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 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนไทยพุทธและไทยมุสลิมต่อการ
ใชอ้าวธุปืนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และคน้หานโยบายหรือขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมในการ
ใช้อาวุธปืนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ
ประกอบกนัในพื้นท่ีหมู่ 1 บา้นไอกบูู (มุสลิม) หมู่ 6 บา้นควน (พุทธ) และ หมู่ 9 บา้นตล่ิงสูง (ผสม) 
ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามจาก
ชาวบ้านจ านวน 279 คน โดยความหาสัมพนัธ์จากค่าความถ่ี  การวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่า
คะแนนเฉล่ียจากการตอบแบบสอบถาม และการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มจากตวัแทน
ชาวบา้นจ านวน 25 คน ซ่ึงเป็นผูน้ าชุมชน ผูน้ าตามธรรมชาติ และปราชญช์าวบา้น เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั
ทัศนคติต่อการใช้อาวุธปืน คือ มิ ติความปลอดภัย มิ ติความกลัว และมิติความไว้วางใจ 
 ผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ชาวบา้นในหมู่ 6 บา้นควน (พุทธ) มีระดบัความคิดเห็นสูงสุด
ต่อการใช้อาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภยัและลดความกลัว และชาวบา้นในหมู่ 1 บ้านไอกูบู
(มุสลิม) มีระดบัความคิดเห็นระดบัสูงสุดต่อการใช้อาวุธปืนเพื่อสร้างความไวว้างใจ ส าหรับผล
การศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ชาวบา้นทั้ง 3 หมู่บา้นมีความคิดเห็นว่าการใช้อาวุธปืน ไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหาความรุนแรงในพื้นท่ีได ้ในทางตรงกนัขา้มเม่ือชาวบา้นครอบครองอาวุธปืนท าให้เกิด
ความไม่ไวว้างใจและสร้างความกลวัระหวา่งประชาชนไทยพุทธและไทยมุสลิม น าไปสู่ความไม่
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของตนเองและชุมชน 

 จากการศึกษาพบวา่ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ีคือตอ้งการให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายการ
สนบัสนุนอาวุธปืนในพื้นท่ีเน่ืองจากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาในการสร้างความปลอดภยั ลดความ
กลวัและการสร้างความไวว้างใจ แต่รัฐบาลควรสร้างความไวว้างใจเป็นยุทธศาสตร์หลกัในการ
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แกไ้ขปัญหาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจกนัและร่วมถกัทอความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนไทยพุทธและ
ไทยมุสลิมตามแนวทางสันติวธีิ 
 



 

 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis  Attitude of People Toward Using the Firearms in the Three Southern 
Border Provinces of Thailand: A Case Study on Sungaipadi District, 
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Year 2012 
 
 

This study were objectives as following, first, to study an opinion of Thai- Buddhist and 
Thai-Muslim for an issue of a use of firearms  in three Southern border of Thailand, second, to 
identify the appropriate policies or suggestions for enforcement of using firearms in the three 
southern border of Thailand. This study was a combination of quantitative and qualitative 
research. Research areas were 3villages in Sungaipadi sub-district, Sungaipadi district, 
Narathiwat Province:  Moo 1, Baan Ikuubuu (Muslim); Moo 6, Baan Kuan (Buddhist); and Moo 
9, Baan TalingSung (mixed). Quantitative research was conducted by using questionnaires as tool 
to conduct a survey with 279 samples. By the relationship of the frequency, analysis of variance, 
mean scores of the respondents. Qualitative research was conducted by focus group methods from 
representatives of the villager 25 people.The study of attitudes was collected by focus on 3 
dimensions: security; fear; and trust. Quantitative analysis based on three variables factors: 
individual factors; social factors; and background factors. 

Quantitative analyses showed that among from Moo 6, Baan Khuan (Buddhist) have the 
highest level on the use of firearms for the concerns about security and reduce the fear. Moreover, 
villager from Moo1, Baan Ikuubuu (Muslim) had the highest levels of opinion with the use of 
firearms in order to build trust. Qualitative analysis, sample of three villages, the study found the 
opinion that the use of firearms that cannot be solved with violence in the three southern border 
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of Thailand. In contrast, when the villager of using firearms resulting in mistrust and fear between 
Thai- Buddhist and Thai-Muslim and leading to insecurity of life and property. 
  Recommendations from this study, government should be revoking support firearms 
policy in the three southern border of Thailand. Because it cannot resolve the security issues. 
Reduce fear and trust building. But Government that the main focus of trust building strategy, and  
Making more understand each other between Thai- Buddhist and Thai-Muslim with peace 
approach. 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญของปญหา 

 

 “สถานการณการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย เกิดขึ้นใน

จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และบางสวนของจังหวัดสงขลา มีแนวโนมไมสามารถยุติลงได 

ตัง้แตเกิดเหตุการณปลนปนเดือนมกราคม 2547 และปจจุบันมีประชาชนเสียชีวิตจากเหตุการณกอ

ความไมสงบแลวจํานวนมากกวา 4,000 คน” (สํานักขาวอิศรา, 2553) 

พืน้ทีจั่งหวัดชายแดนภาคใตปจจุบันยังคงอยูภายใตพระราชกําหนดในสถานการณฉุกเฉิน 

ซึ่งมีผลมาจากความพยายามของรัฐบาลในการหามาตรการดานความมั่นคงที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับ

เหตุการณความรุนแรงทีเ่กิดขึน้ เชน ปฏิบัติการกวาดลางตรวจคนตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน 2550, 

แผนพิทักษชายแดนใต ป 2552 เปนตน สงผลใหการติดตอสื่อสารของกลุมผูกอความไมสงบตอง

ถูกตัดขาด ทําใหกลุมผูกอความไมสงบไมสามารถประสานงานวางแผนโจมตีครัง้ใหญไดสะดวก 

แตยังไมสามารถเปนเคร่ืองยืนยันวาเปนการแกไขปญหาที่ยั่งยืนได 

ในสวนของภาครัฐไดมีนโยบายอยางหนึง่คือการที่รัฐบาลพึง่พาทหารพรานและกองกําลัง

อาสาสมัคร โดยมีการเพิ่มกําลังทหารพรานและอาสาสมัครชาวบานเปนจํานวนมากในพื้นที่ต้ังแตป 

2547 เชน หนวยทหารพราน กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กลุมรักษา

ความปลอดภัยในหมูบาน ที่มีการกํากับดูแลอยางหลวมๆ และมีกองกําลังอาสาสมัครทีช่าวพุทธ

จัดตั้งขึ้นเองเปนกลุมเล็กๆ และไมทราบจํานวนที่แนนอน เมื่อรวมกองทัพประจําทั้งทหารตํารวจ

และตํารวจตระเวนชายแดนเขาดวยแลว ภาพของหนวยงานในพืน้ทีจึ่งมีความสลับซับซอนอยางยิง่

สามารถแสดงไดดังตารางที่ 1.1 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 1.1  แสดงจํานวนบุคลากรทางความมั่นคงในการแกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดนใต 

 

ลําดับท่ี ประเภทกองกําลัง จาํนวน(คน) 

1 ทหารประจําการ 23,704 

2 ตํารวจ 16,918 

3 ทหารพราน 18,000 

4 อส. 7,000 

5 ฝายขาวพลเรือน 8,238 

6 เจาหนาที่ฝายอ่ืนๆ 4,794 

7 อรบ. 24,768 

8 ชรบ. 60,000 

รวม 150,000 

 

แหลงท่ีมา:  ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 2555. 

 

  จากสภาพความรุนแรงทีเ่กิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ 4 อําเภอของจังหวัด

สงขลา ขอมูลทางสถิติของศูนยเฝาระวังสถานการณชายแดนใต ไดจัดใหจังหวัดนราธิวาสเปน

จังหวัดที่มีเหตุการณรุนแรงสงูสดุใน 3 จังหวัดชายแดนใต นับต้ังแตเกิดเหตุการณปลนปนในวันที่ 4 

ม.ค. 2547 จนถึงป 2550 โดยเกิดเหตุการณขึน้ทัง้หมด 2,881 ครัง้ เฉพาะในป 2548 เกิดเหตุการณ

ขึ้น 913 ครัง้ คิดเปนสองในสามสวนของจํานวนเหตุการณที่เกิดขึน้ในจังหวัดปตตานี และจังหวัด

ยะลา เมื่อพิจารณารายละเอียดของสถานการณปรากฏวาอําเภอสุไหงปาดีเปนพื้นที่ เกิดเหตุความไม

สงบเปนอันดับ 2 รองจากอําเภอระแงะ ดังตารางแสดงขอมูลเหตุการณรุนแรงตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1.2  จํานวนเหตุการณความไมสงบระหวาง พ.ศ. 2547 – 2551 

 

จังหวัด/พ.ศ. 2547 2549 2550 รวม 

ปตตานี 606 603 614 2,209 

ยะลา 425 648 538 2,351 

นราธวิาส 764 913 594 2,881 

 

แหลงท่ีมา:  ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2553. 

ทหาร/ตํารวจอาชีพ = 40,622 

กองกําลังกึ่งทหาร  = 25,000 

พลเรือนติดอาวุธ = 84,768 
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ตารางท่ี 1.3  จํานวนเหตุการณความไมสงบในอําเภอตางๆของจังหวัดนราธิวาส ระหวางเดือน  

 มกราคม 2547 – เมษายน 2550 

 

อําเภอ/พ.ศ. พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 รวม 

จะแนะ 41 58 25 12 136 

เจาะไอรอง 49 87 55 14 205 

ตากใบ 78 66 23 16 183 

บาเจาะ 59 85 41 31 216 

เมอืง 62 59 54 19 194 

ยี่งอ 34 40 19 10 103 

ระแงะ 121 125 96 52 394 

รือแสะ 74 106 88 55 323 

แวง 48 30 8 7 93 

ศรีสาคร 25 31 26 25 107 

สุคิริน 33 14 5 1 53 

สไุหงโก-ลก 63 41 41 17 162 

สุไหงปาดี 67 169 81 42 359* 

รวม 765 913 562 303 2,543 

 

แหลงท่ีมา:  การเฝาระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (VIS), 2551. 

 

 จากขอมูลขางตน อําเภอสุไหงปาดี เปนอําเภอหนึง่ในจังหวัดนราธิวาสทีไ่ดรับกระทบจาก

สถานการณความรุนแรงเปนอยางมากเปนพืน้ทีท่ีม่ีสถิติความรุนแรงตัง้แตป 2547-2553 อยูใน

ระดับ 2 ของเหตุการณความรุนแรงสูงสุด (ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2553) รวมทัง้เปนพื้นที่

ที่เกิดเหตุการณความรุนแรงบอยครั้ง ทําใหมีการประกาศกฎอัยการศึกโดยกําหนดใหเปนพื้นที่สี

แดงโดยมีลักษณะพืน้ที่ที่อันตราย (เสี่ยงภัย) จากความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต เมื่อศึกษา

ทางดานภูมิศาสตรของอําเภอสุไหงปาดีอยูติดกับอําเภอเจาะไอรอง อําเภอตากใบ อําเภอสุคิริน 

อําเภอระแงะและอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีคายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

(คายปเหล็ง) ซึ่งเปนพื้นที่เกิดเหตุการณปลนปนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ซึ่งถือเปนจุดฉนวน

เหตุการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตจนถงึปจจุบันกั้นเขตระหวางอําเภอสุไหงปาดี และ
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อําเภอเจาะไอรอง กลาวโดยสรุปอําเภอที่อยูรายรอบอําเภอสุไหงปาดีลวนเปนพืน้ทีอั่นตราย (เสี่ยง

ภัย) จากความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต ที่มีการประกาศกฎอัยการศึกและเปนพื้นที่ทีม่ีสถิติ

ความรุนแรงอันอันที ่1 และ 2 ตามลําดับของเหตุการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตทัง้สิน้ 

จากทีเ่หตุผลกลาวมาขางตน อําเภอสุไหงปาดีจึงมีความเหมาะสมที่จะศึกษาวิจัยเปนอยางยิ่ง รวมทั้ง

ยังมีพื้นที่ติดกันสถานที่จุดเร่ิมตนของเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่  

 

ตารางท่ี 1.4  จํานวนประชากร ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ป พ.ศ. 2554 

 

 

แหลงท่ีมา:  สํานักงานพฒันาชุมชนอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธวิาส, 2554. 

 

  ตําบลสุไหงปาดีเปนพื้นที่ที่ชุมชนคนไทยพุทธอาศัยอยู มากที ่สุดชุมชนหนึ่งในจังหวัด

นราธิวาส  และทุกหมูบานในตําบลสุไหงปาดีลวนเกิดเหตุการณความรุนแรงทั ้งสิ ้น ลักษณะ

ลําดับท่ี หมูบาน ลักษณะหมูบาน จํานวนประชากร 

1 บานไอกูบู ชุมชนมุสลิม 100 เปอรเซน็ต 619 คน 

2 บานแซะ ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 412 คน 

3 บานใหม ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 569 คน 

4 บานเจาะกูด ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 690 คน 

5 บานตาเซะเหนือ ชุมชนพุทธ 30 เปอรเซน็ต 

และชุมชนมุสลิม 70  เปอรเซน็ต 

302 คน 

 6 บานควน ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 567 คน 

 7 บานปเหล็ง ชุมชนผสม พุทธ 30 เปอรเซน็ต 

และชุมชนมุสลิม 70  เปอรเซน็ต 

327 คน 

8 บานปาหวาย ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 295 คน 

 9 บานตลิ่งสูง ชุมชนมุสลิม 65 เปอรเซน็ต 

และชุมชนพุทธ 35 เปอรเซน็ต 

376 คน 

202 คน 

10 บานปาเย ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 106 คน 

11 บานทา ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 388 คน 

12 บานใหญ ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 693 คน 

รวมท้ังสิ้น 5,549 คน 
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หมูบานใน ตําบลสุไหงปาดี ประกอบดวย 12 หมูบาน สามารถแบงได ดังนี้  คือ สวนที่หนึ่งมี 1 

หมูบาน คือ บานไอกูบู ลักษณะชุมชนมุสลิมลวน 100 เปอรเซ็นต สวนที่สองมี 8 หมูบานเปน

หมูบานชุมชนไทยพุทธ 100 เปอรเซ็นต และสวนที่สามมี 3 หมูบานมีการผสมกันระหวาง 2 ศาสนา 

คือ บานตาเซะเหนือ บานปเหล็งและบานตลิง่สูง จากบริบทขององคประกอบของหมูบานถือไดวา

ตําบลสุไหงปาดีเปนตําบลที่มีที่มีบริบทของลักษณะชุมชนที่มีความเปนพหุวัฒนธรรมอยางยิ่ง มี

ความหลายหลายของประชากรและสามารถเปนตัวแทนของประชากรในพื้นที่ได เนือ่งจากเปน

พืน้ทีส่ีแดงก็สามารถเปนตัวแทนของพืน้ทีส่ีแดงอื่นๆได รวมทั้งตําบลสุไหงปาดีเปนพืน้ที่ทีชุ่มชน

พุทธอาศัยอยูมากที่สุดชุมชนหน่ึงในจังหวัดนราธิวาส 

 

ตารางท่ี 1.5  จํานวนประชากร ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ป พ.ศ. 2554 

 

 

แหลงท่ีมา:  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธวิาส, 2554. 

 

  การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดมุงศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต

เกีย่วกับการใชอาวุธปน รวมทั้งพิจารณาถึงแนวคิดของชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมในพืน้ที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัยเลือกพื้นที่ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี 3 หมูบาน คือ บานไอกูบู 

(มุสลิม) บานควน (พุทธ) และบานตลิง่สูง (ผสม) เนื่องจากตัวแทนของพืน้ที่ 3 หมูบานนัน้เกิด

เหตุการณความรุนแรงทั้งสิ้น มีความหลากหลายของประชากรและสามารถเปนตัวแทนของ

ประชากรในพื้นที่อ่ืนๆได 

  ในบริบทของสังคมไทยจะเห็นไดวาความรุนแรงหรือปญหาอาชญากรรมทีเ่กิดขึ ้นที ่

เกี่ยวของกับอาวุธปนอาจจะแยกออกไดเปน 2 ระดับ กลาวคือ ปญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไป ไดแก 

การปลน การลางแคนสวนตัว การฆาตัวตาย การทะเลาะเบาะแวง เปนตน และปญหาที่เกี่ยวของกับ

ลําดับท่ี หมูบาน ลักษณะหมูบาน จาํนวน

ประชากร 

ขนาดตัวอยาง

ประชากร 

1 บานไอกูบู ชุมชนมุสลิม 100 เปอรเซน็ต 619 คน 124 คน 

2 บานควน ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 567 คน 116 คน 

 3 บานตลิ่งสูง ชุมชนมุสลิม 65 เปอรเซ็นตและ

ชุมชนพุทธ 35 เปอรเซน็ต 

376 คน 

202 คน 

76 คน 

40 คน 

รวมท้ังสิ้น 1,763 คน 356 คน 
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อิทธิพลเถื่อน ที่มีการดําเนินการอยางเปนขบวนการ โดยมีความพยายามใชอาวุธปนเปนเครือ่งมือ

เพื่อวัตถุประสงคในการแสวงหาผลประโยชน จํานวนมหาศาล หรือเพือ่ผลประโยชนทางการเมือง 

ขบวนการเหลาน้ีมักจะเกี่ยวของกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือแมกระทั่งการฆาตัดตอน ซึง่การกระทํา

ดังกลาวกระทําโดยใชอาวุธปนทัง้ทีเ่ปนอาวุธปนพกขนาดเล็กและอาวุธปนทีจั่ดเปนอาวุธสงคราม

เปนเครื่องมือในการสรางเหตุการณความรุนแรงทัง้สิ้น ยังไมมีตัวเลขทีช่ัดเจนวา อาวุธปนที่ใชใน

การกอเหตุรายทั้งหลายทีก่ลาวมาขางตน เกิดจากเรื่องที่เปนบุคคลทั่วไป และที่เกี ่ยวของกับผูมี

อิทธิพลเถื่อนนัน้ เปนอาวุธปนที่มีแหลงทีม่าจากการซือ้ขายและไดรับอนุญาตใหครอบครองอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย หรือเปนอาวุธปนเถื่อนที่ซื้อขายกันในตลาดมืด 

  ความรุนแรงทีเ่กีย่วของกับอาวุธปน ยังเกี ่ยวของกับกลุมเจาหนาที ่ที ่มีหนาทีใ่นการดูแล

ความสงบเรียบรอย ทั้งที่เปนตํารวจ และทหาร แมวากฎหมายจะกําหนดใหการพกพาอาวุธปนจะทํา

ได ขณะทีอ่ยูระหวางการปฏิบัติหนาที่เทานัน้  และเมือ่ไมไดปฏิบัติหนาที ่ก็จะไมอนุญาตใหมีการ

พกพาอาวุธปน ออกนอกสถานที่ได แตก็พบวามีการมีการปฏิบัติกันโดยตลอด ซึ่งในหลายกรณี

มักจะมีการบันดาลโทสะและใชอาวุธปนทํารายฝายตรงขาม ปญหาเหลานี้สะทอนใหเห็นวา จะตอง

มีการควบคุมเจาหนาทีใ่หปฏิบัติตามระเบียบวินัยใหถูกตองเครงครัดมากยิง่ขึน้ เพื่อลดปญหาและ

ความรุนแรงทีอ่าจจะเกิดขึ้นได การลดความรุนแรงที่เกี่ยวของกับอาวุธปนเปนโจทยที่เปนปญหา

ใหญ ไมสามารถเกิดผลสําเร็จไดจากการควบคุมและการครอบครองอาวุธปนอยางถูกตองตาม

กฎหมายเทานั้น แตจะตองมีการแกไขปญหาการลักลอบคาอาวุธเถื่อนกันอยางจริงจัง ตองมีการ

ปราบผูมีอิทธิพลอยางมีประสิทธิภาพและตองมีการเขมงวด กับเจาหนาทีท่ีก่ฎหมายอนุญาตใหมี

อาวุธปนในครอบครอง ใหอยูในกรอบระเบียบที่ถูกตองอยางเขมงวด 

  การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จากเหตุการณความรุนแรงทีเ่กิดขึ ้นในจังหวัดปตตานี ยะลา 

นราธิวาส และบางสวนของจังหวัดสงขลา สรางผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ

วัฒนธรรม เปนอยางมาก จากการสัมภาษณเจาหนาที่กองงานทะเบียนอาวุธปน กระทรวงมหาดไทย

และสันติวิธีสากล เอเชียตะวันออกเฉียงใต พบวาจํานวนปนที ่ขึ ้นทะเบียนในปตตานี ยะลา 

นราธิวาสและสงขลา มีมากถึง 154,445 กระบอก จากการขึน้ทะเบียนปนทัว่ประเทศ 4,650,155 

กระบอกทั่วประเทศ ในป 2551 โดยเจาหนาที่จากกองทะเบียนปนยืนยันวาการจดทะเบียนปนใน

พื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ในแตละปนับตั้งแตป 2547 เปนตนมา การเพิม่ขึ้นของอาวุธปนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใตในชวง 5-10 ปที่ผานมา ซึ่งเปนผลจากนโยบายของรัฐบาลทีพ่ยายามอุดหนุน

ใหเจาหนาที่ในพื้นที่ถือปน เปนตน สงผลใหเกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้น การใชอาวุธมากขึ้น และสงผล

ใหเกิดการขยายความรุนแรงจากการใชอาวุธไดจริง (ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2550) 

ปรากฏการณที่เกิดขึน้เปนผลลัพธทีเ่กิดมาจากภาวะของความหวาดกลัว หวาดระแวง และการขาด
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ความเชือ่มัน่ตอระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตํารวจและทหาร อีกทัง้ยัง

เปนผลที่ยังเกิดขึน้จากยุทธวิธี "สรางอาณาจักรแหงความกลัว" ของฝายแนวรวมผูกอความไมสงบ  

ซึง่จาก ความตองการอาวุธปนของประชาชนโดยทัว่ไป เปนความตองการทีเ่กิดจากความเชือ่วา 

“อาวุธปนคือที่พึ่งในยามที่ความเชื่อมั่นตอการทําหนาที่ของฝายรัฐลดนอยถอยลง” 

  จากสถานการณที่เกิดขึน้กําลังเปนกระแสที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง ทั้งนีเ้พราะสังคมไทย

โดยทั่วไปมีความคิดเห็นวา ทางภาครัฐควรจะกระจายอาวุธปนไปใหประชาชนในพืน้ที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะชาวไทยพุทธซึง่เชือ่วาเปนผูที ่ไดรับผลกระทบในสถานการณความ

รุนแรงโดยตรง สอดรับกับผลสํารวจของมหาวิทยาลัยหาดใหญ (สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

หาดใหญ, 2549) ที่ระบุวา ชาวหาดใหญซึ่งเคยไดรับผลกระทบจากเหตุการณในภาคใตมาแลวหลาย

ครัง้ตองการใหรัฐบาลมอบอาวุธปนใหกับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มากกวาน้ี 

เพื่อปองกันตนเองและตอสูกับฝายผูกอความไมสงบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากตัวเลขสถิตจะเห็นไดวา อาวุธปนมีบทบาทสูงมากตอการเพิ่มความรุนแรงของ

เหตุการณมากขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เนือ่งจากสถิตทีวิ่เคราะหไดจากสถิติคดีอาญาที่

เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต การขออนุญาตอาวุธปนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

มากขึ้นเทาไหรลวนมีสาเหตุมาจากการนิยมใชอาวุธปนมากขึ้นในพื้นที่ (ตารางที่ 1.6) 

 

ตารางท่ี 1.6  จํานวนและรอยละของสาเหตุจากการบาดเจ็บ 5 อันดับแรก 

 

อันดับ สาเหต ุ บาดเจ็บ ตาย ปวยตาย 

จาํนวน (รอยละ) จาํนวน (รอยละ) อัตรา 

1 ถูกทํารายโดยอาวุธปน 35 (55.6) 14 (93.3) 40 

2 ถูกทํารายโดยวัตถุระเบิด 18 (28.6) - - 

3 การปฏิบัติการหรือการ

แทรกแซงทางกฎหมาย 

6 (9.5) 1 16.7 

4 ถูกทํารายโดยการใชวัตถุมีคม 2 (3.2) - - 

5 การทําสงคราม 2 (3.2) - - 

 

แหลงท่ีมา:  ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2553. 

 

 ในปจจุบันในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แทบจะไมมีการศึกษาในประเด็นของความ

คิดเห็นของประชาชนในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในเรือ่งของการดํารงชีวิตที่จะทําให



8 

 

 

ประชาชนรูสึกปลอดภัย โดยสวนใหญจะเปนการศึกษาถึงเรื่องของนโยบายของรัฐในการควบคุม 

สงเสริมการใชอาวุธปนเปนสําคัญ 

  การวิจัยครัง้นี ้ผูวิจัยไดมุงศึกษาความคิดเห็นของทัศนคติของประชาชนในพืน้ที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตเกี่ยวกับการใชอาวุธปน รวมทั้งพิจารณาถึงแนวคิดของชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม

ในพื้นที่ในเร่ืองดังกลาว และแสวงหาแนวทางและการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเพือ่เปนเงือ่นไขที่

สามารถ นําไปใชไดจริงและมีแนวทางเปนรูปธรรมในการลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้น 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต ทัง้นีก้ารศึกษาครั้งนี้เปนทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน การ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยการตอบแบบสอบถาม เพื่อใชเพื่อแสดงขนาด ดู

ความสัมพันธ และปจจัยที่กําหนด การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสนทนากลุม 

(Focus Group) การศึกษาเชิงคุณภาพเปนการสะทอนใหเห็นบริบทและประสบการณของผูทีไ่ดรับ

ผลกระทบในพื้นที่ในเร่ืองความรุนแรง และผลที่ตามมา เพื่อนําไปสูการแกปญหาและเยียวยาสภาพ

การดําเนินชีวิตของประชาชนไดอยางเหมาะสมตอไปในอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

 

1)  เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอความปลอดภัย ความกลัวและความไววางใจ

ของชาวไทยพุทธและมุสลิมดานการใชอาวุธปนในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต 

  2)  เพื่อแสวงหานโยบายหรือขอเสนอแนะทีเ่หมาะสมในการใชอาวุธปนในพื้นที่จังหวัด 

ชายแดนภาคใต 

 

1.3 ขอบเขตของการวจิยั 

 

1)  การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาทัศนคติของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปน

การศึกษาเฉพาะมุมมองความคิดเห็นดานความปลอดภัย ความกลัวและความไววางใจตอการใช

อาวุธปน ในตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

  2)  การศึกษาเชิงปริมาณดวยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยประชากรทีใ่ช

ในการวิจัยเปนประชาชนในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และบานตลิ่งสูง 

(ผสม) ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รวมจํานวนทั้งสิน้ 356 คน เก็บรวบรวม

ขอมูลดวยแบบสอบถามแบบใหผูตอบเปนผูกรอกขอมูลดวยตนเองจากกลุมตัวอยาง 276 คน 
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  3)  การศึกษาเชิงคุณภาพดวยการสนทนาการกลุม (Focus Group) โดยจํานวน 12 คน 

แบงเปนชาวบาน จาก หมู 1บานไอกูบู (มุสลิม) ซึ่งเปนชาวมุสลิม 100 เปอรเซ็นต จํานวน 4 คน 

ชาวบาน หมู 6 บานควน (พุทธ) ซึง่เปนไทยพุทธลวน 100 เปอรเซ็นต จํานวน 4 คน และชาวบาน 

หมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม)  ซึ่งเปนชาวไทยพุทธและมุสลิม โดยแบงเปนชุมชนมุสลิม 65 เปอรเซ็นต

และชุมชนพุทธ 35 เปอรเซ็นต จํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน จํานวน 3 คร้ัง 

   4)  การศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2554 ถึง ธันวาคม 2555 

รวมระยะเวลาจํานวน 7 เดือน 

5)  พืน้ที่ในการศึกษา ประกอบดวย 3 หมูบาน คือ หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บาน

ควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่ง

เปนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีปญหาความรุนแรงในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

  1)  ไดทราบความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยพุทธและมุสลิมตอการใชอาวุธปนในพื้นที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

2)  สามารถแสวงหานโยบายหรือขอเสนอแนะที่เหมาะสมในการใชอาวุธปนในพื้นที่ 3

จังหวัดชายแดนภาคใต 

 

1.5 นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 

 

  1)  อาวุธปน คือ เครื่องมือที่มีอนุภาพรายแรงที่ใชในการทําลาย การปองกันตัว การตอสู 

หรือการประทุษรายตอบุคคล สัตวหรือสิ่งใดๆและสามารถใชในเชิงรุกและการปองกันตัว ทั้งนีเ้ปน

การศึกษาทัศนคติที่คํานึงถึงความปลอดภัย ความกลัวและความไววางใจจากการใชอาวุธปนซึ่งเปน

ผลกระทบจากการเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   

   2)  ดานปลอดภัย หมายถึง ทัศนคติของประชาชนไทยพุทธและมุสลิมทีใ่ชอาวุธปนโดย

คํานึงถึงความปลอดภัย ความมัน่ใจ ความมัน่คง ตอตนเอง ทรัพยสิน ชุมชน และสามารถใชอาวุธ

ปนรักษาชีวิต ทรัพยสนิตอตนเองและชมุชนไดซึ่งเปนผลกระทบจากการเกิดเหตุการณความรุนแรง

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   

  3)  ความกลัว หมายถึง ทัศนคติของประชาชนไทยพุทธและมุสลิมที่ใชอาวุธปนโดยคํานึงถึง

ความทุกขทรมาน ความรูวิตกกังวลและความเครียด ตอ ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและการดําเนิน
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ชีวิตประจําวันซึ่งเปนผลกระทบจากการเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

4)  ดานความไววางใจ หมายถึง ความรูสึกของประชาชนไทยพุทธและมุสลิมที่ใชอาวุธปน

โดยแสดงถึงความเชื ่อถือ ความเชื ่อมั ่น และความคาดหวังตออาวุธปนวาสามารถรักษาชีวิต 

ทรัพยสินตอตนเองและชุมชนได ซึ่งเปนผลกระทบจากการเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต 

 

 
 



 

 

บทที ่2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาเรือ่ง ทัศนคติของประชาชนตอการใชอาวุธปนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

กรณีศึกษา ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยขอนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี 

และผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังตอไปน้ี 

2.1  แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัอาวุธปน 

2.2  แนวคดิทศันคติ 

2.3  แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา 

2.3.1 แนวคดิความรุนแรง 

2.3.2 แนวคดิความขดัแยง 

2.3.3 แนวคดิความกลวั 

2.3.4 แนวคดิความปลอดภยั 

2.3.5 แนวคดิความไววางใจ 

2.4 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต 

2.5 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธวิาส  

2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.7 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

2.8 สมมติฐานในการวิจัย 

2.9 ความสมัพนัธระหวางตัวแปรและงานวิจัยเกีย่วของ 

  

2.1  แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับอาวุธปน 

 

  ในสมัยดัง้เดิมมนุษยไมมีอาวุธปนใช จึงไดพัฒนาอาวุธใชสําหรับการลาสัตวและ

ใชทํารายศัตรูโดยการใชหนิหรือโลหะ ซึง่ตอมาไดพัฒนาทําใหมีความแหลมคม มีประสิทธิภาพทํา

รายมากขึ้น มีการทําอาวุธใหสามารถทํารายศัตรูทัง้ในระยะใกลประชิตตัว เชน มีด หอก ดาบ  และ

อาวุธที่ใชทํารายศรัตรูในระยะไกลๆ เชน หนาไม เกาทัณฑ ธนู 
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ตอมามีการคนพบสารเคมี เชน กํามะถัน ดินประสิว เมื่อนํามาผสมกันเขาและบดอัดแนน

ใชทําเปนลูกกระสุน และไดมีการสรางปนใหญโดยใชลูกกระสุนดินดํา ซึ่งตอมาไดมีการพัฒนา

อาวุธปน จนกระทั่งเปนอาวุธที่มีประสิทธิภาพสามารถทําอันตรายตอชีวิตและรางกายไดโดยงาย

แมนยํา และรายแรง 

ดังนั้นวัตถุประสงคเดิมในการสรางอาวุธปนก็เพื ่อใชเปนเครื่องทํารายตอมนุษยและ

สิง่มีชีวิตอืน่ๆโดยในปจจุบันอาวุธปนถูกใช คือ 1) เพือ่ใชเปนการคุมครองความปลอดภัยตอชีวิต

รางกายและทรัพยสิน ตลอดจนใชเพื่อการกีฬา ซึง่เปนแนวทางทีดี่เพราะมนุษยมีสิทธิและหนาทีใ่น

การปองกันตนเองและทรัพยสิน และ 2) เพื่อใชเปนเครือ่งมือทํารายชีวิตรางกายของมนุษยและสัตว 

ซึ่งเปนแนวทางที่ไมดีและไมถูกตองตามกฎหมายและศีลธรรม 

อาวุธปนเปนอาวุธทีม่ีอานุภาพรายแรง สามารถทําลายชีวิตคนและสัตวไดในระยะไกล 

และระยะใกลประชิดตัว มีวัตถุประสงคในการสรางเพื่อเปนเครือ่งประหารชีวิตของมนุษยและสัตว

มีอานุภาพรายแรง โดยใชยิงไดอยางแมนยํา มีลูกกระสุนที่ใชดินปน ปจจุบันมีการพัฒนาลูกกระสุน

ปนหลายแบบ ทําใหเปนเครือ่งมือในการทําลายลางชีวิตของมนุษยมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้และ

หวังผลไดมากขึ้น 

 

 2.1.1  ความหมายของอาวุธปน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1369) ไดใหความหมาย อาวุธปน 

หมายถึง อาวุธจําพวกหนึง่ใชยิงดวยดินระเบิด หรือความอัดดันอากาศมีหลายชนิด ลักษณะนามวา 

กระบอก (Fire-Arms) โบราณเรียก ศร, หนาไม, เกาทัณฑ, วา ปน  ความหมายที่2 ของ อาวุธปน 

หมายถึง เคร่ืองใชสําหรับตอสูรบพุงหรือทํารายศัตรู คูตอสู เชน คนใชดาบ ปน ฯลฯ ควายใชเขาเปน

อาวุธ นกกระจอกเทศใชขาเปนอาวุธแตะไดแรงเหมือนมา เสือใชเขี้ยวและเลบ็เปนอาวุธ ฯลฯ  

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ฝายอํานวยการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จังหวัดสุราษฏรธานี (2552) ไดนิยาม “อาวุธปน ในความหมายของกฎหมาย คําจํากัดความของ

อาวุธปนตามมาตรา 4  (1)  มีดังตอไปน้ี  

1) อาวุธที ่ประกอบดวยลํากลองทีท่ําดวยโลหะทีท่นทานตอความรอน และแรง

ระเบิดของดินปนที่อัดยัดเขาไปในกระบอกปนหรือแม็กนัม่หรือลูกซองทีเ่ขาไปซุกตัวในรังเพลิง มี

เครื่องจุดชนวนดินระเบิดหรือเครื่องลั่นไก สําหรับใหดินปนในลํากลองระเบิดขึ้น และสุดทายมี

กระสุน เหล็กหรือตะกั่วสําหรับถูกขับออกจากลํากลองดวยแรงระเบิดน้ัน 

2) ปนทีย่ิงดวยการอาศัยพลังงานอยางอืน่นอกจากดินดํา เชน ปนอัดลม อัดแกส ก็

จัดเปนอาวุธปน 
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3) สวนประกอบหลักของอาวุธปน ก็ถือวาเปนอาวุธปนเชนกัน ตามทีรั่ฐมนตรี

มหาดไทยกาํหนดไวในกฎกระทรวง ดังน้ี 

ลํากลอง - ลูกเลื่อน หรือ สวนประกอบสําคัญในเคร่ืองลูกเลื่อน - เครือ่งลัน่ไก เชน เข็มแทง

ชนวน นกสบั ไกปน - ซองกระสุน อันไดแก แมกกาซีน สําหรับปนออโตเมติก และ ลูกโม สําหรับ

ปนรีวอลเวอร  

จากคํานิยามที่กลาวมา หากผูใดมีครอบครองไวโดยไมไดรับอนุญาตถือวาเปนความผิด 

แมแตปลอกกระสุน ลูกกระสุน ดินปน แก็ปจุดระเบิดของดินปน หากผู ใดมีไวครอบครองก็มี

ความผิดเชนกัน” 

สิง่เทียมอาวุธปน หมายความวา สิ่งที่มีรูปรางลักษณะอันนาจะทําใหหลงเชื่อวาเปนอาวุธ

ปน เชน ปนเด็กเลนที่มีลักษณะเหมือนปนจริง เปนตน 

จากการใหคํานิยามขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา อาวุธปน คือ อาวุธที่ใชสงเครืองกระ

สุนปน โดยวิธีระเบิดหรือกําลังแกสหรืออัดลมหรือกลไก ซึ่งสามารถพกพาติดตัวได 

 

             2.1.2  ประเภทของปน 

 ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 จังหวัดสุราษฏรธานี ฝายอํานวยการ งานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (2552)  ซึ่งตามกฎหมาย ไทย ยังแบงอาวุธปนออกเปน 2 ประเภทใหญ คอื  

               1)  อาวุธปนสําหรับเอกชนใช โดยอาวุธปนประเภทนี้ก็คือปนพกและปนยาวบาง

ประเภท ที่ทางราชการอนุญาตใหประชาชนทั่วๆไปมีไวใชกันได จะไวปองกันตัวและทรัพยสิน

หรือเพื่อการกีฬาหรือ เพื่อเก็บก็ไดทั้งสิ้น  

  2)  อาวุธปนสงคราม เปนปนทีน่ายทะเบียนไมสามารถออกใบอนุญาตใหได โดยมี

รายละเอียด คือ ตองไมเปนปนทีม่ีขนาดเสนผาศูนยกลางลํากลองเกิน 11.44 มม. ไมสามารถบรรจุ

กระสุนเองใหยิงซ้ ําได  (ปนกล) อาวุธปนที ่กระสุนบรรจุสารเคมี  เชื ้อโรค เชื ้อเพลิง หรือ

กัมมันตภาพรังสี และที่เก็บเสียง  

  อาวุธปนที่ถือวาเปนอาวุธสงคราม มีลักษณะดังน้ี 

(1)  อาวุธปนชนิดลํากลองมีเกลียวที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางปากลํากลอง ไมเกิน 

11.44 มม. 

(2)  อาวุธปนชนิดลํากลองไมมีเกลียว ดังตอไปน้ี 

(2.1) ขนาดเสนผาศูนยกลางปากลํากลองไมถึง 20 ซม. 

(2.2) ปนบรรจุปาก ปนลูกซอง หรือปนพลุสัญญาณ 

(3)   อาวุธปนชนิดที่เคร่ืองกลไกสําหรับบรรจุกระสนุเอง ใหสามารถยงิซ้าํได 
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(4) อาวุธปนชนิดไมมีเคร่ืองบังคับเสียงใหเบาผิดปกติ 

(5) อาวุธปนชนิดทีไ่มใชกระสุนปนเปนที่บรรจุวัตถุเคมีที่ทําใหเกิดอันตราย

หรือเปนพิษหรือไมใชเครื่องกระสุนปนทีบ่รรจุเชื้อโรค เชือ้เพลิงหรือวัตถุกัมมันตภาพรังสี (สมพร 

พรหมหิตาธร, 2541: 8-11) 

 

 2.1.3  ประเภทและย่ีหอของอาวุธปน 

  1)  ประเภทปนพกจําแนกเปน ปนพกไทยประดิษฐ ปนพกออโตเมติก คอลรีวอล-

เวอร สมิทแอนดเวลสัน ลามา คอลซุปเปอร บราวน่ิง โคลสแอลตรา สตาร รูบี้ 

 2)  ประเภทปนลูกซอง จําแนกเปนปนลูกซองสั้น และลูกซองยาว 

 3)  ประเภทปนลูกกรด 

 4)  ประเภทปนทีใ่ชในราชการสงคราม จําแนกเปน ปนคารไบน ปนเอ็ม 2 ปนเล็ก

สั้นบรรจุเอง ปนเล็กสั้นหรือยาว ปนเอ็ม 16 ปนเล็กยาวแบบ 88 ปนกลมือทอมสัน 

 5)  ประเภทปนแกป 

 

 2.1.4  ข้ันตอนของการขออาวุธปน 

 ในการขออนุญาตอาวุธปน ประกอบดวยดังตอไปน้ี 

1) คุณสมบัติผูขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปนตองประกอบดวยสิ่งเหลาน้ี 

(1)   บรรลุนิติภาวะ 

(2)   สภาพรางกายปกติไมพิการหรือทุพพลภาพ 

(3)   ไมเปนบุคคลไรความสามารถหรือวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(4)   มีชื่อในทะเบียนบานและมีถิ่นที่อยูประจําในทองที่ไมนอยกวา 6 เดือน 

(5)   ไมเคยตองโทษจําคุกคดีอาญา 

(6)   ตองมีเอกสารประกอบคําขออนุญาต 

2) การขออนุญาตซือ้อาวุธปนและเครื ่องกระสุนปนของขาราชการพลเรือน 

ขาราชการอ่ืนๆ หรือ พนักงานองคกรของรัฐ ตองมีหลักฐาน ดังตอไปน้ี 

(1)   บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงาน (ตัวจริงพรอมสําเนา) 

(2)   ทะเบียนบาน (ตัวจริงพรอมสําเนา) 

(3)   หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชารับรองตําแหนงหนาที่ เงินเดือน ความ

ประพฤติ และเหตุผลความจําเปนที่ขออนุญาต ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน 
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(4)   ผูออกหนังสือรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตนสังกัดระดับผูอํานวยการกอง 

หรือเทียบเทาขึ้นไป 

(5)   ขาราชการต้ังแตระดับผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทาขึ้นไปไมตองมีหนังสือรับรอง 

(6)   หลักฐานแสดงวาผานการฝกอบรมการใชอาวุธปน 

3) การขออนุญาตซื้ออาวุธปนและเครื่องกระสุนปนของทหารหรือตํารวจตองมี

หลักฐาน ดังตอไปน้ี 

(1)   บัตรประจําตัวขาราชการ (ตัวจริงพรอมสําเนา) 

(2)   ทะเบียนบาน (ตัวจริงพรอมสําเนา) 

(3)   หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชารับรองตําแหนงหนาที่ เงินเดือน ความ

ประพฤติ และ เหตุผลความจําเปนที่ขออนุญาต ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน 

(4)   ผูออกหนังสือรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาตนสังกัดที่มียศพันเอกหรือพัน

ตํารวจเอกขึ้นไป 

(5)   ผูที่มียศต้ังแตพันเอกหรือพันตํารวจเอกขึ้นไปไมตองมีหนังสือรับรอง 

(6)   หลักฐานแสดงวาผานการฝกอบรมการใชอาวุธปน 

4) การขออนุญาตซื้ออาวุธปนและเครือ่งกระสุนปนของประชาชนทัว่ไปตองมี

หลักฐาน ดังตอไปน้ี 

(1)   บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริงพรอมสําเนา) 

(2)   ทะเบียนบาน (ตัวจริงพรอมสําเนา) 

หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะตองนําหลักฐานการเปนสมาชิกสนามยิงปนมาแลวไม

นอยกวา 60 วัน มาประกอบการพิจารณา 

5) การขออนุญาตซือ้อาวุธปนจากบุคคลที ่ไดรับโอนอาวุธปนสามารถทําได 

ดังตอไปน้ี 

(1)   หลักฐานเชนเดียวกับการขออนุญาตซื้ออาวุธปนและเคร่ืองกระสุนจากรานคา 

(2)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานของผู โอนพรอมสําเนา

ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน (ป.4) ของอาวุธปนที่จะโอน 

(3)   หลักฐานแสดงวาผานการฝกอบรมการใชอาวุธปน 

(4)   หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะตองนําหลักฐานการเปนสมาชิกสนามยิงปน

มาแลวไมนอยกวา 60 วัน มาประกอบการพจิารณา 

(5)   ภายหลังที่ไดรับอนุญาตผูโอน (เจาของเดิม) กับผูขอรับโอน ตองบันทึกการ

ยินยอมการโอนตอหนานายทะเบียนไวในหลังใบอนุญาต (ป.4) วาโอนปนกระบอกนี ้ใหใคร มี
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คาตอบแทนเทาไร หรือโอนไมคิดคาตอบแทนเนื่องจากอะไร แลวลงนามไวเพือ่เปนหลักฐานทั้ง2

ฝาย (ผูโอน+ผูรับโอน) 

6) การขอรับโอนอาวุธปนเปนมรดกเนื่องจากเจาของอาวุธปนตายสามารถทําได 

ดังตอไปน้ี 

(1)   ผูที่มีอาวุธปนหรือใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน (ป.4) อยูในครอบครอง

ตองแจงการตายตอนายทะเบียนทองทีภ่ายใน30 วัน นับแตวันทีต่ายพรอมนําใบอนุญาต (ป.4) และ

อาวุธปนมอบใหนายทะเบยีนดวย 

(2)   ใบมรณบัตรพรอมสาํเนา 

(3)   สําเนาคําสั่งศาลกรณีศาลแตงต้ังผูจัดการมรดก 

(4)   ถามีผูจัดการมรดกเสนอไดเลย 

(5)   ถาไมมีผูจักการมรดก ตองสอบทายาททั้งหมดวายินยอมสละปนแลวเสนอ

นายทะเบียนฯ 

(6) ผูขอรับโอนปนมรดกนําหลักฐานเอกสารประกอบคํารองเชนเดียวกับการ

ขอรับโอนอาวุธปนจากบุคคลมายื่นตอนายทะเบียนทองที่พรอมเอกสารขางตน 

(7)  หลักฐานแสดงวาผานการฝกอบรมการใชอาวุธปน 

(8)   นําอาวุธปนที่ขอรับโอนไปใหเจาหนาที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคํารอง 

7) การแจงการโอนยายอาวุธปนสามารถทําได ประกอบดวย เอกสาร ดังตอไปนี้ 

(1)   ตองยื่นคํารองขอยายอาวุธปนตอนายทะเบียนทองที่เดิม และนายทะเบียน

ทองที่ซึ่งยายไปอยูใหมภายใน 15 วัน นับแตวันยายออกไปและวันที่ไปถึง 

(2)   ทะเบียนบาน (ฉบับจริง พรอมสําเนา) 

(3)   บตัรประจําตัว (ฉบับจริง พรอมสําเนา)  

(4)   นําอาวุธปนไปใหเจาหนาที่ตรวจสอบ  

(5)   ไมตองเสียคาธรรมเนียม  

8) การออกใบแทนหรือคดัสาํเนาใบอนุญาตอาวุธปน ประกอบดวย เอกสารดังตอไปน้ี 

(1)   ทะเบียนบาน (ฉบับจริง พรอมสําเนา)  

(2)   บตัรประจําตัว (ฉบับจริง พรอมสําเนา)  

(3)   กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจงความสถานีตํารวจทองทีท่ี่ใบอนุญาตหาย แลว

นําใบแจงความพรอมคัดสําเนาประจําวันดวย  

(4) นําอาวุธปนไปใหเจาหนาที่ตรวจสอบ 

9) อัตราคาธรรมเนียมอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปน 
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(1)  ถามีใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน หรือ (ป.4) 

       (1.1)  อาวุธปนยาวประจุปาก ปนอัดลม ฉบับละ 100 บาท 

       (1.2)  อาวุธปนอ่ืนๆ ฉบับละ 500 บาท 

(2)  ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว ฉบับละ 1,000 บาท หรือ (ป.12) 

(3)  ใบอนุญาตใหซื้ออาวุธปน กระบอกละ 5 บาท (ป.3) 

(4)  ใบอนุญาตใหซื้อกระสุนปน (ป.3) นอกจากกระสุนอัดลมรอยละหรือเศษ

ของรอย 1 บาท 

   (5)   ใบแทนใบอนุญาต 

   (5.1)  ใบแทนใบอนุญาตใหทํา คาอาวุธปน  

     (5.2)  เคร่ืองกระสุนปน และวัตถุระเบิด ฉบับละ 20 บาท 

     (5.3)  ใบแทนใบอนุญาตใหประกอบซอมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน 

เคร่ืองกระสุนปน ฉบับละ 15 บาท 

      (5.4)  ใบแทนใบอนุญาตอ่ืนๆ ฉบับละ 5 บาท 

 

 2.1.5  การครอบครองอาวุธปนอยางถูกกฎหมาย 

 ผูที่ไดครอบครองอาวุธปนอยางถูกกฎหมายตองมีเอกสารประกอบอาวุธปน ดังตอไปนี้   

1) ใบคํารองขอซื้ออาวุธปน หรือ ป.1 

2) ใบอนุญาตใหซื้อ หรือ  ป.3   

3) ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน (ใบแสดงความเปนเจาของปน) หรือ ป.4 

4) ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว (ใบอนุญาตพกพา) หรือ ป.12 

 

 2.1.6  อาวุธปนในประเทศไทย  

 ชวรัตน  ชาญวีรกูล  (2554)  ได ใหรายละเ อียดเกี ่ยวกับอา วุธปนในประเทศไทย 

กระทรวงมหาดไทย คําสัง่ที ่ 289/2552 เรื่อง การออกใบอนุญาตรานคาอาวุธปนรานประกอบ 

ซอมแซมเปลี่ยนลักษณะอาวุธปนและกําหนดจํานวนอาวุธปน เครือ่งกระสุนปนสําหรับ การคา ลง

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 เพือ่วางระเบยีบการจํากัดจํานวนรานคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน ราน

ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปนและจํากัดจํานวนอาวุธปน และเครื่องกระสุนปน โดย

ไดกําหนดใหรานคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปนแตละใบอนุญาตจําหนาย ซึ่งอาวุธปนและเครื่อง

กระสุนปนตามที่กําหนดไวดังน้ี 

1) อาวุธปนยาวทุกชนิด ทุกขนาด ตองไมเกนิใบอนุญาตละ 50 กระบอก 
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2) อาวุธปนสั้นทุกชนิด ทุกขนาด ไมเกินใบอนุญาตละ 30 กระบอก  

 แตในป พ.ศ. 2550 - 2553 รานจําหนายกระสุนปนมีจํานวนการจําหนายกระสุนปนแตละประเภทดังน้ี 

1) กระสุนปนลูกโดดทุกชนิด ทุกขนาด ไมเกินใบอนุญาตละ 2,000 นัด 

2) กระสุนปนลูกซองทุกชนิด ทุกขนาด ไมเกินใบอนุญาตละ 7,500 นัด 

3) กระสุนปนลูกกรดทุกชนิด ทุกขนาด ไมเกินใบอนุญาตละ 10,000 นัด 

4) กระสุนปนอัดลมทุกชนิด ทุกขนาด ไมเกินใบอนุญาตละ 30,000 นัด 

 โดยรานจําหนายกระสุนปนมีจํานวนการจําหนายกระสุนปนแตละประเภทไดแจงจํานวน

การจําหนายกระสุนปนแตละประเภทดังน้ี 

1) กระสนุปนลกูโดด จํานวน 240,000 นัด 

2) กระสนุปนลกูซอง จํานวน 1,067,664 นัด 

3) กระสนุปนลกูกรด จํานวน 396,000 นัด 

4) กระสนุปนอัดลม จํานวน 1,260,000 นัด 

  ในการติดตามการจําหนายเครื่องกระสุนปนไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา

อนุญาตใหรานคาจําหนายเครื่องกระสุนปนตอใบอนุญาตไดตามจํานวนดังกลาวขางตนแลว รานคา

ที่ไดรับอนุญาตจะตองรายงานยอดอาวุธปน เครื่องกระสุนปนที่คงอยูและทีจํ่าหนายไปใหนาย

ทะเบียนทองทีท่ราบทุกเดือนตามแบบ ป.8 (แบบบัญชีสําหรับลงรายการยอดอาวุธปน เคร่ือง

กระสุนปนของผูรับใบอนุญาต) รวมทัง้มีการแตงตั้งคณะทํางานตรวจติดตามการจําหนายอาวุธปน

และเคร่ืองกระสุนปนไปดําเนินการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน  

 นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการจัดทําโครงการฐานขอมูลทะเบียนอาวุธปนใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) ซึ่งระบบดังกลาว สามารถตรวจสอบขอมูลติดตามการจําหนาย

กระสุนปนไดอยางเปนระบบทั่วประเทศ 

  สําหรับการเก็บฐานขอมูลประวัติอาวุธปน กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการโดยมีโครงการ

จัดเก็บขอมูล หัวกระสุนปนและปลอกกระสุนปน เพือ่เก็บเปนฐานขอมูลประวัติอาวุธปนทีน่าย

ทะเบียนไดออกใบอนุญาตใหตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม

เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปน พ.ศ. 2490 โดยการนําอาวุธปนที่ไดรับอนุญาตไปทําการยิงเก็บหัว

กระสุนปนและปลอกกระสุนปน จากนัน้นําไปบันทึกขอมูลดวยเครือ่งตรวจหัวกระสุนปนและ

ปลอกกระสุนปนอัตโนมัติ IBIS (Integrated Ballistic Identification System) สําหรับใชในการ

ตรวจสอบประวัติการกระทําผิด เพื ่อเปนการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมของเจาหนาที่ตํารวจ   และสอดคลองกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทยใน

การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน 



19 
 

 

  ชวรัตน ชาญวีรกูล (2554) กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั ่งที ่ 109/2553 เรื่อง การออก

ใบอนุญาตรานคาอาวุธปน  รานประกอบ ซอมแซมเปลี่ยนลักษณะอาวุธปนและกําหนดจํานวน

อาวุธปน เครื่องกระสุนปนสําหรับการคา ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 โดยจํากัดการเพิม่

รานคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และรานประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปนมิใหเพิ่ม

จํานวนขึ้น และหากเห็นสมควรใหลดจํานวนลงได กอนที่จะมีคําสั ่งกระทรวงมหาดไทย ที ่

109/2535 จํากัดการขออนุญาตตั้งรานคาอาวุธปนและเครือ่งกระสุนปนนัน้ มีจํานวนรานคาทีไ่ดรับ

ใบอนุญาต จํานวน 335 ใบอนุญาต และ หลังจากที่มีการออกคําสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่289/2552

ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552  สามารถขอใบอนุญาตรานคาอาวุธปน และเครื่องกระสุนปนได มี

จํานวนรานคาที่ขอออกใบอนุญาตเพิ่มขึ้น จํานวน 150 ใบอนุญาต รวมถึงปจจุบันมีรานคาทีไ่ดรับ

ใบอนุญาต จํานวนทัง้สิน้ 485 ใบอนุญาต แยกเปนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 367 ใบอนุญาต

ในจังหวัดอ่ืน จํานวน 118 ใบอนุญาต 

 ปจจุบันอาวุธปนที่อนุญาตใหบุคคลครอบครองทั่วประเทศมี 2 ประเภท คือ 

1) อาวุธปนสัน้ จํานวน 3,675,320 กระบอก 

2) อาวุธปนยาว จํานวน 2,450,214 กระบอก 

    รวมจํานวน 6,125,534 กระบอก 

    การอนุมัติใหนําเขาอาวุธปนจาก พ.ศ. 2550 ถึงปจจุบัน จํานวน 2 ชนิด คืออาวุธปนสัน้ และ

อาวุธปนยาว จํานวนทัง้สิน้แยกเปนรายป ดังน้ี 

 

ตารางที่ 2.1  แสดงการนําเขาอาวุธปนจาก พ.ศ. 2550 ถึงปจจุบัน จํานวน 2 ชนิด คืออาวุธปนสั้น 

และอาวุธปนยาว จํานวนทัง้สิน้แยกเปนรายป 

 

ปพ.ศ. อาวุธปนสั้น(กระบอก) อาวุธปนยาว(กระบอก) รวม(กระบอก) 

ป 2550 48,063 กระบอก 13,049 กระบอก 61,112 กระบอก 

ป 2551 45,826 กระบอก 18,972 กระบอก 64,798 กระบอก 

ป 2552 15,933 กระบอก 19,656 กระบอก 35,589 กระบอก 

ป 2553 65,193 กระบอก 15,537 กระบอก 80,730 กระบอก 

รวม 175,015 กระบอก 67,214 กระบอก 242,229 กระบอก 

 

แหลงท่ีมา:  กรมการปกครอง. สาํนักการสอบสวนและนิติการ, 2553. 
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 กลาวโดยสรุป ปริมาณจํานวนอาวุธปนในประเทศไทยมีการเพิ ่มขึ ้นในแตละปอยาง

ตอเนื่อง ซึง่การเพิม่ขึ ้นของอาวุธปนนําไปสูการเพิม่ขึน้ของความขัดแยงของคนในประเทศและ

นําไปสูปริมาณความรุนแรงที่เพิ่มสูงดวย 

  ดิอานา ซาโรซี และจันจิรา สมบัติพูนศิริ (2552: 15) ไดทําการวิจัยในเรือ่งจากเรือ่งปกปอง

ดวย ปน  รา ยง านก ารติดตาม สถ านก ารณ  3 จั ง หวัดชา ยแดนภาค ใต  ผล กา รวิ จัยพ บว า 

“มาตรฐานสากลและกลไกนานาชาติ ระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธขนาดเล็ก (Small  Arms) 

ของประชาชนและการจํากัดการเขาถึงอาวุธปนและการกวดขันจํานวนอาวุธปนในทองตลาดเพื่อ

ปองกันมิใหเกิดการใชในทางมิชอบ และเพื่อลดจํานวนอาวุธปนลงตลอดจนความตองการอาวุธปน

เปนสิ่งที่จําเปน ต้ังแตประชุมสหประชาชาติวาดวยการลักลอบคาอาวุธขนาดเล็กอยางผิดกฎหมาย

ในทุกรูปแบบ (UN Conference on the Illicit Trafficking in Small Arms in All Aspects) ป พ.ศ.

2544  ปญหาการกํากับดูแลการครอบครองอาวุธปนของพลเรือนไดรับความสนใจมากขึ้น ในหลาย

ประเทศกฎหมายเกี่ยวของกับอาวุธปนไดเพิม่มาตรการมากขึ้นเพือ่ควบคุมการครอบครองอาวุธปน

ในหมูประชาชน อยางไรก็ดีในประเทศไทยการแพรกระจายอาวุธปนโดยเฉพาะอยางยิ ่งใน

ประชาชนทั่วไปเปนภัยคุกคามที่สําคัญตอความมั่นคงมนุษยและสิทธิมนุษยชน ดังนั้นวิธีการลด

จํานวนการครอบครองอาวุธปนไมวาจะโดยวิธีการอยางไรยอมชวยลดการสูญเสียชีวิตอันเกิดจาก

การใชอาวุธปนใหเกิดความรุนแรง รวมทั้งยังมีผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษยได  

  สําหรับกฎระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองและการใชอาวุธปนขนาดเล็กของประชาชน

สวนใหญอยู บนพื้นฐานความคิด “อาวุธไมกอใหเกิดความรุนแรงโดยตรง หากแตทําใหผู คน

เสียชีวิตมากขึ้น”  นอกจากนี้การศึกษาตางๆ ยังแสดงใหเห็นวาการเขาถึงอาวุธปนทําใหเจาของปน

เสี่ยงตอการถูกทํารายหรือเสียชีวิตมากกวาชวยรักษาชีวิต” 

 ดังน้ันการศึกษาเกี่ยวกับอาวุธปนในประเทศไทยเปนสิ่งที่จําเปนมาก ผูศึกษาตองการศึกษา

ถึงทัศนคติของประชาชนจากแนวโนมของอาวุธปนทีเ่พิ่มมากขึ้นมีสวนเกี่ยวของกับความรุนแรง 

และมีผลตอการแกไขปญหาความรุนแรงในสังคมไทย 

 

 2.1.7  อาวุธปนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

 ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี (2555) ไดวิเคราะหสถานการณจังหวัดชายแดนใตในชวง 100 

เดือนของสถานการณจังหวัดชายแดนใต โดยสรุปเรือ่งการครอบครองอาวุธปนของบุคลากรทาง

ความมั่นคง ประกอบดวย กองทหารและตํารวจอาชีพ กองกําลังกึ่งทหารกึง่พลเรือน และกองกําลัง

ติดอาวุธของชาวบานหรือพลเรือนโดยการจัดต้ังจากภาครัฐเพื่อปองกันตนเอง ดังตารางที่ 2.2 
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ตารางท่ี 2.2  แสดงจํานวนบุคลากรทางความมั่นคงในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนใต 

 

ลําดับท่ี ประเภทกองกําลัง จาํนวน(คน) 

1 ทหารประจําการ 23,704 

2 ตํารวจ 16,918 

3 ทหารพราน 18,000 

4 อส. 7,000 

5 ฝายขาวพลเรือน 8,238 

6 เจาหนาที่ฝายอ่ืนๆ 4,794 

7 อรบ. 24,768 

8 ชรบ. 60,000 

รวม 150,000 

 

แหลงท่ีมา:  ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 2555. 

  

 จากรายงานทะเบยีนปนในพืน้ที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต ต้ังแตป 2547 – 2553 สามารถสรุปได ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2.3  รายงานจํานวนอาวุธปนที่มีอยูจริง จังหวัดยะลา ระหวางป 2547 – 2553 

 

ป จํานวนอาวุธปนท่ีมีอยูจริง (กระบอก) รวมจํานวน 

(กระบอก) อาวุธปนสั้น (กระบอก) อาวุธปนยาว(กระบอก) 

ป 2547 8,891 8,890 17,781 

ป 2548 11,812 9,580 21,392 

ป 2549 13,994 9,770 23,764 

ป 2550 15,956 10,447 26,403 

ป 2551 18,185 10,874 29,059 

ป 2552 19,053 11,172 30,225 

ป 2553 20,256 12,304 32,560 

รวม 108,147 73,037 181,184 

 

แหลงท่ีมา:  ที่วาการปกครองจังหวัดยะลา. กลุมงานปกครอง, 2553. 

ทหาร/ตํารวจอาชีพ = 40,622 

กองกําลังกึ่งทหาร  = 25,000 

 

พลเรือนติดอาวุธ = 84,768 
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 รายงานจํานวนอาวุธปนที่มีอยูจริงจังหวัดปตตานีป 2553 สามารถสรุปได ดังน้ี 

จํานวนอาวุธปนสัน้ จํานวน 24,502 กระบอก 

จํานวนอาวุธปนยาว จํานวน 19,664 กระบอก 

รวมอาวุธปนทั้งสิ้น 44,166 กระบอก 

 

ตารางท่ี 2.4  จํานวนอาวุธปนในคดีอาญาในพืน้ทีจ่งัหวัดยะลา ปตตานี และนราธวิาส  

ระหวางป  2547- 2553 

 

ลําดับท่ี จังหวัด จํานวนอาวุธปนในคดีอาญา (กระบอก) 

1 ยะลา 1,172 

2 ปตตานี 1,229 

3 นราธวิาส 1,734 

รวม  4,135 

 

แหลงท่ีมา:  ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต. กองบังคับการสืบสวนสอบสวน. 2553. 

 

 จากตารางจํานวนอาวุธปนในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีแนวโนมของจํานวนปนที่

เพิ ่มสูงขึ ้นในทุกๆป รวมทั้งการนําอาวุธปนมากอคดีในทางอาญาในพื้นที ่ มีอัตราที ่เพิ ่มขึ ้นใน

ลักษณะเชนเดียวกัน 

 เมื ่อศึกษาจากรายงานอาวุธปนทั้งในประเทศไทย และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

สามารถนําผลการศึกษาของ Harbom, Erik และ Wallensteen (2008: 697-710) มาอธิบายไดโดย

แบงประเภทความขัดแยงดวยอาวุธปนเปน 2 ระดับตามความรุนแรงของความขัดแยง ดังน้ี 

   1)  ความขัดแยงดวยกําลังอาวุธระดับต่าํ (Minor Armed Conflict) ซึ่งจะมีผูเสียชีวิต

อยางนอย 25 คน แตไมเกิน 1,000 คนตอป  

   2)  สงคราม (War) ซึ่งมีผูเสียชีวิตมากกวา 1,000 คนตอป  

 เมื ่อศึกษารวมกับรายงานสถิติจํานวนอาวุธปนที่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต ตัง้แตป 2547 ถึงป 2553 น้ัน มีแนวโนมการมีอาวุธปนครอบครองเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด 

สงผลตอการกอคดีอาญาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จากขอมูลดังกลาวเปนตัวบงชี้ใหเห็น

แนวโนมการใชอาวุธปนของประชาชนในพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น ขอมูลดังกลาวสามารถนํามาวิเคราะห

อยางนัยยะสําคัญตอทัศนคติของประชาชนในการใชอาวุธปนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตได 
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2.2  แนวคิดทัศนคติ 

 

 2.2.1  ความหมายของทัศนคติ 

 ทัศนคติ (Attitude) มาจากภาษาละตินวา (Aptud) แปลวา โนมเอียงเหมาะสม ตรงกับ

ภาษาอังกฤษวา Attitude แปลวาทาทีที่แสดงออกของคนซึ่งบอกถึงสภาพจิตใจ นักวิชาการหลาย

ทานทัง้ภายในประเทศและตางประเทศซึ่งไดแก Katz (1960: 163-204); Thursstone (1929: 119); 

Rokeach (1973: 88); เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2529: 7) ; ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2530: 

50) ใหความหมายในทํานองเดียวกันวา ทัศนคติ หมายถึง ความเชื่อ ความคิด ความรูสึกที่มีตอสิ่ง

ตางๆ เชน บุคคล สิ่งของการกระทํา สถานการณรวมถึงทาทีที่แสดงออกทางอารมณ และความรูสึก

อันบงบอกถึงสภาพจิตใจที่มีตอสิ่งใดสิง่หนึ่ง ซึ่งสิง่เหลานี้เกิดการแสดงออกทางดานปฏิบัติ หรือ

อาจกลาวไดวา ทัศนคติเปนสภาพความพรอมที่จะปฏิบัติโตตอบได หากมีแรงจูงใจและแรงขับ การ

แสดงออกของทัศนคติมี 2 รูปแบบ คือ ทัศนคติในเชิงบวก (Positive Attitude) คือ ทาทีหรือ

ความรูสึกในทางดีในทางทีย่อมรับ สวนการแสดงออกของทัศนคติอีกแบบหนึ่ง คือ ทัศนคติในเชิง

ลบ (Negative Attitude) คือ ทาทีหรือความรูสึกในทางตรงกันขาม หรืออาจกลาวโดยสรุปยอ ได

ดังน้ี 

 ทัศนคติ หมายถึง ความคิดทีใ่หกับสิง่หนึง่สิง่ใด เปนอารมณความรูสึกทีแ่สดงออกมาใน

ลักษณะทีส่นับสนุนหรือตอตาน หรือเปนสภาวะความพรอมในการตัดสินใจทีจ่ะตอบสนองตอ

เปาหมายแนวคดิหรือสถานการณ 

 

 2.2.2  ลักษณะของทัศนคติ 

 ทัศนคติเปนสิ่งทีเ่กิดจากการเรียนรู เปนสภาวะของความพรอมหรือแนวโนมที่จะกระทํา

หรือปฏิบัติตอสิ่งเราสิ่งใดสิ่งหน่ึงในลักษณะบางอยาง ทัศนคติน้ีจะแสดงออกใหเห็นจากคําพูดหรือ

พฤติกรรม เมื่อไดปฏิบัติสิ่งที่เกี่ยวของทัศนคตินั้น คนแตละคนจะมีทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก

นอยตางกัน แตลักษณะทีส่ําคัญของทัศนคติก็คือ ความเปนนามธรรม (Abstraction) การศึกษา

ทัศนคติจึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อที่จะไดทําการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการตางๆ เชน การสื่อสาร การ

โฆษณา การศึกษา เปนตน ซึ่งนักวิชาการหลายทานไดแยกลักษณะของทัศนคติไวตางกันดังน้ี 

ชวลิต อนันตรังสี (2546: 13) ไดแยกทศันคติออกเปน 5 ลักษณะดังน้ี 

1) ภาวะทางจิตและประสาท (Mental Neutral) ซึง่จะแสดงออกใหเห็นทาง

พฤติกรรม เชน โกรธ เกลียด รัก เปนตน 
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2) ความพรอมที่จะสนอง (Readiness to Respond) คือ เมื่อมีทัศนคติทีดี่หรือไมดีตอ

สิ่งใดก็พรอมทีจ่ะตอบสนองสิ่งนั้นตามลักษณะของทัศนคติที่เกิดขึน้ เชน ชอบวิชานาฏศิลปสมัคร

ใจและตองการที่จะเรียน หรือสนใจวิชานาฏศิลปอยูเสมอ 

3) เปนสิ ่งที ่เกิดขึ ้นจากประสบการณ (Through Experience) หมายความวา 

ประสบการณมีสวนชวยในการสรางทัศนคติใหดี เชน นาย ก. เห็นนาย ข. ใจดี จึง ชอบ นาย ข. เปนตน 

4) เปนพลังสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทีแ่สดงออก (Exerting a Directive and 

for Dynamic Influence on Behavior) การแสดงออกตอสิง่ใดอยางนั้นขึน้อยูกับทัศนคติเปนสําคัญ 

เชน นาย ก. ไมชอบ นาย ข. เพราะนาย ข. ก็ไมอยากคบคา 

 พัชนี วรกวิน (2526: 78-79) กลาววา ทัศนคติของบุคคลอาจแตกตางกันตามมิติของทัศนคติ 

แตในที่น้ีจะนํามาใชในการศึกษา คือ 

1) ทิศทาง (Direction) หมายถึง การใหการสนับสนุนหรือไมสนับสนุน ชอบ-ไม

ชอบ ซึ่งจะเนนไปในดานของความรูสึก ถาจะบอกวามีทัศนคติในทางบวกก็คือใหการสนับสนุน 

เห็นดวย มีความเชื่อมั่น สวนในทางลบก็คือ การคัดคาน ไมเห็นดวย และทําลายลาง 

2) ปริมาณ (Magnitude or Extremity) หมายถึง ความชอบ-ไมชอบในขอ 1 มีความ

รุนแรงมากนอยเพียงใด เราจะวัดทัศนคติเกีย่วกับความชอบ-ไมชอบ เห็นดวย-ไมเห็นดวย ใหมี

ความสัมพันธกับปริมาณ เชน ชอบมาก ชอบมากที่สุด ไมชอบ เห็นดวย เห็นดวยอยางยิ่ง หรือไม

เห็นดวย เปนตน 

ฑิตยา สุวรรณชฎ (2527: 79) กลาวถึง ลักษณะสําคัญของทัศนคติ 4 ประการ 

1) ทัศนคติเปนสภาวะกอนที่พฤติกรรมโตตอบ (Predisposition to Respond) ตอ

เหตุการณหรือสิ่งในสิ่งหน่ึงโดยเฉพาะ 

2) ทัศนคติจะมีความคงตัวอยูในชวงระยะเวลา (Predisposition Overtime) แตมิได

หมายความวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลง 

3) ทัศนคติเปนตัวแปรแฝงที ่นําไปสู ความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับ

ความรูสึกนึกคิด ไมวาจะเปนไปในรูปแบบของการแสดงออกโดยวาจาหรือการแสดงความรูสึก

เผชิญหรือหลีกเลี่ยงตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา ลักษณะของทัศนคติที่เกิดขึน้นัน้เกิดจากความเชื่อตอสิง่ใดสิง่หนึง่ 

ซึง่เปนเรือ่งของความรูสึกหรืออารมณนัน้เอง และสิ่งเหลานี้ไดกําหนดใหบุคคลแสดงพฤติกรรม

ออกมาเชน ชอบหรือไมชอบ เปนตน 
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 2.2.3  องคประกอบของทัศนคติ 

นักวิชาการหลายทานไดแยกองคประกอบของทัศนคติไวตางๆกันดังตอไปนี้ 

Triandis (1971: 3) ไดแยกองคประกอบของทัศนคติออกเปนรูปตัวแปรตางๆ ดังนี้ 

1) ตัวแปรอิสระที่วัดได ไดแก สิ่งเรา บุคคล สถานการณกลุม (Social Issue) 

และอ่ืนๆ 

2) ตัวแปรรวม ไดแก ความรู (Cognitive) ความรูสึก (Affective) พฤติกรรมหรือการ

ปฏิบัติ (Behavior) 

3) ตัวแปรตาม ไดแก การรับรู คําพูดที่แสดงถึงความเชื่อ คําพูดทีแ่สดงถึงความรูสึก

ปฏิกิริยาที่แสดงออกถึงคําพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

ทัศนคติเปนระบบที่มีสถานะมั่นคงอันหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการคือ 

1) องคประกอบดานความรู ความเขาใจ (Cognitive Component) 

2) องคประกอบดานความรูสึก (Feeling Component) 

3) องคประกอบดานแนวโนมในเชิงพฤติกรรม (Behavior Component) 

จะเห็นไดวา การเกิดทัศนคติของบุคคลยอมจะเกิดจากตัวแปรอิสระหลายๆตัว ซึ่งไดแก สิ่ง

เรา บุคคล หรือ กลุม สถานการณ ฯลฯ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2523: 5-7) ไดกลาวถึงองคประกอบของทัศนคติมี 3 องคประกอบ

ดวยกัน คือ 

1) องคประกอบทางดานความรูหรือความคิด (Cognitive Component) หมายถึง 

ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงน้ันจะตองประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับสิ่งน้ันเปนอันดับแรก

และเปนความรูเกี่ยวกับสิ่งนั้นทางดานที่วาสิ่งนั้นมีคุณโทษมากนอยเพียงใด เปนความรู หรือ ความ

เชื่อถือใชประเมินสิ่งน้ันได 

2) องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective Component) หมายถึง  ความรูสึก

ชอบหรือไมชอบสิ่งนัน้พอใจหรือไมพอใจสิง่นัน้ ความรูสึกจะเกิดขึน้โดยอัตโนมัติ เมือ่บุคคลมี

ความรูเกี่ยวกับคุณหรือโทษของสิ่งน้ันแลว 

3) องคประกอบทางดานความพรอมจะกระทํา (Action Tendency Component) 

หมายถึง ความพรอมหรือความโนมเอียงทีบุ่คคลจะประพฤติปฏิบัติ เมือ่บุคคลมีความรูเชิงประเมิน

คา และความรูสึกชอบไมชอบสิง่นัน้แลว สิง่ทีส่อดคลองกัน ซึ่งตามมาก็คือความพรอมทีจ่ะกระทํา

ใหสอดคลองกับความรูสึกของตนเองในสิ่งน้ันดวย 

ธีรนิตย ลิมปรังษี (2539: 42) แบงองคประกอบของทัศนคติออกเปน 2 สวน  
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1) สวนของความรูสึก (Affective Component) หมายถึง บรรดาความรูสึกทีช่อบ ไม

ชอบ รักหรือเกลียด หรือกลัว ซึ่งเปนเร่ืองของอารมณของบุคคล 

2) สวนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) ในสวนนี้เปนเรื่องของการใช

เหตุผลของบุคคลในการจําแนกแยกแยะความแตกตาง ตลอดจนผลตอเนือ่ง ผลไดผลเสียในสวนนี้

นั้น ถาพิจารณาอยางลึกซึ้ง ก็คือ การทีบุ่คคลจะสามารถนําเอาคุณคาทางสังคมทีไ่ดรับการอบรมสัง่

สอนและถายทอด มาใชในการวิเคราะหพิจารณาประกอบเหตุผลของการที่ตนจะประเมินซึ่งถาเปน

ในกรณีของนักวิทยาศาสตร ก็รวมทั้งการใชความรูในสาขาที่ตนไดร่ําเรียนเขามาประกอบการ

พิจารณาแยกแยะ ขอแตกตางระหวางสวนนี้กับความรูสึกคือ การพิจารณาของบุคคลในสวนนี ้จะมี

ลักษณะปลอดจากอารมณแตจะเปนเร่ืองของเหตุผลอันสืบเนื่องมาจากความเชื่อของบุคคล 

 

2.2.4 สาเหตุการเกิดทัศนคต ิ

 ทัศนคติไมเกิดโดยฉับพลันแตจะคอยๆสะสมประสบการณหรือสิ่งเราตางๆ ทัศนคติเกิด

จากการเรียนรูและประการณของบุคคล ปจจัยที่กอใหเกิดทัศนคติสรุปได 4 ประการ ดังนี้ (ถวิล 

ธาราโภชน, 2532: 50) 

1) ประสบการณเฉพาะอยาง (Specified Experiences) เปนประสบการณทีบุ่คคลได 

พบกับเหตุการณนัน้มาดวยตัวของเขาเอง และในการพบนัน้ทําใหเกิดฝงใจกลายเปนทัศนคติของ

เขาเชน ถาเรามีประสบการณทีดี่ในการติดตอกับบุคคลหนึง่ เราจะมีความรูสึกชอบบุคคลนั้น 

ในทางตรงกันขาม ถามีประสบการณที่ไมดี ก็มักจะมีแนวโนมที่จะไมชอบบุคคลนั้นได 

2) การติดตอขาวสารกับบุคคลอื่น (Communication from Others) โดยปกติใน

ชีวิตประจําวันของคนเราจะตองเกี ่ยวของกับบุคคลอื่นในสังคมอยู แลว จากผลของการติดตอ

ขาวสารกับบุคคลอืน่จึงทําใหเรารับเอาทัศนคติหลายๆอยางเขาไวโดยไมไดตัง้ใจ ทัง้นี ้เพราะการ

เกี่ยวของกับนั้นจะอยูลักษณะที่ไมแนบแผน โดยมากจะเปนในกลุมครอบครัว วงศเครือญาติ หรือผู

ทีส่นิทสนมกัน นอกจากนีส้ื ่อมวลชนก็เปนชองทางการสื ่อสารชนิดหนึ่ง ถึงแมวาจะมีอิทธิตอ

ทัศนคตินอยกวาการสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Communication) ก็ตามแตบางครัง้

สื่อมวลชนก็มีสวนเสริมสรางทัศนคติของบุคคลไดเชนกัน 

3) สิง่ทีเ่ปนแบบอยาง (Model) มีบอยครัง้ทีท่ัศนคติของเราพัฒนาแบบขึน้จากการ

ลอกเลียนแบบคนอื่น กลาวคือ เปนการมองดูบุคคลอื่นวาเขากระทําหรือปฏิบัติตอสิง่ตางๆ อยางไร

แลวเราจําเอารูปแบบนั้นมาปฏิบัติ ซึง่รูปแบบอันนั้นจะกอใหเกิดทัศนคติไดมากนอยเพียงใดก็

ขึ้นอยูกับวาเปนรูปแบบน้ัน เปนบุคคลที่เขายอมรับและนับถือเพียงใด 
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4) องคประกอบของสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติของบุคคลหลายอยาง

สืบเนื่องจากสถาบัน ไดแก วัด ครอบครัว โรงเรียน องคการตางๆ เปนตน ซึ่งสถาบันเหลานีเ้ปน

แหลงที่มีสวนในการสรางทัศนคติไดอยางมากมาย 

 ดังน้ัน การเกิดทัศนคติ Sherif (1967: 334) ไดใหความเห็นวาทัศนคติของบุคคลไมใชสิ่ง

ที่มาแตกําเนิด แตการที่บุคคลเกิดทัศนคติน้ันเกิดจากการเรียนรู และไดประสบการณทั้งสิ้น 

 

 2.2.5  หนาท่ีและประโยชนของทัศนคติ 

นิพนธ คันธเสวี (2511: 9) เห็นวา ทัศนคติเปนสิ่งทีช่ี้บอกทิศทางของอาการแสดงออกของ

บุคคลทีจ่ะกระทําตอสิ่งนัน้ บุคคลหรือสถานการณ ทัศนคติเปนสิง่ทีบ่งชีบ้อกทิศทางของอาการ

แสดงออกของบุคคลที่จะกระทําตอสิ่งนั้นๆ ทัศนคติจึงมีอิทธิพลในการแสดงออกพฤติกรรมของ

บุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งในความสัมพันธทางสังคม 

นุศรา แกวสนธ ิ(2542: 14) ไดกลาวถึงหนาที่และประโยชนของทัศนคติไวคลายๆกันวามี 4 

ประการ คือ 

1) หนาที่ใหความพอใจ (Understanding of Knowledge Function) ทัศนคติหลาย

อยางชวยใหเขาใจโลก และสภาพแวดลอมไดเรียนรู และเขาใจการกระทําของบุคคลในสังคม 

สามารถอธิบาย และคาดคะเนการกระทําของตนเอง และบุคคลอ่ืน 

2) หนาที่ปองกันตนเอง (Ego Defense or Protest their Self-esteem) บอยครั้งที่

บุคคลจําเปนตองหาทางออกใหกับตนเองเพือ่ความสบายใจ เปนตน วาการทีค่นอืน่ตรงๆก็จะ

หาทางแกปองกันตนเองวา การที่ตนทําเชนน้ันก็เพาะมีความจริงจังกับเพื่อนฝูง 

3) หนาที่ในการปรับตัว (Adjective Function or Need Satisfaction) ทัศนคติจะชวย

บุคคลในดานการปรับตัวใหกับสภาพแวดลอม และสังคม โดยปกติบุคคลมักคํานึงถึงผลประโยชน

ที่จะไดรับเปนสําคัญ และจะพัฒนาทัศนคติตามแนวทางที่คาดวาจะสนองตอบความตองการของตน

ได เชน คนหันมาชอบการศึกษาเลาเรียน เพราะเชื่อวาการศึกษาสูงจะชวยใหชีวิตที่ดีขึ้น 

4)   หนาที ่ที ่แสดงออกซึ่งคานิยม (Value Expression) ทัศนคติชวยใหบุคคลได

แสดงออก ซึ่งคานิยมของตนเองตัวอยางที่มีความซื่อสัตยมาก กจ็ะแสดงออกโดยการไมฉ อราษฎรบงัหลวง 

จากที่นักวิชาการไดกลาวถึง หนาที่และประโยชนของทัศนคติ พอสรุปไดดังนี้คือ ทําให

เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับสิง่ตางๆ รอบตัว และทําความเขาใจประสบการณทีผ่านมาของตนเองและ

ชวยใหความตองการของบุคคลบรรลุผล ทั้งนี้ เพราะทัศนคติจะทําใหบุคคลนัน้เขาใจสิง่แวดลอมที่

อยูรอบตัว อันจะสงผลใหบุคคลน้ันเปลี่ยนทัศนคติได 
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2.2.6  การสรางและการเปลี่ยนทัศนคติ 

ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูของแตละบุคคล และแตละบุคคลมีประสบการณอันเปนสิ่ง

สงเสริมสรางทัศนคติตางกันไป สิง่แวดลอมทีบุ่คคลมีสวนเกีย่วของสังสรรคดวยทัง้ทางตรงและ

ทางออมเปนตัวจักรสําคัญที่กอใหเกิดทัศนคติขึ้นทัศนคติสรางขึน้โดยไดรับอิทธิพลจากครอบครัว 

โรงเรียน เพื่อน กลุมตางๆในสังคม สื่อมวลชน และสิ่งรอบตัวบุคคล 

Foster (1952: 396) ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการเกิดทัศนคติวาขึ้นอยูกับมูลเหตุ 2 

ประการคือ 

1) ประสบการณทีบุ่คคลมีกับสิง่ของบุคคลหรือสถานการณ จากการที่บุคคลไดพบ

คุนเคยทดลองถือวาเปนประสบการณโดยตรง หรืออาจเกิดขึน้จากประสบการณโดยออม เชน การ

เห็นรูป การอาน การฟง เกีย่วกับสิง่ตางๆ บุคคลจะไมมีทัศนคติตอสิ่งใดเลยหากไมมีประสบการณ

ในสิ่งนั้นมากอนเพราะทัศนคติเปนเร่ืองของการรับรู 

2) คานิยมที่บุคคลยึดถือ แตละบุคคลอาจมีทัศนคติตอสิง่เดียวกันแตกตางกันไปกับ

การทีบุ่คคลใดบุคคลหนึ่งจะมีทัศนคติทีดี่ หรือไมมีตอสิ่งใดสิง่หนึง่ มีความรูสึกวาสิ่งนั้นผิด หรือ

ถูกยอมขึ้นอยูกับคานิยม หรือมาตรฐานกลุม ถากลุมเห็นวาสิง่ใดดีบุคคลก็จะมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งนัน้ 

ตามสภาพการณของสิ่งแวดลอมน้ันดวย 

ประสบการณทางตรง ไดแก ประสบการณในการติดตอ และความสัมพันธกับตํารวจ และ

การเห็นผลงาน หรือการปฏิบัติงานของตํารวจอีกประการหนึ่ง 

ประสบการณทางออม ไดแก การรับฟงขาวคราวเกีย่วกับตํารวจ หรือกิจการเกีย่วกับตํารวจ

ดานตางๆความสัมพันธระหวางประชาชนกับเจาหนาทีเ่จาหนาทีตํ่ารวจยอมขึน้อยู กับปริมาณ

ขาวสารเกี่ยวกับกิจการ หรือบทบาทของเจาหนาที่ตํารวจเปนสําคัญ ในแงจิตวิทยาระหวางบุคคล 

หรือสิ ่งที ่ตนมีทัศนคติ ถาสิ ่งนั ้นเปนสิง่ที ่ตนสนใจอยู กอนก็ยอมยึดมั ่นอยู กับสิ ่งนั ้น ยากที ่จะ

เปลี่ยนแปลง แตถาเปนสิ่งที่ไมสนใจแมจะอยูใกลชิดเสมอๆ ความสัมพันธจะไมแนนเฟนเทาทีค่วร 

นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งทีท่ัศนคติจะมากนอยเพียงใด ยังขึ้นอยูกับปริมาณ

ขาวสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆที่บุคคลเจาของทัศนคติไดรับทราบ 

ในทํานองเดียวกัน ทัศนคติของประชาชนทีม่ีตอ เจาหนาที ่ตํารวจนัน้ เกิดไดจาก

ประสบการณของประชาชนกับตํารวจ ซึ่งมีทั้งประสบการณทางตรงและประสบการณทางออม 
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2.2.7 ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางและเปลี่ยนทัศนคติ 

ทัศนคติเปนความรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึง่ทีบุ่คคลสรางขึน้ และสามรถเปลี่ยนแปลงไดในการ

สรางและเปลี่ยนทัศนคติทฤษฎีที่สําคัญๆหลายทฤษฎี แนวทฤษฎีตางๆสรุปไดดังนี ้(พรพิมล วรวุฒิ

พุทธพงศ, 2528: 89) 

1) ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูโดยการสรางเงื่อนไขในการเสริมพลัง (Conditioning 

and Reinforcement Theory) ในการสรางทัศนคติ ความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการ

ผานกระบวนการสรางความสัมพันธ กระบวนการเสริมสรางพลัง และกระบวนการเลียนแบบเมื่อ

สิ่งเราต้ังแตสองสิ่งขึ้นไปปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกัน ณ สถานที่แหงเดียวกันบอยๆจะเกิดสัมพันธกับ

สิง่เราเหลานี ้เชน ประชาชนเห็นตํารวจปฏิบัติหนาที่ดวยดีทุกครั้งๆจะเกิดความรูสึกในทางที่ดีกับ

ตํารวจ และยอมมีทัศนคติที่ดีตอตํารวจดวย 

   การเรียนรูจะปรากฏขึ ้นไดเมื ่อมีการเสริมพลัง  การสรางและเปลี ่ยนทัศนคติก็

สามารถปรากฏขึ้นไดเมื่อมีการเสริมพลังเชนกัน เพราะทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู 

  นอกจากการสรางความสัมพันธ การเสริมพลังแลว ทัศนคติสามารถเรียนรูโดยผาน

กระบวนการเลียนแบบ บุคคลมักเลียนแบบผูอื่นที่มีความยิ่งใหญมีความสําคัญยิ่งกวา เชน เด็ก

เลียนแบบพอแม ครู หรือ จากผูนําในสังคม เปนตน 

  การสรางทัศนคติ และการเปลี่ยนทัศนคติไปจากเดิมจึงสามารถเกิดขึ้นไดโดยอาศัย

ขบวนการสรางความสัมพันธ การเสริมพลังและการเลียนแบบ ซึง่ทั้งหมดนีไ้ดเนนใหเห็นไดชัดวา

ทัศนคติเกิดจาการเรียนรู 

2) ทฤษฎีเกี่ยวกับสิง่ลอใจ และความขัดแยงในใจ (Incentive and Conflict Theory) 

ทฤษฎีจะมองการสราง และเปลีย่นทัศนคติในแงทีบุ่คคลเกิดความขัดแยงขึน้ในจิตใจบุคคลจะมี

ทัศนคติทางบวกตอสิง่ใดขึ้นอยูกับวาสิง่นัน้จะเกิดประโยชนตอใจมากนอยเพียงไรดวย เชน บุคคล

ทราบวาการทุจริตตอหนาที่นั้นเปนเรือ่งไมดีไมถูกตอง จึงเกิดทัศนคติในทางลบตอการทุจริต แต

เมื ่อทุจริตแลวทําใหมีเงินทองใชสุขสบายคนในครอบครัวไมลําบาก จึงทําใหบุคคลดังกลาวมี

ทัศนคติทางบวกตอการทุจริต จากตัวอยางนี้จะเห็นวาบุคคลจะเกิดความขัดแยงในใจขึ ้นจะมี

ทัศนคติในทางลบในขั้นแรก แตตอมาเมื่อไดผลตอบแทนทัศนคติเปลี่ยนไปทางบวกได 

    ทฤษฎีคลายกับทฤษฎีเรียนรู ซึง่มีการสรางสัมพันธ มีเรือ่งของการเสริมพลังเขามา

เกี่ยวของดวย สิ่งที่แตกตางไปอยางเห็นไดชัด คือ ทฤษฎีน้ีจะอธิบายถึงการเปลี่ยนทัศนคติโดยเนนที่

ผลประโยชน หรือสวนไดสวนเสียที่บุคคลไดรับในการมีทัศนคติตอเร่ืองหน่ึงๆ 

3) ทฤษฎีเกี ่ยวกับความสอดคลองในการรับรู (Cognitive Consistency Theory) 

ทฤษฎีน้ีต้ังอยูบนรากฐานที่วา เมื่อขอมูลที่บุคคลรับรูไมมีความสอดคลองกับขอมูลเดิมที่บุคคลรับรู
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ไวแลว บุคคลจะเกิดภาวะไมสบายใจ ภาวะไมสบายใจนี้จะถูกชักจูงใหบุคคลมีพฤติกรรมอยางใด

อยางหนึ่ง หรือมีการเปลี่ยนความรูความเขาใจเสียใหมเพื่อใหเกิดความสอดคลองกันในการรับรู 

   การเปลี่ยนทัศนคตินีเ้กิดขึน้เปนกระบวนการ McGuire (1969: 132-133) วิเคราะห

กระบวนการเปลี่ยนทัศนคติไว 5 ขั้นตามลําดับดังน้ี 

1) การเอาใจใสบุคคลตองยอมใหความสนใจเอาใจใสรับรูการชักจูง 

2) ความเขาใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับฟงขาวสาร 

3) การยอมรับ โดยการยอมตามหรือการเลียนแบบเทียบเคียง หรือการยอมรับ

เขาไปไวภายในตน บุคคลอาจยอมรับเพราะไดผลประโยชนหรือพอใจที่จะเลียนแบบก็ได 

4) ความจํา การเปลี ่ยนทัศนคติเร็วหรือชาขึ ้นอยู กับบุคคลวาจะจําเรือ่งราว

เกี่ยวกับทัศนคติน้ันๆนานเทาใด ถาเปนเร่ืองที่มีความสําคัญตอบุคคล ตัวบุคคลจําไดนาน 

5) การกระทํา เปนกระบวนการสุดทายของการเปลี่ยนทัศนคติ คือการแสดง

พฤติกรรมเพื่อแสดงการมีทัศนคติน้ันๆ 

จากแนวคิดเรื่องทัศนคติเปนแนวคิดหลักของการศึกษาเรื่องนี้ เพราะผูวิจัยตองการศึกษา

เรือ่งทัศนคติของประชาชนทางบวกและทางลบในจังหวัดชายแดนภาคใตเกี่ยวกับการใชอาวุธปน 

ซึ่งแนวคิดทัศนคติเปนสิ่งที่สะทอนมุมมองของความสัมพันธที่มีผลตอตัวแปรที่จะศึกษา 

 

2.3 แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับตัวแปรที่ศึกษา 

 

 2.3.1  แนวคดิความรุนแรง 

   2.3.1.1 ความหมาย 

          ความรุนแรงเปนบอเกิดของการกระทําผิดหลายๆ ประเภท ไมวาจะเปนเรือ่งการทํา

รายรางกาย การลักทรัพย การขมขืน การฆาผูอ่ืน ซึ่งสงผลกระทบตอรางกาย จิตใจ และตอสังคม  

 บรรดานักทฤษฎีดานความรุนแรงนัน้ โจฮัน กัลตุง (Johan Galtung) นักคิด นัก

เคลือ่นไหวดานสันติภาพ (Peace) ชาวนอรเวย ไดเสนอกรอบคิดเรือ่งความรุนแรงไวอยาง

ครอบคลุมทีสุ่ดผูหนึ่ง ไดชี ้ใหเห็นการกอรูปของความรุนแรงที่เกิดขึน้ในหลายพื้นที่ เชน ความ

รุนแรงตอธรรมชาติ มนุษย สังคม โลก เวลา และวัฒนธรรม ซึ่งในแตละพืน้ทีก่็มีมิติความรุนแรงทัง้

ในเชิงวัตถุสภาพที่จับตองได หรือในเชิงนามธรรมที่กระทบตอจิตใจ จิตวิญญาณ ทั้งในระดับปจเจก 

สังคม และโลก (Galtung, 1996: 6)  

 หลักการสําคัญ คือ ความรุนแรงไมใชสิ่งที่มีในธรรมชาติมนุษยเชนเดียวกับความกิน 

การสืบพันธุ การพักผอน หรืออืน่ๆ แตในธรรมชาติมนุษยมีศักยภาพทีจ่ะสรางความรุนแรงไดเมื่อ
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อยูสภาวการณบางอยาง ในแงน้ีแลวความรุนแรงจึงเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นในโครงสรางทางสังคมและ

วัฒนธรรมบางลักษณะ ความรุนแรงที่เราเห็นในทางตรง (Direct Violence) เชน การตัง้ใจทําราย 

ทําลายชวิีต ทรัพยสิน จิตใจของมนุษย สัตว ธรรมชาติ จึงเปนเพียงแงมุมหนึง่ของความรุนแรงทีเ่รา

เห็นเทานั้น (Visible) แตภายใตความรุนแรงทางตรงเหลานั้นยังแฝงฝงไวดวยความรุนแรงเชิง

โครงสราง (Structural Violence) และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) อยางแยกไม

ออก  

 ระพีพัฒน ศรีมาลา (2547: 58) ใหความหมาย ความรุนแรงวา พฤติกรรมซึง่บุคคล

กระทําตอบุคคล โดยต้ังใจหรือเจตนาที่จะคุกคามขูเข็ญ หรือทําใหเกิดอันตรายตอรางกาย 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 961) ไดใหความหมายของ

ความรุนแรงวา หมายถึง หนักมาก แรงมาก เกินปรกติ เชน ดุวาอยางรุนแรง คัดคานอยางรุนแรง 

ความเห็นรุนแรง 

 ชัยวัฒน สถาอานันท (2546: 27) ไดใหความหมายของความรุนแรงไวดังนี้ ความ

รุนแรงคือ “การทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ซึง่อาจจะเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือจากน้าํมือ

มนุษยก็ได สวนในอีกความหมายหน่ึง ความรุนแรงคือสิ่งที่มาสกัดกั้นศักยภาพของชีวิต” 

 ทัศนะตอความรุนแรงทีค่รอบคลุมทัง้มิติทีม่องเห็นและมองไมเห็นดังกลาว ทําให

เห็นวา การเผชิญกับความรุนแรงดวยความรุนแรงไมวาแงมุมไหนกลับทําใหวงจรของความรุนแรง

ขยายตัวมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม เมื่อความรุนแรงในทุกดานเปนสภาวะที่สงคมสรางขึ้น ไมใชเร่ือง

ธรรมชาติมนุษย การจัดการความรุนแรงจึงเปนสิ ่งที ่เปนไปได ดวยการสรางวัฒนธรรมและ

โครงสรางแหงสันติขึ้นในสังคม เพือ่พัฒนาศักยภาพในการใชสันติ (Peace) ของมนุษยในการ

จัดการกับปญหาความขดัแยง ดวยหลกัความเห็นอกเห็นใจในความเปนเพื่อนมนุษย (Empathy) การ

ไมใชความรุนแรง (Nonviolence) และการมีแนวทางสรางสรรค (Creativity) 

จากที่กลาวมา ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาความรุนแรง (Violence) นั้น เปนพฤติกรรมที่

แสดงออกถึงความรุนแรง เปนพฤติกรรมทีแ่ยกยอยออกมาจากพฤติกรรมกาวราว สงผลดานลบทัง้

ตอตนเองผูอ่ืนและในสังคมไทย ทัง้นีแ้นวคิดความรุนแรงมีความสัมพันธอยางมีนัยยะสําคัญตอตัว

แปรที่ศึกษา รวมทั้งความรุนแรงในสังคมไทยในปจจุบันมีผลทวีคูณอยางตอเนื่อง 

2.3.1.2   แนวคดิชัน้ของความรุนแรง  

 Gultung (1969: 167-191) นักทฤษฎีการวิจัยสันติภาพเชิงวิพากษ เพื่อทําความเขา

ใจความซับซอนของความรุนแรงไดอยางครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ ้น Gultung แบงความ

รุนแรงออกเปน 3 ระดับ ไดแกความรุนแรงทางตรง/ ชัน้บุคคล ความรุนแรงทางวัฒนธรรม ความ

รุนแรงเชิงโครงสราง (Structural Violence) ดังน้ี 
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1) ความรุนแรงทางตรง คือความรุนแรงชนิดทีผู่กระทําเปนตัวบุคคล มีผล

ทีเ่ห็นเดนชัดในแงการจํากัดศักยภาพของมนุษย อันไดแก การมีชีวิตรอด การอยูดีมีสุข อัตลักษณ 

และเสรีภาพ ความรุนแรงในรูปแบบดังกลาวยังตรงกับวิธีการอันเปนระบบซึ่งโครงสรางหรือ

สถาบันทางสังคมนัน้ๆ ฆาผูคนอยางชาๆ ดวยการไมใหพวกเขาเหลานีไ้ดรับความตองการพื้นฐาน 

André Gernez ไดใหขอพิสูจนแกแนวคิดดังกลาวโดยที่เขาสังเกตจากผูเสียชีวิตจํานวนหลายรอย

ลานคนอันเกิดจากโรคภัยตางๆ ที่สามารถหลีกเลีย่งไดดวยการเตรียมการปองกันที่ทั้งงายและไมมี

คาใชจายมาก 

2) ความรุนแรงทางวัฒนธรรม มีการใหความหมายวาเปนรูปแบบใดๆ ก็

ตามทางวัฒนธรรมที่สามารถใชเพื่อทําใหความรุนแรงเปนสิ่งถูกกฎหมายทั้งในรูปแบบตรงหรือเชิง

โครงสราง ความรุนแรงเชิงสัญญะ ที่ไดรับการสรางเขาไปในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งจะไมฆา

หรือทํารายเหมือนกับความรุนแรงทางตรงหรือความรุนแรงทีม่ีการสรางเขาไปในโครงสราง แต

เปนการใชเพื ่อทําใหความรุนแรงอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั ้งสองนั้นเกิดความชอบธรรมทาง

กฎหมาย อย างที เ่ราอาจพบในทฤษฎี  Herrenvolk ที ่ว าดวย เชื ้อสายที ่สู งกว า  มีการศึกษา

ความสัมพันธระหวางความรุนแรงทางตรง ทางโครงสราง และทางวัฒนธรรม โดยใชรูป

สามเหลี่ยมของความรุนแรงและรูปชัน้ของความรุนแรงกับการไหลวนของสาเหตุหลายแบบ มีการ

ระบุถึงตัวอยางความรุนแรงทางวัฒนธรรมโดยแบงวัฒนธรรมออกเปนศาสนา แนวคิด ศิลปะ และ

ภาษา และยังแบงเปนวิทยาศาสตรเชิงประจักษและเชิงรูปแบบ ดังนัน้ทฤษฎีความรุนแรงทาง

วัฒนธรรมจึงเกีย่วของกับประเด็นพืน้ฐาน 2 ประเด็นตามแนวคิดแบบคานธีอันไดแก เอกภาพแหง

ชีวิต กับเอกภาพแหงหนทางและการจบสิ้น สุดทาย การรวมเอาวัฒนธรรมไวในฐานะจุดมุงหมาย

โดยสวนใหญในการคนหาสันติภาพไดรับการมองมิใชวาเปนการทําใหการแสวงหาสันติภาพ

เขมขนขึ ้นเทานั ้น แตยังถูกมองวาเปนสิ ่งที ่อาจกอใหเกิดศาสตรใหมที ่ยังไมเกิดขึ ้นซึ ่งชื ่อวา 

“วัฒนธรรมวิทยา” 

3) ความรุนแรงทางโครงสรางหมายถึง ความพิการ หรือแมกระทัง่ความ

ตายที่เกิดขึ้นเมื่อระบบ สถาบัน หรือนโยบายตอบสนองความตองการและสิทธิของผูคนดวยการทํา

ใหบุคคลอื่นเสียประโยชน โครงสรางที่กอใหเกิดความไมเสมอภาค และตอบสนองความตองการ

ของผูคนกลุมชาติพันธุ ศาสนา ชนชั้น อายุ ภาษา หรือ เพศใดเพียงกลุมเดียวทีต่องแลกดวยการ

เสียสละของผูอ่ืนเปนการแพรกระจายความรุนแรง จํานวนรัฐบาลทีล่มเหลวและมิอาจปฏิบัติหนาที่

ไดซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เปนสัญญาณบอกถึงภาวะไรความสามารถของรัฐในการสรางสภาพแวดลอมที่

ผูคนสามารถตอบสนองความตองการพืน้ฐานของตนเองได สังคมที่อนุญาตหรือสงเสริมความไม

เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม กีดกันผูคนบางกลุมจากการมีสวนรวมอยางเต็มรูปแบบในการ
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ตัดสินใจและในการใชชีวิตในฐานะประชาชนคนหนึง่ หรือนําใหเกิดการทํารายผูคนบางกลุมจะ

เปนทุกขมากขึ้นจากความรุนแรงทุกรูปแบบ เมือ่โครงสรางเปนโครงสรางทีรุ่นแรง ก็จะมีผลตอ

วัฒนธรรมทั้งหมด ความรุนแรงทางโครงสรางมักจะนําไปสูความรุนแรงขางเคียงซึง่รวมไปถึง

สงครามกลางเมือง อาชญากรรม ความรุนแรงภายในครอบครัว การใชสิง่ของมากเกินความจําเปน 

และการฆาตัวตาย สิ่งเหลานี้เปนเพียงบางสวนเทานัน้เมื่อความรุนแรงทางโครงสรางไดกอใหเกิด

ความไมเสมอภาคเปนวงกวางในการตอบสนองความตองการและสิทธิของมนุษย การกอ

อาชญากรรมซึ่งปกติแลวทําใหผู อื่นตกเปนเหยื่อยังเปนสิ่งที่เกิดจากความรุนแรงทางโครงสราง

เชนกัน มีความสัมพันธรวมระหวางคนที่อยูในเรือนจําและคนที่โตมาจากความยากไรและหรือคนที่

โตในครอบครัวทีม่ีความรุนแรง ไมไดรับโอกาส ไดรับความรูสึกต่าํตอย และไมไดรับการเคารพ 

ความไมเสมอภาคดานรายไดและการมีเงินระหวางคนรวยและคนจนเปนสิ่งคาดการณที่มีพลานุ

ภาพที่สุดวาจะมีอัตราการฆาตกรรมมากขึ้นในเมืองใหญ รัฐ หรือประเทศ 

บุญเสริม หุตะแพทย (2545: 96) ไดแบงลักษณะพฤติกรรมความรุนแรง ออกเปน

ดังน้ี คือ  

1) พฤติกรรมความรุนแรงตอรางกาย หมายถึง การใชกําลัง หรืออุปกรณ

ใดๆเปนอาวุธ มีผลทําใหผูถูกกระทําไดรับบาดเจ็บตอรางกายเล็กนอย บาดเจ็บสาหัส ทั้งที่มีรองรอย

และไมมีหรือถึงแกชีวิต เชน การตบ ตี เตะ ตอย บีบคอ ผลัก ขวางปา ทิม่แทง กักขัง การจีด้วยบุหรี่

หรือของรอน การกรอกดวยยาพิษ เปนตน 

2) พฤติกรรมความรุนแรงตอจิตใจ หมายถึง การกระทําหรือละเวนการ

กระทําใดๆทีม่ีผลทําใหผูถูกกระทําหรือผูรับผลเสียใจ ปวดราว กระทบกระเทือนจิตใจ หวาดกลัว 

หวาดระแวง กังวลไมสบายใจ ขาดความเชือ่มั่นและนับถือตนเอง และหรือเสียสิทธิและเสรีภาพ 

เชน การพูดจาหยาบคาย ตวาด ตะคอก ดูถูก ดาทอ เหยียดหยาม การมึนตึงไมพูดจาดวยการปลอย

ปละละเลย ทอดทิ้ง ปฏิเสธสิทธิที่ควรได จํากัดเสรีภาพและความเปนอิสระ 

3) พฤติกรรมความรุนแรงทางเพศ หมายถึง การกระทําในลักษณะลวนลาม

คุกคามทางเพศหรือละเมิดสิทธิทางเพศ เชน การใชกิริยาวาจาแทะโลม มีเจตนาในทางชูสาว การ

เกีย้วพาราสี การใชสายตาโลมเลีย มีเจตนาไปในทางชูสาว การชักชวนใหมีเพศสัมพันธโดยการ

ขมขู เปนตน การทําอนาจาร ขมขืนกระทําชําเรา และการทํารายทางเพศ 

4) พฤติกรรมความรุนแรงทางสังคม หมายถึง การปลอยปละละเลย 

ทอดทิ้ง ไมใหความสําคัญ ไมสนใจ ขัดขวางความกาวหนา ขัดขวางการพบปะกับผูอื่น เชน เพื่อน 

ญาติพี่นอง บิดามารดา หรือบุตร เปนตน 
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5) พฤติกรรมความรุนแรงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การควบคุมทรัพยสิน การ

จํากัดคาใชจาย ทําใหผูถูกกระทําดําเนินชีวิตดวยความยากลําบาก ขาดปจจัยยังชีพ 

สาหรี จิตตินันทน (2541: 46) ไดแบงระดับของความรุนแรง ตามลักษณะพฤติกรรม

ความรุนแรงออกเปน 4 ระดับ คือ 

1) ชนิดที่ไมรุนแรงมาก เปนระดับที่เหตุการณไมใหญโตและไมอันตราย

มากเปนอยูไมนาน ซึ่งมีผลทั้งตอรางกาย จิตใจ หรือทางเพศ ไดแก ทางกาย มีบาดแผลอยูในเน้ือเยื่อ

หรือเฉพาะที่ผิว เปนรอยขีดขวน ฟกช้ํา, ทางจิตใจ เชน ใชคําพูดระคายหูเปนครั้งคราว ลบหลู ทําให

บรรยากาศสับสน, ทางเพศ เชน การสัมผัสที่ไมถูกตอง การเชิญชวนหรืออวดอวัยวะเพศ และทาง

สังคม เชน การทอดทิ้งไมแสดงความรักเปนคร้ังคราว 

2) ชนิดที่รุนแรงปานกลาง เปนระดับที่รุนแรงขึ้น แตยังไมเปนการคุกคาม

ถึงชีวิตหรือมีแนวโนมที่จะมีผลไปนาน ไดแก ทางกาย เชน บาดแผลต้ืนแตกวางมาก หรือรุนแรงถึง

ชั้นใตผิวหนังเขียวช้ําเปนรอยกวาง หรือมีรอยปูดแดง รอยนูนแดงใหญมีเลือดคัง่เปนกอนเล็ก, ทาง

จิตใจ เชน ใชคําพูดบาดใจ ทําใหไดอาย ทําทารังเกียจเปนครัง้คราว, ทางเพศ เชน เลาโลม สําเร็จ

ความใคร 

3) ชนิดรุนแรงมาก เปนการกระทําอยางตอเนือ่ง หรือมีอันตรายตอรางกาย 

หรือจิตใจอยางรุนแรง ไดแก ทางกาย เปนแผลยาวและลึก กระดูกหัก เลือดออกในสมอง แผลไฟ

ไหมและลึกถึงอวัยวะภายใน, ทางจิตใจ เชน ถูกรังเกียจบอยๆ ปลอยปละละเลย ทอดทิ้งใหอยูตาม

ลําพังหรือกักขัง และทางสังคม เชน ขัดขวางการติดตอ พบปะกับผูอ่ืน 

4) ระดับความรุนแรงที่สุด เปนอันตรายที่เปนอยูนาน มีความรุนแรงมาก มี

ผลคุกคามถึงชีวิต 

 จากความหมายและรูปแบบของความรุนแรงดังกลาว เห็นไดวาความรุนแรงเปน

ปรากฏการณที่มีความซับซอนเปนอยางมาก มีองคประกอบหลายอยางรวมกัน ทั้งทางชีววิทยา 

สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ดังนั้นสาเหตุของความรุนแรงนั้น จึงเกิดจากการผสมผสาน

กันระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยรวมทางสังคม ซึง่สามารถเกิดขึ้นไดกับบุคคลทุกเพศทุกวัย

ในทุกชนชั้น และไมเลือกวาเปนสถานทีใ่ด อาจเกิดขึ้นในบาน ที่ทํางาน และยังเปนบอเกิดของ

อาชญากรรมหลากหลายรูปแบบ เชน การทะเลาะวิวาท การทํารายรางกาย การขมขืน การฆาตัวตาย 

ซึง่ปญหาความรุนแรงดังกลาวนับเปนปญหาหนึ่งของสังคมไทยทีนั่บวันมีแตจะทวีความรุนแรง

มากขึ้น ทั้งปญหาความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงตอเด็กและผูหญิง เปนตน 
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 วสันต ใจเย็น (2552: 63) วิเคราะหในเรือ่งความหมายและรูปแบบของความรุนแรง

ดังกลาว เมื่อนํามาวิเคราะหกับปญหาความรุนแรงในสังคมไทย สามารถแยกใหเห็นถึงความรุนแรง

ในรูปแบบตางๆที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเปนความขัดแยงที่นําไปสูความรุนแรง 

1) ปญหาความรุนแรงทางการเมือง ไดแก การยึดอํานาจ (รัฐประหาร) การ

ลุกฮือประทวง การสังหารหมูประชาชน-นักศึกษา รวมทัง้การลอบสังหารนักการเมืองฝายตรงขาม

ทั้งระดับชาติ และการตอสูดวยวิธีการรุนแรงที่เกิดขึ้นในหมูบาน การตอสูและแขงขันทางการเมือง

ในการเลือกต้ัง เปนตน ปญหาความรุนแรงทางการเมืองมักจะเปนปญหาวิกฤติทางสังคมการเมืองที่

คนธรรมดาทั่วไปมักจะมองขามและไมใหความสําคัญ โดยมองวาเปนเรือ่งปกติธรรมดาหรือไม

เกี ่ยวของโดยตรงกับ จะเห็นไดวาปรากฏการณทางการเมืองยุคใหมนั้นปญหาความรุนแรงทวี

เพิ่มขึ้นอยางที่ประชาชนไมอาจลวงรูเจตนาทีแ่ทจริงได 

2) ปญหาความรุนแรงทางการปกครอง หรือ บริหารราชการแผนดิน เริ่ม

ตัง้แตการใชอํานาจโดยมิชอบ การกลั่นแกลงศัตรู การทุจริตคอรัปชั่น การประทวงเรียกรองกรณี

ไมไดรับความเปนธรรม การปฏิบัติหนาทีโ่ดยมิชอบ การทํารายผูตองหา การบังคับขมขูประชาชน 

รวมถึงเรือ่งสินบน รวมถึงการปรับปรุงปฏิรูปอันทําใหคนกลุมหนึง่ไดประโยชน แตคนอีกกลุม

หนึ่งเสียประโยชน ตัวอยางเชน การแตงตัง้โยกยายขาราชการ การวิง่เตนวิง่สาย การติดสินบน การ

ทุจริตประพฤติมิชอบ การปฏิรูป และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหกับบริษัทมหาชน การออกนอก

ระบบมหาวิทยาลัยทีอ่าจทําใหมหาวิทยาลัยถูกแทรกแซง และดอยคุณภาพลงไปกวาเดิม เปนตน 

รวมถึงนโยบายการกระจายหนวยงานและสถานศึกษาไปถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอาศัย

ขออางในรัฐธรรมนูญหรือการกระจายอํานาจอํานาจไปสูทองถิ่น รวมถึงขออางวาจะพัฒนา

การศึกษาชาติใหมีคุณภาพมากขึ้น เพราะจะมีเงินงบประมาณมาอุดหนุนมากขึ้น ประเด็นปญหาที่

เปนปรากฏการณดานการปกครองการบริหารราชการแผนดินเหลานีม้ีพืน้ฐานแนวคิดในเรือ่ง  

“อํานาจที่ตามกฎหมายและอํานาจอิทธิพลเขามาเกีย่วของสัมพันธกับผลประโยชนของสวนรวม 

(สาธารณะ) ซึ้งหากเกิดกรณีพิพาทขึ้นในอดีตจะจบลงที่ฝายผูมีอํานาจนอยกวา และประชาชนมักจะ

เปนฝายรับเคราะหกรรม หรือสญูเสียโดยไมอาจเรียกรองตอสู แตในชวง พ.ศ.2540 เปนตนมา ไดมี

การเปลี่ยนแปลงระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และเจาหนาที่รัฐจะตองรับผิดทั้งอาญา ทาง

วินัย และทางแพง โดยมีกระบวนการทางศาลปกครองที่เกี่ยวของกับคดีการปกครอง ซึ่งถือวาเปน

มิติใหม ในสังคมไทย แตใชกระบวนการพิสูจนความถูกตอง เปนธรรมดังกลาวจะไมกอผลเสียให

เกิดความเจ็บปวดและความสูญเสียแกผู ออนดอยกวาทางพลังอํานาจ เพราะอยางไรตาม

กระบวนการทางการปกครองยอมเปน “เครือ่งมือ” ของ “ความรุนแรง” ชนิดหนึง่ซึ่งผู ที ่มีพลัง

อํานาจมากกวายอมอยูในสถานะที่ไดเปรียบ 
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3) ปญหาความรุนแรงทางสังคม มีขอบเขตกวางขวางและแกไขไดยาก เริ่ม

ตั้งแตปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท โสเภณี แหลงเสือ่มโทรม ฯลฯ  รวมทัง้

ปญหาคนยากจนและเกษตรกรในชนบทไมไดรับความเปนธรรม เชน กรณีทีดิ่นทํากิน ราคาสินคา

การเกษตร หนี้สิน แรงงาน ถูกหลอกไปทํางานตางประเทศ ปญหาดานสุขภาพอนามัย โรคภัยไข

เจ็บ  ปญหาดานการศึกษา ปญหาอาชญากรรม และความรุนแรงทีเ่กิดขึ้นกับเด็กเยาวชน และสตรี 

หรือกรณีทีเ่ด็กเยาวชนกอปญหาอาชญากรรมและความรุนแรง เปนตน  จะเห็นไดวาปญหาทาง

สังคมจะสามารถพิจารณาวิเคราะหไดทั้งในระดับบุคคลตอบุคล ครอบครัว องคกรชุมชน และ

สังคม  ซึ่งปญหาความรุนแรงทางสังคมหากเกิดขึ้นในวงกวาง และเปนอันตรายตอสังคมสวนรวมก็

มักจะนําไปสูการจัดระเบียบโดยรัฐในทางใดทางหนึง่แตอยางไรก็ตาม” ความรุนแรงทางสังคม” 

มกัจะไมสามารถขจัดใหหมดสิน้ไปไดแตอาจลดนอยลงได 

4) ปญหาความรุนแรงดานเศรษฐกิจ เริม่ตัง้แตความไมเปนธรรมทางดาน

เศรษฐกิจการทุจริตเชิงนโยบาย การวางงาน การคุมครองผูบริโภค การผูกขาดตัดตอน ราคาน้ํามัน 

เงินกูนอกระบบหนีส้ินเกษตรกร หนีส้ินขาราชการ อัตราดอกเบีย้ที่ผิดกฎหมายธุรกิจการเงินนอก

ระบบ การเลนแชร ธุรกิจขายตรง และการพนัน เปนตน จะเห็นไดวาปญหาความรุนแรง(หรือความ

ไมถูกตองเปนธรรม) ทางเศรษฐกิจมันจะเกิดควบคูกับทางสังคมเสมอ โดยทั่วไปมักจะเกิดจาก

ความจําเปน และความยินยอมของบุคคล และสังคมเปนสวนใหญ ทั้งนีบ้างปญหาสังคมยอมให

เกิดขึน้ไดเพราะเปนปญหาทางทฤษฎี หรือเปนพฤติกรรมปกติแตบางปญหาสังคมไมยอมรับให

เกิดขึ้น ซึ่งหากเกิดขึ้นจะเปนปญหาเดือดรอนเสียหายขึ้นกับสาธารณชนในวงกวางก็มักจะนําไปสูการ

จัดการโดยรัฐ 

5) ปญหาความรุนแรงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม ความ

รุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใชทรัพยากรธรรมชาติใหหมดไป การทําลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งตัง้ใจ

และไมตัง้ใจ รวมทั้งการทําลายสิ่งแวดลอม การที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายทําใหมนุษยไม

สามารถดํารงชีวิตอยูได หรือไมสามารถอยูไดอยางปกติ มักจะมีสาเหตุจากประชากรเพิม่มากขึน้ 

มนุษยมีความตองการเพิ่มมากขึ้น การเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนตัวทําลายสิ่งแวดลอมมาใชเพิ่มมาก

ขึน้ ซึง่ในอนาคตอีกไมนานนักเมือ่ทรัพยากรธรรมชาติทีจํ่าเปนตอการดําเนินชีวิตและจําเปนตอ

เศรษฐกิจหมดสิ้นไปยอมนําไปสูปญหาและความรุนแรงในที่สุด 

6) ปญหาความรุนแรงดานเอกลักษณและวัฒนธรรม ปญหาดานนีม้ักมีการ

ปรากฏออกมาในรูปแบบการทําลายเอกลักษณวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย รวมทั้งเรือ่งของพุทธ

ศาสนา ศิลปะ ประติมากรรม ดนตรีไทย ซึ่งหากคนในประเทศชาติมิไดทําการใดเพือ่การสงวน
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รักษาเอาไวดั้งเดิมแบบแผนประเพณีที่ดีงาม หรือทําการใหเกิดความสูญเสียหรือ ครอบงํา โดย

วัฒนธรรมอ่ืนจากตางประเทศก็ยอมนําไปสูการกระทําที่รุนแรงไดเชนกัน  

7) ปญหาความรุนแรงดานภัยธรรมชาติ ไดแก อัคคีภัย นํ้าทวม แผนดินไหว 

พายุถลม ภูเขาไฟระเบิด พื้นชายฝงทะเลถูกกัดเซาะ และโลกรอน เปนตน ปญหาดานภัยธรรมชาติ

บางชนิดเปนปญหาความรุนแรงที่มนุษยสามารถรวมมือการหยุดยั้งมิใหเกิดได จําเปนตองอาศัย

ความรูวิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงความตระหนักรวมกัน 

8) ปญหาความรุนแรงดานอืน่ๆ เชนความรุนแรง และความขัดแยงในการ

แขงขัน กีฬาที่ไมถูกตองชอบธรรม ความรุนแรงในครอบครัว ในสถานศึกษา ในวงการบันเทิง

ศิลปน ดารา ภาพยนตร และดนตรี เปนตน  

 จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดในทุกสาขา ทุกระดับ 

และมรีะดับความรุนแรงทีแ่ตกตางกันออกไป ความรุนแรงบางอยางแกไขได บางอยางแกไขไมได 

และบางอยางอาจถูกมองขาม และถือวาเปนเร่ืองปกติธรรมดา 

 

2.3.2 แนวคิดความขัดแยง 

   2.3.2.1  ความหมายของความขัดแยง 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 176) ไดใหคําอธิบายเกีย่วกับ

ความหมายของความขัดแยงวา “ขัด” หมายถึง ไมทําตาม ฝาฝน ขืนไว สวนคําวา “แยง” น้ัน 

หมายถึง ไมตรงหรือไมลงรอยเดียวกัน ตานไว ทานไว ซึ่งเมือ่รวมความแลว ความขัดแยง หมายถึง 

สภาพความไมลงรอยกัน คือการไมยอมทําตามและยังมีการตานเอาไว 

นอกจากน้ียังมีผูใหความหมายความขัดแยงไวตางๆ ดังน้ี 

Pneuman and Bruehl (1982: 3) ความขัดแยง เปนสภาพทีเ่กิดขึน้เมือ่บุคคลสองฝาย

หรือมากกวาซึ่งตองทํางานพึ่งพาอาศัย มีปฎิสัมพันธกัน มีความเห็นที่ไปดวยกันไมไดหรือไมสอดคลองกัน  

วันชัย วัฒนศัพท (2547: 2) ความขัดแยงเปนการตอสูกันหรือการแขงขันระหวาง

ความคิด ความเห็น ความสนใจ หรือ ผลประโยชน มุมมอง รสนิยม คานิยม แนวทาง ความชอบ 

อํานาจ สถานภาพ ทรัพยากร ฯลฯ  

ความขัดแยงของบุคคลเกิดจากการที่บุคคลตองตัดสินใจเลือกอยางใดอยางหนึง่ซึ่ง

อาจจะเต็มใจเลือกหรือจําเปนตองเลือก เปนสภาพที่การกระทําของฝายหนึง่ไปขัดขวางหรือสกัดกั้น

การกระทําของอีกฝายหนึ่งในการทีจ่ะบรรลุเปาหมาย หรือการที่บุคคลที่มีความแตกตางกันใน

คานิยม ความสนใจ แนวคิด วิธีการ เปาหมาย ตองมาติดตอทํางานกันอยูรวมกันในสังคมเดียวกัน 

ซึ่งความแตกตางนี้ เปนสิ่งที่ไมสอดคลองกนัหรือไปดวยกันไมได (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2534: 11) 
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 จากนิยามตาง ๆ ดังกลาว ขางตนพอจะสรุปไดวา ความขัดแยงเปนกระบวนการที่

บุคคลมีเปาหมายแตกตางกันและตอสูกันหรือแขงขันกันในการที่จะบรรลุเปาหมายทีไ่ดกาํหนดไว 

  นอกจากน้ี วันชัย วัฒนศัพท (2547: 5-6) ไดแบงระดับของความขัดแยง สามารถแบง

ออกได 3 ระดับ คือ 

1) ความขัดแยงแฝงเรน (Latent Conflict) เปนความขัดแยงที่มีอยูแตยังไม

เกิดเต็มที่และยังไมเปนการแบงแยกอยางชัดเจน คูกรณีอาจจะยังไมไดตระหนักวามีความขัดแยงเกิดขึ้น  

2) ความขัดแยงเริ ่มปรากฏ (Emerging Conflict)  เปนความขัดแยงที ่

เกือบจะปรากฏตัวออกมา เริ่มเห็นวาใครเปนคูกรณี มีการระบุขอพิพาทใหรูกัน แตกระบวนการที่

จะนําไปสูความรวมมือแกปญหาหรือการเจรจาตอรองยังไมเกิดขึ้น 

3) ความขัดแยงทีป่รากฏชัดเจน (Manifest Conflicts) เปนกรณีทีค่วาม

ขัดแยงของคูพิพาทเกิดขึ้นและมีการโตตอบกันแลวอยางชัดเจนและอาจจะมีกระบวนการที่จะเขา

ไปจัดการกับกรณีพิพาทนั้นแลว คูกรณีอาจจะเขาไปสูกระบวนการเจรจาและหาทางออกหรืออาจ

ถึงทางตันแลว 

สาเหตุของความขัดแยง สามารถแบงออกเปน 5 ปจจัยดวยกัน (วันชัย วัฒนศัพท 

2547: 7-20) คือ 

1) ปญหาความสัมพันธ หมายถึง สิง่ที่เราเห็นหรือเขาไปเกี่ยวของสัมพันธ

กับกลุมอื่น ๆในสภาพความขัดแยงนัน้อาจจะทําใหลักษณะของกลุมเปลี่ยนไป จากสาเหตุของ

ประวัติของสัมพันธภาพอารมณที่รุนแรง การรับรูทีผ่ิดพลาดและลักษณะตายตัว การสื่อสารทีไ่มดี

หรือการสื่อสารทีบ่กพรอง พฤติกรรมทีไ่มสรางสรรคซ้ําแลว ทําใหเกิดปญหาในความสัมพันธจน

นําไปสูความขัดแยง 

2) คานิยมทีแ่ตกตาง เปนระบบของความเชือ่ทีนํ่าเราไปสูการตัดสินใจวา

อะไร ดีหรือเลว อะไรถูกหรือผิด ซึ่งความแตกตางในคานิยมไมจําเปนที่จะกอใหเกิดความขัดแยงเสมอไป 

3) ปญหาดานขอมูล ความขัดแยงอาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีขอมูลมากหรือนอย

เกินไปเกีย่วกับเรื่องทีเ่ราจะตัดสินใจ มีการแปลผลของขอมูลผิดพลาดและขอสรุปที่ไมถูกตองมี

ความเห็นที่แตกตางกันไปในขอมูลและวิธีการไดมาซึ่งขอมูลที่แตกตาง กันนําไปสูขอขัดแยงได 

4) ปญหาดานโครงสราง โครงสรางเปนสิ่งที่ถูกกําหนดไวแลวปญหาดาน

โครงสรางบางอยางจะเกีย่วกับทรัพยากร กฎระเบียบ บทบาท ภูมิศาสตร ระยะเวลา กระบวนการ 

และระบบราชการที่ใชอยู ซึ่งโครงสรางเหลาน้ีเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้น 
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5) ความตองการหรือผลประโยชน  การแขงขันกันเพื ่อใหไดมาซึ ่ง

ผลประโยชนหรือความตองการตางๆที่มีอยูไมจํากัดกับปริมาณของทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดให

นําไปสูปญหาความขัดแยงได 

 2.3.2.2  ระดับของความขัดแยง 

 ความขัดแยงมีหลายระดับโดยอธิบายไดดังนี้ 

1) ความขัดแยงในระดับตัวตน เปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตของ

บุคคลในการที่จะเลือกประกอบพฤติกรรมบางอยางซึง่ขัดกับบรรทัดฐานของชุมชนหรือกฎหมาย

หากบุคคลนั้นไมคํานึงถึงศีลธรรมก็จะนําไปสูการทําความรุนแรง หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายได 

2) ความขัดแยงระหวางบุคคลกับบุคคล คือ ความขัดแยงในเรื ่อง

ความสัมพันธทีเ่กิดขึ้นระหวางบุคคลซึ่งขัดตอบรรทัดฐานของชุมชนหรือพฤติกรรมที่ขัดแยงกับ

กฎหมายสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของชุมชนทีต่องมีการลงโทษทีม่ีพฤติกรรมดังกลาว 

ซึง่นอกจากสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยในสังคมแลวยังสงผลใหเกิดความเสียหายโดยตรง

ตอคูกรณีที่มีความขัดแยงดวย เชน การลวงละเมิดสิทธิ์ของฝายใดฝายหน่ึงไมวาสิทธิในดานรางกาย

เชน การทะเลาะวิวาท  การทํารายรางกาย การลวงละเมิดทางเพศ หรือสิทธิในดานทรัพยสินในแง

ของการลักทรัพย หรือทําลายทรัพยสิน เปนตน  

3) ความขัดแยงระหวางชุมชนกับชุมชน ในลักษณะนี้อาจจะเปนความ

ขัดแยงระหวางชุมชนในเรือ่งของผลประโยชนหรือคานิยมตาง ๆ ซึง่หากไมไดรับการจัดการอยาง

ถูกวิธีก็จะทําใหความขัดแยงดังกลาวจนกลายเปนความรุนแรงตอไปได 

4) ความขัดแยงระหวางรัฐกับชุมชน โดยรัฐเปนผูปกครองในขณะทีชุ่มชน

เปนผูถูกปกครองซึ่งรัฐมีหนาที่ในการดําเนินนโยบายตางๆ เพือ่ความเจริญกาวหนาของประเทศ 

และรัฐมีอํานาจในการออกกฎหมายตาง ๆ เพือ่ใหคนในสังคมไดปฏิบัติตาม การมองความขัดแยง

ในแงนีก้็คือการทีรั่ฐออกกฎหมายหรือดําเนินนโยบายตาง ๆทีข่ัดแยงกับความตองการของคนใน

ชุมชน โดยรัฐอางถึงการปกปองผลประโยชนแหงรัฐ เชน การออกพระราชบัญญัติปาชุมชนมา

บังคับใช ซึ่งในอดีตนั้นคือคนในชุมชนสามารถอยูรวมกับปาไดโดยไมมีความผิด แตเมือ่มีการออก

พระราชบัญญัติปาชุมชนแลวคนทีเ่คยอาศัยอยูในพื้นทีดั่งกลาว ไมสามารถดําเนินชีวิตตอไปได ซึง่

หากคนในชุมชนไมปฏิบัติตามก็จะมีความผิดตามกฎหมาย หรือการทีรั่ฐดําเนินโครงการทีส่งผล

กระทบตอวิถีชีวิตชุมชน เชน การกอสรางโครงการทอสงกาซไทย – มาเลเซีย ที่มีการตอตานจาก

คนในชุมชน โดยชุมชนมองวาการกอสรางโครงการดังกลาวสงผลเสียตอวิถีชีวิตของชุมชน 

ในขณะที่รัฐอางวาการดําเนินโครงการนี้จะทําใหประเทศชาติไดรับผลประโยชนและมองกลุมที่
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ตอตานวาฝายที่ไมคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม มองการเคลื่อนไหวตอตานของชุมชนวาเปน

การทาทายอํานาจรัฐ เปนตน 

5) ระดับของกฎหมาย ซึ ่งความขัดแยงในทีนี่ ้ หมายถึง พฤติกรรมที ่

กฎหมายกําหนด วาเปนความผิดซึง่สงผลกระทบตอความสงบสุขของรัฐและผูใดกระทําตองไดรับ

การลงโทษ เพราะฉะนั้นพฤติกรรมใดที่ขัดแยงกับกฎหมายเปนพฤติกรรมของความรุนแรง 

2.3.2.3  วงจรของความขัดแยง 

วันชัย วัฒนศัพท (2547: 56) สามารถอธิบายวงจรความขัดแยง คือ เมื่อบุคคลมี

เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ขัดแยงกันก็จะเกิดกระบวนการตระหนักรูแลวนําไปสูความขัดแยงซึ่ง

รูปแบบความขัดแยงก็จะแตกตางกันออกไป จากนั้นก็จะเกิดกระบวนการเรงความขัดแยงให

ขยายตัวในที่นี้ก็คือการจัดการความขัดแยงและเกิดผลที่ตามมาคือ ความขัดแยงนั้นยุติลงหรือเพิ่ม

ดีกรีของความขัดแยงขึ้นมาอีกคร้ัง ซึง่หากเกิดความขัดแยงไมไดรับการจัดการอยางถูกวิธีก็จะเขาสู

วงจรความขัดแยงอีกคร้ังหนึ่ง ดังภาพที่ 2.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 วงจรความขัดแยง 

แหลงท่ีมา:  วันชัย วัฒนศัพท, 2547. 

 

  กลาวโดยสรุป แนวคิดเรือ่งความขัดแยงมีผลตอภาวะของการแสดงภาวการณกลัว นําไปสู

ความไมปลอดภัยในชีวิต และมีประสิทธิภาพที่รายแรงที่สุดนําไปสูการเกลียดชังตอกัน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                          

     

เปาหมายที่ขัดแยง 

กระบวนการ

 

ความขัดแยง 

รูปแบบของความ

 

กระบวนการ 
เรงความขัดแยง 

กระบวนการ 
ลดความ

 

รูปแบบการ

 

กกระบวนการสลายตัว 
ของความขัดแยง 

ผลลัพธที่เกิดขึ้น 
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2.3.3 แนวคิดความกลัว 

   2.3.3.1  ความหมายของความกลัว  

ความกลัวเปนสิง่หนึง่ที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตมนุษยมาตั้งแตเกิดจนตาย สาเหตุของ

ความกลัวเกิดจากการสรางมโนภาพหรือจินตนาการถึงสิ่งทีรู่สึกวาเปนภัยคุกคามหรือเปนอันตราย

ตอชีวิต พระพุทธเจาไดตรัสถึงมิติของความกลัวในจิตสวนลึกที่ผลักดันใหมนุษยเกิดพฤติกรรม

ความตองการตางๆ โดยทรงชี้ใหเห็นวามนุษยทัว่ไปถูกบีบคัน้จากความกลัว 5 ระดับ ไดแก สมาพร 

คลายวิเชียร, (2555: 38)  

1) อาชีวิตภัย คือ ภัยอันเนื่องดวยการดํารงชีวิต กลัวตอความอดอยากหิว

โหย กลัวการเจ็บไขไดปวย กลัวการมีชีวิตที่ทุกขยาก ลําบาก โดยไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย  

2) อสิโลกภัย คือ ภัยอันเนื่องมาจากการติเตียน หรือภัยอันเนือ่งจากการ

เสือ่มเสยี ชื่อเสียง เหตุเพราะมนุษยเปนสตัวสงัคมและมธีรรมชาติของความกลวัตอภาวการณแปลกแยกจากสงัคม  

3) ปริสสารัชภัย คือ ภัยอันเนื่องมาจากความคร่ันครามในการเขาประชุมชน 

เหตุมาจากมนุษยปุถุชนทั่วไปยังมีอุปาทานยึดมั่นในอัตตา ตัวตน จะมีธรรมชาติของความกลัวตอ

การสูญเสียอัตตลักษณในภาวการณดํารงอยูแหงตน  

4) มรณภัย คือ ภัยอันเนื่องมาจากความตาย  

5) ทุคติภัย คือ ภัยอันเนือ่งมาจากการพิจารณาเห็นวิบากของกายทุจริต วจี

ทุจริต มโนทุจริต ในภายหนาชัว่ราย แลวกลัวตอการเกิดในทุคติ เนือ่งจากการประพฤติทุจริตทาง

กาย ทางวาจา และทางใจ จึงละทจุริตทางกาย วาจา ใจ บําเพ็ญสุจริตทางกาย วาจา ใจ รักษาตนใหบริสุทธิ์  

พุทธทาสภิกขุ (2538: 32) ไดกลาวถึง ความกลัว คือ สัญชาตญาณอันหนึง่ของมนุษย

เหมือนกันหมด แตวาวัตถุที่กลัวตางกันตามแตเรือ่งราวที่ตนรับเขาไวในสมอง เด็กๆ จะกลัวทีม่ืด

หรือการถูกทิ้งไวผูเดียว เปนตน 

  จําลอง ดิษยวณิช  และพริม้เพรา ดิษยวณิช (2544ข: 89) ไดแยกใหเห็นความ

แตกตางระหวาง ความวิตกกังวลเชิงวัตถุวิสัย (Objective Anxiety) และความวิตกกังวลเชิงโรค

ประสาท (Neurotic Anxiety) ความวิตกกังวลแบบแรกเปนการตอบสนองอยางแทจริง และมีเหตุผล

ตออันตรายที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอมนั้นๆ Freud ใหทัศนะวา Objective Anxiety มีความหมาย 

เชนเดียวกับความกลัว (Fear) โดยปกติความกลัวทีแ่ทจริงนั้นจะตองมีภยันตรายจากภายนอก 

(External Danger) และเกิดขึน้สมสวนกับเหตุการณนัน้ๆ สวน Neurotic Anxiety เกิดมาจากความ

ขัดแยงในจิตไรสํานึก (Unconscious Conflicts) ไมมีสิง่คุกคามจากภายนอกที่เห็นไดชัด หรือถามี

ความรูสึกทางอารมณที่เกิดขึ้นก็มักไมสมสวน นอกจากนั้นคนสวนมากมักไมทราบตนตอหรือ

สาเหตุของ Neurotic Anxiety 
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  ประทักษ  ลิขิตเลอสรวง (2545: 49-50)  ไดใหความหมาย “ความกลัวเปนกลุม

อาการทีแ่ปลงโฉมจากภาวะวิตกกังวลเปนภาวะรูปแบบตางๆ ซึง่เริ่มตนจากความกลัว ทําใหเกิด

กลุมอาการวิตกกังวลและพฤติกรรมหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความกังวลลดลงภาวะตางๆเหลานีไ้ดแก 

ภาวะตื่นตระหนก (Panic Attack or Disorder) กลุมอาการวิตกกังวลที่เกิดขึ้นทันทีทันใด โดย

คาดหมายไมไดเปนชวงสั้นๆ แตเกิดบอยๆดวยความรูสึก หวาดหวั่น กลัว ไมสบายใจ มีอาการ

ใจเตน ใจสั่นอึดอัด หายใจไมออกวิงเวียนหนามืดจะเปนลม มือเทา ตัวชา สั่น เหงื่อออก คลื่นไส

อาเจียนไมสบายทองรูสกึรอนหนาวแปลก  ๆในตัวนอกตัว กลวัวาจะตาย หมดสติควบคมุตัวเองไมได” 

ในสถานการณทั่วไปคําวา ความวิตกกังวล (Anxiety) และ ความกลัว (Fear) มี

ความหมายใกลเคียงกันและมักใชแทนกันได แตในทางคลินิกแลวทั้งสองคํามีความหมายแตกตาง

กัน ความวิตกกังวล หมายถึง สภาวะทางอารมณที่ไมพึงพอใจ โดยไมสามารถระบุสาเหตุไดหรือ

รูสึกวาควบคุมและหลีกเลี่ยงไมได ในขณะที่ความกลัวเปนการตอบสนองทางอารมณและสรีรวิทยา

ตอสิง่คุกคามภายนอกทีส่ามารถระบุได สวนคําวา โรควิตกกังวล นัน้รวมทัง้ความกลัวและความ

วิตกกังวลเขาดวย ในขณะที ่โรคกลัว (Phobias) ซึง่เปนความกลัวที่คงอยูนานและไมสมเหตุผลนัน้

เปนโรควิตกกังวลอยางหน่ึงทีพ่บเปนสวนใหญ สวนโรควิตกกังวลมักมีอาการเจ็บปวยรวมกับความ

ผิดปกติทางจิตอยางอืน่ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือโรคซึมเศรา การศึกษาพบวาโรควิตกกังวลนัน้มัก

ปรากฏในครอบครัวที่มีประวัติเปนโรคซึมเศราบางชนิด 

  ดังน้ัน ผู วิจัย สามารถสรุป นิยามของ ความกลัว (Fear)  คือ ภาวะวิตกกังวลรูปแบบตางๆ 

ทําใหเกิดกลุมอาการวิตกกังวล สภาวะทางอารมณที่ไมพึงพอใจ ความไมมั่นใจและความผิดหวังที่ถูก

บีบคั้นมาจากสภาพสังคม 

2.3.3.2 ลักษณะของความกลัว 

 ประทักษ  ลิขิตเลอสรวง (2545: 49-50) ไดแบงลักษณะของความกลวั สามารถแบงไดดงัน้ี  

1) ภาวะกลัวสถานทีส่าธารณะ (Agoraphobia) คือ กลุมอาการวิตกกังวลที่

เกิดจากความกลัวตอสถานที่สาธารณะ รูสึกหลีกเลีย่งหรือชวยตัวเองไมได เชน ออกจากบานตาม

ลําพัง อยูทามกลางฝูงชนคนแปลกหนา ฯลฯ ขณะน้ันจะเกิดอาการคลายภาวะต่ืนตระหนก ผูปวยจะ

เกิดพฤติกรรมหลีกหนีมีขอจํากัดในชีวิต ไมกลาไปไหนตามลําพัง 

2) ภาวะกลัวเฉพาะสิ่ง (Specific or Simple Phobia)  คือ กลุมอาการวิตก

กังวลที่เกิดจากความกลัวตอสิ่งกระตุนที่อาจเปนสัตว สิ่งของ หรือสถานการณเฉพาะ เชน แมลง 

สัตวเลือ้ยคลาน เลือด สกปรกเชื้อโรค ที่แคบ ความสูง ฯลฯ ขณะเผชิญสิ่งกระตุนจะเกิดอาการ 

คลายภาวะต่ืนตระหนก ผูปวยจะเกิดพฤติกรรมหลีกหนี, หลีกเลี่ยงสิ่งที่กลัว 
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3) ภาวะกลัวทางสังคม (Social Phobia) คือ กลุมอาการวิตกกังวลทีเ่กิดจาก

ความกลัวตอกิจกรรมทางสังคม เชน พูด อาน เขียน กิน ดื่ม ตอหนาผูคนในที่สาธารณะ กลัววาจะ

ทําอะไรที่นาอับอายไมเหมาะสมเปนที่วิพากษวิจารณขณะนัน้จะเกิดอาการคลายภาวะตืน่ตระหนก 

ผูปวยจะเกิดพฤติกรรมหลีกหนีหลีกเลี่ยงมีผลกระทบตอความสําเร็จในการเรียน ความกาวหนาใน

หนาที่การงานหรือมนุษยสัมพันธ 

4) ภาวะย้าํคิดย้าํทํา (Obsessive-Compulsive Disorder) คือ กลุมอาการวิตก

กังวลที่เกิดจากความคิดซ้ําๆในเร่ืองเดียวกัน เชน ความรุนแรงฆาคน คิดอกุศลลบหลูเปรอะเปอนติด

เชื้อโรค สงสัยกออุบัติเหตุฯลฯ หรือมีพฤติกรรมทําซ้ําๆ ในลักษณะเดิมๆ เพือ่สนองอาการย้าํคิด 

เชน ลางมือ นับ ตรวจสอบ ฯลฯโดยที่ผูปวยไมตองการใหเกิดขึ้น และรูวาเปนเร่ืองไรสาระ แตไม

สามารถหามใจได 

5) ภาวะหวาดหวัน่หลังเหตุสะเทือนใจ (Post-Traumatic Stress Disorder) 

คือ กลุมอาการวิตกกังวลหลังประสบเหตุการณกระทบกระเทือนจิตใจอยางรุนแรงอาจเกิดจาก

น้าํมือมนุษย หรือภัยธรรมชาติทีข่มขูคุกคามชีวิต หรือความมัน่คงทางจิตใจทัง้ตอตัวเองหรือคน

ใกลชิดผูกพัน เชน ตึกถลม นํ้าทวม การกอการราย สงครามชีวภาพ ฯลฯ ทําใหคิดรําลึกถึงเหตุการณ

ที่ประสบซ้ําๆ ไวตอเหตุการณหรือสัญลักษณที่คลายคลึง ผู ปวยจะมีอาการนอนไมหลับฝนราย

หงดุหงดิ โมโหราย ระแวดระวัง รับรูทางราย ไมมีสมาธิและมีพฤติกรรมหรืออารมณเพือ่หลีกเลีย่ง

สิ่งกระตุนหรือลืมเหตุการณไมคอยสนใจตัวเองสิ่งแวดลอม กิจวัตรประจําวัน การแสดงอารมณ

ความรูสึกและเปาหมายชีวิตในอนาคต รูสึกแปลกแยกกับผูคนและสังคม 

2.3.3.3 วิธีการรักษาภาวะอาการกลัว 

   ปจจุบันนี ้การศึกษาวิจัยมีสาเหตุทางชีวภาพของกลุ มโรคดังกลาวขางตนมี

ความกาวหนาอยางมากสามารถชี้ชัดตําแหนงของสมองตลอดจนบทบาทของสารสื่อนําประสาทที่

เกี่ยวของ ทําใหมียารักษาโดยตรงอยางไดผลพอสมควร อยางไรก็ตามเปนทีย่อมรับมานานกอนที่มี

ยารักษาวากลุมโรคดังกลาวมีความซับซอนขึ้น เน่ืองจากเงื่อนไขการเรียนรูที่ไมเหมาะสมของกลไก

ทางจิตเพื่อขจัดความกลัว ลดความวิตกกังวล และหลีกเลีย่งสิ่งกระตุน พฤติกรรมบําบัดทีใ่ชเทคนิค

การเผชิญกับสิ่งที่กลัว (Exposure Behavior Therapy)  

1) ผู บําบัดอธิบายหลักการ วิธีการ และซักซอมความเขาใจของผู ปวย 

ตลอดจนทําการสํารวจ เพื่อประเมินแรงจูงใจ แรงตาน ภาวะทางจิตใจทีอ่าจเปนอุปสรรคตอการรักษา 

2) ผูบําบัดใหการวินิจฉัยภาวะชัดเจน รวมกับผูปวยโดยสมัครใจ กําหนด

ปญหาหรือสิ่งเราที่กลัว จัดลําดับความกลัวจากนอยไปมาก กําหนดเปาหมายหรือการปฏิบัติที ่

ชัดเจน ประเมินเปนรูปธรรมได 
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3) ปฏิบัติการบานอยางจริงจัง ไมหลีกหนีหลีกเลี่ยงทั้งทางกายและใจ ฝนใจ

ไมย้ําทําคนใกลชิดในครอบครัวไดซักซอมกับผูบําบัดแลววาจะวางตัวเปนกลาง ไมใหคํายืนยันหรือ

ปลอบใจขณะที่ผูปวยซอมปฏิบัติอยู การฝกปฏิบัติขอใหใกลเคียงความเปนจริงใหมากที่สุด เทาที่จะ

ทําไดถาเปนแบบจินตนาการ  

4) การฝกปฏิบัติใหทําบอยๆ ครั้งละนานๆอยางสม่ําเสมอ ผูบําบัดจะชวย

ประเมินผลความกาวหนา ติดตามผลหลังการรักษาและการปองกันการกลับเปนซ้ํา 

จะเห็นไดวา แนวคิดเรือ่งความกลัวเปนตัวแปรทีส่ําคัญทีผู่วิจัยมุงศึกษาความสัมพันธ

เชงิทศันคติท ัง้ทางบวกและทางลบตอการใชอาวุธปนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

2.3.3.4   แนวคิดที่เกี่ยวของกับความกลัว 

จากนิยามของ ความกลัว (Fear) นั้นคือ ภาวะวิตกกังวลรูปแบบตางๆ ทําใหเกิดกลุม

อาการวิตกกังวล สภาวะทางอารมณทีไ่มพึงพอใจ ความไมมัน่ใจและความผิดหวังทีถู่กบีบคัน้มา

จากสภาพสังคม จึงเปนเคร่ืองยืนยันวาความกลัวคือรูปแบบพฤติกรรมปกติของมนุษย ดังนั้นจึงตอง

ทําความเขาใจในธรรมชาติของความเปนมนุษย 

1)  แนวคดิธรรมชาติของมนุษย 

ไดมีผูใหคํานิยามในเร่ืองธรรมชาติของมนุษย ดังตอไปน้ี  

   ฮอบบ (1895  อางถึงใน กฤษณา ศักด์ิศรี, 2534: 93) กลาววา “ธรรมชาติของ

คนนั้นปาเถื่อน เห็นแกตัว ขี้โมโออวดตน ต่าํชา หยาบคาย เอาแตใจตัวเอง ยื้อแยงแขงดีกันโดยไมมี

ขอบเขต อายุสั้น แตถาพบกับความทุกขยากแลว คนจึงจะลดความเห็นแกตัวลงและสังคมจะชวยให

เขาดีขึ้น”  

   ลอค (1895  อางถึงใน กฤษณา ศักดิ์ศรี, 2534: 93) มีแนวความคิดเห็น

ตรงกันขามวา “มนุษยโดยธรรมชาติเปนคนดี ไมไดมีความเห็นแกตัว สวนความไมดีนั้นเกิดจาก

สภาพแวดลอมของเขา”  

   นอกจากนี้แลวนักสังคมวิทยาเห็นวา ธรรมชาติของมนุษยทัว่ไปชอบเรียนรู 

มีความอยากรู อยากเห็นอยากดู ชอบที่จะรูเร่ืองของผูอ่ืนบางคนรูจักคนอืน่ดีกวาตนเองเสียอีกเพราะ

ไมเคยสํารวจตัวเองดูบางเลยเพราะโดยทั่วไป คนชอบเรียนรูเรือ่ง ของคนอื่น มากกวาตนเอง และมี

ความรูสึกวาตนเองรูจักผูอื่นไดดี แตถาหากมีคําถามยอนกลับวา ตัวทานเองนั้นรูจักตัวเองแคไหน 

คนๆนั้นมักจะโกรธ มิใชเพราะวาดูถูก แตภายใตจิตสํานึกนัน้ คือความไมรูจักตัวเองแลวทําใหรูสึก

มี ปมดอยเกิดขึ้น ดังนัน้ในแงของการวิเคราะหทางจิตมนุษย พบวามีความเปนสัตว แตมีบางสิ่งที่

พัฒนาสูงขึ้นไปกวาสัตว ขอคิดเห็นของทฤษฎีนีค้ือ กลาวคือ ถาจะยอมรับความเปนมนุษยก็ไมควร

ปฏิเสธความเปนสัตวของเขาดวย เพราะพืน้ฐานของพฤติกรรมมีผลมาจากกระบวนการจิตไรสํานึก 
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ซึง่เกิดจากแรงจูงใจที ่ไมรู ตัว (Unconscious Motivation) ที ่เกิดขึ ้นโดยธรรมชาติ เชน ความ

ปรารถนาอยากไดสิ่งตางๆ เปนสิง่ทีม่ีติดตัวอยูในมนุษยทุกคน ตลอดถึงความเกลียด ความกลัว อัน

เปนสิง่ทีเ่กิดขึ้นโดยไมรูตัว สิง่นี้เองที่มีสวนทําใหมนุษยมีพฤติกรรม ทีแ่มแตตนเองไมสามารถ

เขาใจตนเองได พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นสามารถพิจารณาไดเปน 2 แงมุม กลาวคือ ในแงมุม

หนึ่ง เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ในลักษณะธรรมดาสามัญ ที่สามารถสังเกตเห็นไดอยางงายๆ สวนมุม

หนึ่งเปนความหมายใน สัญลักษณ ซึ่งสืบเนือ่งมาจากจิตไรสํานึก และการกระตุนของสิ่งที่เก็บกด

อยู ภายในจิตใจ ซึง่สามารถจะเขาใจไดโดย การวิเคราะหทางจิตเกีย่วกับบุคลิกภาพของมนุษย 

นักจิตวิทยากลุมนี้อธิบายโครงสรางของบุคลิกภาพมนุษยวาประกอบดวย Id Ego และ Super-Ego 

Id เปนความตองการในการที่จะแสวงหาความสุขใหกับตนเอง โดยยึดหลัก 

Pleasure Principle ไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม เพียงแตขอใหไดสิง่ทีต่นตองการ เปนสิง่ที่ติดตัวมาโดย

ธรรมชาติ 

Ego เปนความตองการซึง่ยังมีการใชเหตุผล และศีลธรรมเขามารวม

พิจารณาเกี่ยวของกับการกระทําตางๆ ของคนเรา โดยเกิดจากการผสมผสานของ Id กับ Super Ego 

Super Ego ไดแก มโนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม คุณธรรมรวมตลอดถึง

ความเสียสละตางๆ ในการดําเนินชีวิต เพือ่ใหตนเองและสังคมสงบสุขการประสมประสานกัน

ระหวาง Id Ego และ Super Ego กอใหเกิดเปนบุคลิกภาพ ผลของขบวนการความสัมพันธของ

ภาระหนาที่ของ Ego (Ego Function) เริม่มีความสําคัญตั้งแต วัยทารก วัยเด็ก ตลอดถึงชวงทีต่ามมา

ของขั้นพัฒนาการตามขั้นตอนของชีวิต พฤติกรรมที่แสดงออกเปนผลซึง่กันและกันของแนวโนม

ระหวาง Id Ego Super-Ego 

  วไลพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม (2527: 67 ) กลาววาธรรมชาติของ

มนุษยตามหลักของพระพุทธศาสนา กลาวถึงมนุษยวา เปนอินทรียพลวัต (Dynamic Organism) 

หมายถึง รางกายที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อที่จะด้ินรนแสวงหาสิ่งตางๆ มาตอบสนอง 

ตอความตองการหรือ ความยากตางๆ ที่ไมมีทีส่ิ้นสุด ตัณหาหรือความอยากนี้เอง ทําใหคนตองดิ้น

รน พยายามทําทุกอยางใหไดมาตามแรงปรารถนานั้น  

   จากการศึกษาธรรมชาติของมนุษยทัง้ในแงปรัชญา จิตวิทยาในสาขาตางๆ 

รวมทั้งพุทธ -ศาสนาแลว จะชวยใหรูจัก และเขาใจ มนุษยในแงมุมตางๆ ไดมากขึ้น อันจะนําไปสู

การเรียนรูพฤติกรรมและการแสดงออกของมนุษยเพื่อใชในการสรางความสัมพันธที่ดีตอไป 

วิจิตร อาวะกุล, (2536: 55 – 56) ไดแสดงทศันะไวนาสนใจวา อยางไรก็ตาม

มนุษยมีธรรมชาติโดยทั่วไปในลักษณะตรงขามกับสิ่งที่ดีดังตอไปน้ี 

(1)  มีความอิจฉาริษยา และตอตานผูอ่ืนที่ดีกวาตน  
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(2)  มีสัญชาติญาณแหงการทําลาย ชอบความหายนะ เชน ชอบดูไฟไหม

บานมากกวาดูการสรางบาน หรือดูจากขาวในหนาหนังสือพิมพรายวันมักมีแตขาวรายมากกวาขาวดี  

(3)  ชอบการตอสู ตอตานความเปลี่ยนแปลง 

(4)  มีความตองการทางเพศและมีความตองการดานรางกายอ่ืนรวมดวย 

(5)  มีความหวาดกลัวอิทธิพล ผู มีอํานาจ ภัยตางๆ ภัยธรรมชาติ ภูตผี

ปศาจ ไสยศาสตร และจะกระทําทุกสิ่งทุกอยาง เพื่อใหตนพนภัย 

(6)  กลวัความเจ็บปวด ความทกุขทรมาน ความยากลาํบาก และความตาย 

(7)  มีความโหดรายทารุณ ปาเถื่อน ชอบซ้ําเติม 

(8)  ชอบทําอะไรตามสะดวกสบาย มักงาย ไมชอบระเบียบบังคับ 

(9)  ช อ บ ค ว า ม ตื ่น เ ต น  ห ว า ด เ สี ย ว  ผ จ ญ ภั ย  ท อ ง เ ที ย่ ว  ช อ บ มี

ประสบการณในชีวิตแปลกๆ ใหมๆ  

(10)  มีนิสัยอยากรู อยากเห็น อยากทดลอง 

นอกจากนั้นแลว มนุษยยังมีลักษณะสําคัญประการหนึ่งคือ "มักจะเขาขาง

ตนเองเสมอ และไมชอบใหใครตําหนิติเตียนตนเอง" หากมีใครตําหนิก็มักจะหาสาเหตุแกตัวใหพน

ขอครหาน้ันๆ "หากแตขณะเดียวกันก็มักจะมองเห็นแตความผิด…ความไมดีของผูอืน่" อยูเสมออัน

เกิดเนื่องมาจาก "แรงขับของการตองการมีชีวิตอยูและแรงขับแหงความกาวราวทํารายทําลายผูอื่น 

เพียงเพือ่ใหคนอื่นและตนเองคิดและรูสึกวา "ตนน้ันเปนผูที่มีดีมีความรูความสามารถเหนือผูอ่ืน" 

มนุษยมีธรรมชาติและเปนเชนนี้มาชานานแลว  

อาจกลาวสรุปไดวา ธรรมชาติของมนุษยมีทั้งดีและไมดี นั่นคือ "มนุษยทุก

คนไมมีใครดีหมดตัง้แตศีรษะจรดปลายเทา" หมายความวา "ไมมีใครทีดี่พรอมทุกอยาง แลวก็ไมมี

ใครเลวหมดไปเสียทุกอยางจนหาขอดีไมไดเลย" ทุกๆ คนลวนมีขอดีขอดอยของตนเอง เพียงแต

ขอดีหรือขอเสีย ฝายใดจะมากนอยกวากัน ถาขอดีมากกวาขอเสียก็จะเปนคนดี หรือถาขอเสีย

มากกวาขอดีก็เปนคนเลว ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากการอบรมเลี้ยงดู และปจจัยสภาพแวดลอม  

    ดังน้ันในการคบกันจะตองยอมรับและคํานึงถึง ความเปนมนุษยทีม่ีความ

แตกตาง มีทัง้ความดีและความชัว่ปนกันไป "จงหัดมองคนอื่นดวยจิตใจที่เปดกวาง อยางยุติธรรม 

ปราศจากอคติทั้งหลาย และพยายามเขาใจเละยอมรับผูอ่ืน อยางที่เขาเปนอยู ใหมากที่สุดเทาที่จะทํา

ได" เราก็จะมีความสุขมากขึ้น 

2)  แนวคดิความแตกตางของมนุษย 

มนุษยทุกคนมีความแตกตางกัน "ไมมีใครเหมือนใคร" แมแตฝาแฝดทีเ่กิด

จากไขใบเดียวกันและจากอสุจิตัวเดียวกันที่เรียกวา ฝาแฝดแททีม่ีรูปรางหนาตา เพศเหมือนกัน ยังมี
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ความแตกตางกันบางประการมากบางนอยบาง แลวแตเหตุและปจจัยสภาพแวดลอม มนุษยมีความ

แตกตางกันในดานตางๆ กัน ซึ่ง กฤษณา ศักดิ์ศรี (2534: 124 - 125) กลาววามนุษยแตกตางกันใน

เร่ืองดังตอไปน้ี 

(1)   รูปราง หนาตา ทาทาง (Appearance) มนุษยยอมเลือกเกิดไมได 

แลวแตบุญนํากรรมแตง บางคนสูง บางคนตํ่า บางคนขาว บางคนหนาตาดี บางคนขี้ร้ิวขี้เหล บางคน

ทาทางสงางาม บางคนพิการ แตเขาก็เปนมนุษยที่มีสิทธิเสรีภาพ และความเปนคนเสมอกันหมด 

ฉะนั้นเราควรไมมีอคติในเร่ืองรูปราง หนาตา ทาทางและการแตงกายของคนในการสัมพันธกัน 

(2)   อารมณ (Emotion) มนุษยมีอารมณตางกัน บางคนอารมณเย็น 

อารมณรอน โมโห ฉุนเฉียว โกรธงาย การแสดงออกตางกัน ทําใหบุคลิกแตกตางกัน 

(3)   นิสัย (Habit) มนุษยแตกตางกันบางคนนิสัยดี ขยันขันแข็ง ซือ่สัตย

สุจริต แตบางคนนิสัยใจคอโหดราย ไวใจไมได คดโกง อิจฉา ริษยา ฯลฯ 

(4)   เจตคติ (Attitude) หรือ ทาทีความรูสึกที่มีตอสิง่ใดสิง่หนึง่และ

แสดงออกแตกตางกัน เปนรายบุคคล หรือเปนหมูเปนเหลา 

(5)   พฤติกรรม (Behavior) ของมนุษยตางกันสุดจะพรรณนา 

(6)   ความถนัด (Aptitude) มนุษยเกิดมามีความถนัดตามธรรมชาติที่

ติดตัวมาตางกัน ถาเขาไดทํางานที่เขาถนัดจะทําไดดี ผลงานดี ขวัญการทํางานดี แตถาใหทํางานที่

ไมถนัดจะทําไมได หรือทําไดแตไมดี ผลงานเสีย หนักใจ กลุมใจ และขวัญเสีย 

(7)   ความสามารถ (Ability) มนุษยเรามีความสามารถตางกัน เชน 

ดานรางกายแข็งแรงไมเทากัน คนทีแ่ข็งแรงกวายอมทํางานหนักตรากตรําไดมากกวาตนออนแอ 

ชายแข็งแรงกวาหญิง หญิงอาจทํางานละเอียด เรียบรอยกวาชาย  

(8)   สุขภาพ (Health) มนุษยยอมมีสุขภาพแข็งแรงออนแอไมเทากัน 

สขุภาพจิตตางกนั บางคนผอมแหงแรงนอย บางคนมโีรคภยัประจําตัว บางคนกม็รี างกายสมบรูณแขง็แรง 

(9)   รสนิยม (Taste) มนุษยมีรสนิยมตางกัน ที่เรียกวา นานาจิตตัง 

ฉะน้ัน อยาดูหมิ่นเหยียดหยาม เยาะเยย ถากถาง ตําหนิติเตียน เพราะคนเราน้ัน มีพื้นฐานตางกัน อยา

ดูถูกกันเราตองเคารพสิทธิความเปนคนของเขาทีเ่ขามีสิทธิชอบธรรมทีจ่ะชอบ จะไมชอบอะไรได 

และสิ่งน้ีเองทําใหคนเรามีรสนิยมตางกัน 

(10) สังคม (Social) คนเรายอมมีสังคมและโลกของเขาที่ชอบอยางน้ัน 

ประเภทน้ัน 

ความแตกตางของมนุษยดังกลาวเปนสาเหตุใหมนุษยเกิดขัดแยงกัน ไม

สามารถเขากันหรือสัมพันธกันได หากขาดความรู ความเขาใจ ไมยอมรับกัน เกิดการดูหมิน่เหยียด
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หยาม ไมเคารพสิทธิไมใหเกียรติเคารพนับถือกันและไมยอมรับในความแตกตางกัน ดังน้ัน ความ

แตกตางของมนุษย อาจสรุปไดวาประกอบดวยความแตกตางทางดานรางกาย ความแตกตางดาน

จิตใจ ความแตกตางดานอารมณ ความแตกตางทางสังคม และความแตกตางทาง สติปญญา 

3)  แนวคดิทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด 

   กิติกร มีทรัพย(แปล) (2554: 45) ในทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด ไดแบง

จิตของมนุษยออกเปน 3 ระดับ คือ 

(1)   จิตสํานึก (Conscious) 

(2)  จิตกอนสํานึก (Pre-conscious) 

(3)  จิตไรสํานึก (Unconscious)  

เนื่องจากระดับจิตสํานึก เปนระดับทีผู่แสดงพฤติกรรมทราบ และรูตัว สวน

เนื้อหาของระดับ จิตกอนสํานึก เปนสิ่งที่จะดึงขึ้นมา อยูในระดับจิตสํานึก ไดงาย ถาหากมีความ

จําเปนหรือตองการ ระดับจิตไรสํานึกเปนระดับที่อยูในสวนลึกภายในจิตใจ จะดึงขึ้นมาถึงระดับ

จิตสํานึกไดยาก แตสิง่ทีอ่ยูในระดับไรสํานึก ก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรม ฟรอยดเปนคนแรก ที่ไดให

ความคิดเกี่ยวกับแรงผลักดันไรสํานึก (Unconscious Drive) หรือแรงจูงใจไรสํานึก (Unconscious 

Motivation) วาเปนสาเหตุสําคัญของพฤติกรรม และมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของมนุษย 

  ฟรอยด (2554: 45) กลาววา มนุษยเรามีสัญชาติญาณติดตัวมาแตกําเนิด และ

ไดแบงสัญชาติญาณออกเปน 2 ชนิดคอื 

(1)  สัญชาติญาณเพื่อการดํารงชีวิต (Life Instinct) 

(2)  สัญชาติญาณเพื่อความตาย (Death Instinct) 

 สัญชาตญาณบางอยาง จะถูกเก็บกดไวในจิตไรสํานึก ฟรอยดไดอธิบาย

เกี่ยวกับสัญชาตญาณ เพื่อการดํารงชีวิตไวอยางละเอียด ไดตั้งสมมติฐานวา มนุษยเรามีพลังงานอยู

ในตัวตั้งแตเกิด เรียกพลังงานนี้วา "Libido” เปนพลังงานที่ทําใหคนเราอยากมีชีวิตอยู  อยาก

สรางสรรค และอยากจะมีความรัก มีแรงขับทางดานเพศ หรือกามารมณ (Sex) เพือ่จุดเปาหมาย คือ

ความสุขและความพึงพอใจ (Pleasure) โดยมีสวนตางๆ ของรางกายทีไ่วตอความรูสึก และไดเรียก

สวนน้ีวา อีโรจีเนียสโซน (Erogenous Zones) 

ฟรอยด (2554: 45) ไดแบงการศึกษาเรือ่งจิตวิเคราะห จากบุคลิกภาพ : Id 

Ego และ Superego 

Id เปนสวนหนึง่ของบุคลิกภาพทีติ่ดตัวเรามาตัง้แตเกิด แตเปนสวนทีจิ่ตไร

สํานึก มีหลักการทีจ่ะสนองความตองการของตนเองเทานัน้ เอาแตไดอยางเดียว และจุดเปาหมายก็
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คือ หลักความพึงพอใจ (Pleasure Principle) Id จะผลักดันให Ego ประกอบในสิง่ตางๆ ตามที่ Id 

ตองการ 

Ego เปนสวนของบุคลิกภาพ ที่พัฒนามาจากการทีท่ารกไดติดตอ หรือมีปฎิ

สัมพันธกับโลก ภายนอก บุคคลที่มีบุคลิกภาพปกติ คือ บุคคลที่ Ego สามารถที่ปรับตัวใหเกิดสมดุล

ระหวางความตองการของ Id โลกภายนอก และ Superego หลักการที ่Ego ใชคือหลักแหงความเปน

จริง (Reality Principle) 

Superego เปนสวนของบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นในระยะที่ 3 ของพัฒนาการทีช่ื่อ

วา "Phallic Stage” เปนสวนของบุคลิกภาพทีตั่้งมาตรการของพฤติกรรมใหแตละบุคคล โดยรับ

คานิยมและมาตรฐานจริยธรรมของบิดามารดา เปนของตน โดยตั้งเปนมาตรการความประพฤติ 

มาตรการนี้จะเปนเสียงแทนบิดามารดา คอยบอกวาอะไรควรทํา หรือไมควรทํา มาตรการของ

พฤติกรรมโดยมากไดมาจากกฎเกณฑตางๆ ที่พอแมสอนและ มักจะเปนมาตรฐานจริยธรรม และ

คานิยมตางของพอแม ฟรอยดกลาววาเปนผลของการปรับของ Oedipus และ Electra Complex ซึ่ง

นอกจาก ทําใหเด็กชายเลียนแบบพฤติกรรมของ "ผูชาย” จากบิดา และเด็กหญิงเลียนแบบพฤติกรรม

ของ "ผูหญิง” จากมารดาแลว ยังยึดถือหลักจริยธรรม คานิยมของบิดามารดา เปนมาตรการของ

พฤติกรรมดวย 

Superego แบงเปน 2 อยางคือ 

(1)  "Conscience” ซึ่งคอยบอกใหหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา 

(2)  "Ego ideal” ซึ่งสนับสนุนใหมีความประพฤติดี 

"Conscience” มักจะเกิดจากการขูวาจะทําโทษ เชน "ถาทําอยางนั้นเปนเด็ก

ไมดี ควรจะละอายแกใจที่ประพฤติเชนนั้น” สวน "Ego ideal” มักจะเกิดจากการใหแรงเสริมบวก 

หรือการยอมรับ เชน แมรักหนู เพราะหนูเปนเด็กดี 

ฟรอยด (2554: 45) ถือวาความตองการทางเพศเปนแรงขับ และไมจําเปนจะ

อยูในระดับจิตสํานึกเสมอไป แตจะอาจอยูในระดับจิตไรสํานึก (Unconscious) และมีพลังงานมาก 

ความคิดของฟรอยดเกี่ยวกับแรงขับระดับจิตไรสํานึก เปนประโยชนในการเขาใจพฤติกรรมของคน 

ซึ่งปจจุบันนี้นักจิตวิทยาสวนใหญยอมรับความคิดของฟรอยดเกี่ยวกับ Unconscious Motivation 

แมวาจะไมรับหลักการของฟรอยดทัง้หมด ฟรอยดกลาววา พัฒนาการทางบุคลิกภาพเปลีย่นแปลง

อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะขัน้วัยทารก วัยเด็ก และวัยรุน ระบบทัง้ 3 ของบุคลิกภาพ คือ Id, Ego และ 

Superego จะทํางานประสานกันดีขึน้ เนื่องจากเด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หรือโลกภายนอก

มากขึ้น ยิ่งโตขึ้น Ego ก็ยิ่งแข็งแกรงขึ้น และสามารถที่จะควบคุม Id ไดมากขึ้น  
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องคประกอบทีม่ีสวนพัฒนาการทางบุคลิกภาพมีหลายอยางซึ่งฟรอยดได

กลาวไวดังตอไปน้ี 

(1)  วุฒิภาวะ ซึ่งหมายถึงขั้นพัฒนาการตามวัย 

(2)  ความคับของใจที่เกิดจากความสมหวังไมสมหวัง เมื่อมีปฏิสัมพันธกับ

สิง่แวดลอมภายนอก 

(3)  ความคับของใจ เนื่องมาจากความขัดแยงภายใน 

(4)  ความไมพรอมของตนเอง ทั้งทางดานรางกาย ดานเชาวนปญญา 

และการขาดประสบการณ 

(5)  ความวิตกกังวล เนื่องมาจากความกลัว หรือความไมกลาของ

ตนเอง 

ฟรอยด (2554: 45) เชื่อวา ความคับของใจ เปนพืน้ฐานสําหรับพัฒนาการ

ทางบุคลิกภาพ แตตองมีจํานวนพอเหมาะที่จะชวยพัฒนา Ego แตถามีความคับของใจมากเกินไป ก็

จะเกิดมีปญหา และทําใหเกิดกลไกในการปองกันตัว (Defense Mechanism) ซึง่เปนวิธีการปรับตัว

ในระดับจิตไรสํานึก กลไกในการปองกันตัวมักจะเปนสิง่ทีค่นทัว่ไปนําไปใชในชีวิตประจําวันของ

บุคคลปกติทุกวัย ตัง้แตอนุบาลจนถึงวัยชรา กลไกในการปองกันตัว (Defense Mechanism) ฟรอยด

และบุตรีแอนนา ฟรอยด ไดแบงประเภทกลไกในการปองกันตัวดังตอไปน้ี 

การเก็บกด (Repression) หมายถึง การเก็บกดความรูสึกไมสบายใจ หรือ

ความรูสึกผิดหวัง ความคับของใจไวในจิตใตสํานึก จนกระทั่ง ลืมกลไกปองกันตัวประเภทนี้มี

อันตราย เพราะถาเก็บกดความรูสึกไวมากจะมีความวิตกกังวลใจมาก และอาจทําใหเปนโรค

ประสาทได 

 การปายความผิดใหแกผูอืน่ (Projection) หมายถึง การลดความวิตกกังวล 

โดยการปายความผิด ใหแกผูอืน่ ตัวอยาง ถาตนเองรูสึกเกลียด หรือไมชอบใครทีต่นควรจะชอบก็

อาจจะบอกวา คนน้ันไมชอบตน เด็กบางคนที่โกงในเวลาสอบ ก็อาจจะปายความผิด หรือใสโทษวา

เพือ่โกง 

 การหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) หมายถึง การปรับตัว โดยการ

หาเหตุผลเขาขางตนเอง โดยใหคําอธิบายที่เปนที่ยอมรับสําหรับคนอื่น ตัวอยางเชน พอแมที่ตีลูก 

มักจะบอกวา การตีทําเพื่อเด็ก เพราะเด็กตองไดรับการทําโทษเปนบางครั้งจะไดเปนคนดี พอแมจะ

ไมยอมรับวาตี เพราะโกรธลูก นักเรียนที่สอบตกก็อาจจะอางวาไมสบาย แทนทีจ่ะบอกวาไมไดดู

หนังสือ บางครั้งจะใชเหตุผลแบบ "องุนเปร้ียว” เชน นักเรียนอยากเรียนแพทยศาสตร แตสอบเขา

ไมได ไดวิศวกรรมศาสตร อาจจะบอกวาเขาแพทยไมไดก็ดีแลว เพราะอาชีพแพทยเปนอาชีพที่
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เหน็ดเหนื่อย ไมมีเวลาของตนเอง เปนวิศวกรดีกวา เพราะเปนอาชีพอิสระ "การหาเหตุผลเขาขาง

ตนเอง” แตกตางกับการโกหก เพราะผูแสดงพฤติกรรมไมรูสึกวาตนเองทําผิด 

 การถดถอย (Regression) หมายถึง การหนีกลับไปอยูในสภาพอดีตทีเ่คยทํา

ใหตนมีความสุข ตัวอยางเชน เด็ก 2-3 ขวบ ทีช่วยตนเองได มีนองใหม เห็นแมใหความเอาใจใสกับ

นอง มีความรูสึกวาแมไมรัก และไมสนใจตนเทาที่เคยไดรับ จะมีพฤติกรรมถดถอยไปอยูในวัย

ทารกที่ชวยตนเองไมได ตองใหแมทําใหทุกอยาง 

 การแสดงปฏิกิ ริยาตรงข ามกับความปรารถนาที แ่ทจ ริง  (Reaction 

Formation) หมายถึง กลไกปองกันตน โดยการทุมเทในการแสดงพฤติกรรมตรงขามกับความรูสึก

ของตนเอง ทีต่นเองคิดวาเปนสิง่ที่สังคม อาจจะไมยอมรับ ตัวอยางแมทีไ่มรักลูกคนใดคนหนึ่ง 

อาจจะมีพฤติกรรมตรงขาม โดยการแสดงความรักมากอยางผิดปกติ หรือเด็กทีม่ีอคติตอนักเรียน

ตางชาติทีอ่ยูโรงเรียนเดียวกัน การจะแสดงพฤติกรรมเปนเพือ่นทีดี่ตอนักเรียนผูนัน้ โดยทําตนเปน

เพื่อนสนิท เปนตน 

 การสรางวิมานในอากาศ หรือการฝนกลางวัน (Fantasy หรือ Day 

dreaming) กลไกปองกันตัวประเภทนี้ เปนการสรางจินตนาการ หรือมโนภาพ เกี่ยวกับสิง่ที่ตนมี

ความตองการ แตเปนไปไมได ฉะนั้นจึงคิดฝน หรือสรางวิมานในอากาศขึน้ เพือ่สนองความ

ตองการชั่วขณะหน่ึง เปนตนวา นักเรียนที่เรียนไมดี อาจจะฝนวาตนเรียนเกง มีมโนภาพวาตนไดรับ

รางวัล มีคนปรบมือใหเกียรติ เปนตน 

 การแยกตัว (Isolation) หมายถึง การแยกตนใหพนจากสถานการณที่นํา

ความคับของใจมาให โดยการแยกตนออกไปอยูตามลําพัง ตัวอยางเชน เด็กที่คิดวาพอแมไมรัก 

อาจจะแยกตนปดประตูอยูคนเดียว  

 การหาสิง่มาแทนที ่(Displacement) เปนการระบายอารมณโกรธ หรือคับ

ของใจตอคน หรือสิ่งของ ที่ไมไดเปนตนเหตุของความคับของใจ เปนตนวา บุคคลที่ถูกนายขมขู 

หรือทําใหคับของใจ เมื่อกลับมาบานอาจจะใชภรรยา หรือลูกๆ เปนแพะรับบาป เชน อาจจะมี

พฤติกรรมกาวราวตอภรรยา และลูก ๆ นักเรียนที่โกรธครู แตทําอะไรครูไมได ก็อาจจะเลือกสิง่ของ 

เชน โตะเกาอ้ีเปนสิ่งแทนที่ เชน เตะโตะ เกาอ้ี เปนตน 

 การเลียนแบบ (Identification) หมายถึง การปรับตัวโดยการเลียนแบบ

บุคคลทีต่นนิยมยกยอง ตัวอยางเชน เด็กชายจะพยายามทําตัวใหเหมือนพอ เด็กหญิงจะทําตัวให

เหมือนแม ในพัฒนาการขั้นฟอลลิคของฟรอยด การเลียนแบบนอกจากจะเปลีย่นพฤติกรรมให

เหมือนบุคคลที่ตนเลียนแบบ แมยังจะยึดถือคานิยม และมีความรูสึกรวมกับผูทีเ่ราเลียนแบบใน

ความสําเร็จ หรือลมเหลวของบุคคลนั้น การเลียนแบบไมจําเปนจะตองเลียนแบบจากบุคคลจริงๆ 
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แตอาจจะเลียนแบบจากตัวเอกในละครโทรทัศน ภาพยนตร โดยมีความรูสึกรวมกับผูแสดง เมือ่

ประสบความทุกข ความเศราโศกเสียใจ หรือเมื่อมีความสุขก็จะพลอยเปนสุขไปดวย  

 กลไกในการปองกันตัว เปนวิธีการที่บุคคลใชในการปรับตัว เมื่อประสบ

ปญหาความคับของใจ การใชกลไกปองกันจะชวยยืดเวลาในการแกปญหา เพราะจะชวยใหผอน

คลายความเครียด ความไมสบายใจ ทําใหคิดหาเหตุผล หรือแกไขปญหาได 

 สรุปแลวทฤษฎีของฟรอยด เปนทฤษฎีทีม่ีอิทธิพลมากทัง้ทางตรง และ

ทางออม ผูท่ีมีความเชื่อ และเลื่อมใสในทฤษฎีของฟรอยด ก็ไดนําหลักการตางๆ ไปใชในการรักษา

คนทีม่ีปญหาทางบุคลิกภาพ ซึ ่งไดชวยคนมากวากึ ่งศตวรรษ สวนนักจิตวิทยาที ่ไมใชหลักจิต

วิเคราะห ก็ไดนําความคิดของฟรอยด ไปทํางานวิจัยเกีย่วกับพัฒนาการทางบุคลิกภาพ จึงนับวาฟ

รอยดเปนนักจิตวิทยา ผูมีอิทธิพลมากตอพัฒนาการของวิชาจิตวิทยา 

4)  แนวคดิทฤษฎีของ Karen Horney 

อธิบายวามนุษยมีความตองการดังนี้ ฮอรเนย (1952: 28) โดยบอกวาความ

ตองการน้ันเปนสิ่งที่มนุษยมีใฝสัมพันธและการยอมรับยกยอง ความตองการที่ไมแยกแยะ การทีท่ํา

ใหผูอ่ืนพอใจและใหเขายอมรับตนเอง (Affection and Approval) ในสภาพดังตอไปน้ี 

(1)  ความตองการคู และตองการใหมีผู ทีดู่แลคุมครองตนเอง ตองการ

ความรัก (Partner) 

(2)  ความตองการจํากัดตนเองในวงแคบใหมีคนคอยสัง่ (Restrict one's 

Life to Narrow Borders) 

(3)  ความตองการอํานาจที่จะควบคุมผูอื่น (Need for Power, for Control 

Over Others) 

(4)  ความตองการมีอิทธิพลเหนือผูอื่น (to Exploit Others and Get the 

Better of Them) 

(5)  ความตองการการยอมรับทางสังคม ความภาคภูมิใจ (Social 

Recognition or Prestige) 

(6)  ความตองการไดรับการชื่นชมโดยสวนตัว ตองการเปนคนสําคัญ มี

คา (Personal Admiration) 

(7)  ความตองการความสําเร็จ ตองการเปนที่ 1 (Personal Achievement.) 

(8)  ความตองการความเปนอิสระ (Self-Sufficiency and Independence) 

(9)  ความตองการความสมบูรณสุด (Perfection and Unassailability)  
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     มนุษยแบงออกไดเปนสามประเภท ตามพื้นฐานของความวิตกกังวลและ

อาการทางจิตประสาทของมนุษย ซึง่สามารถจัดกลุมได 3 กลุมดังน้ี 

(1)  การเขาหาคน (พวกยอมคน) Compliance ไดแก ความตองการที่ 1,2 และ 3 

(2)  การพุงเขาใสคน (พวกกาวราว) Aggression ไดแก ความตองการที่ 4-8 

(3)  การหลกีหนีคน (พวกใจลอย) Withdrawal ไดแก ความตองการที่ 9,10 และ 3  

    สรุปไดวาทฤษฎีดังกลาวน้ันใหความสําคัญในการที่บุคคลจะมีชีวิตที่

ราบร่ืน มีความสุข หรือมีความวิตกกังวล น้ันปจจัยสําคัญคือ การรับรูตนเองและการเขาใจตัวเอง 

5)  ทฤษฎีลําดับขัน้ความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of 

Needs) 

แนวความคิดของมาสโลว (Maslow) เชื่อวามนุษยมีความตองการทีจ่ะบรรลุ

ถึงขีดสูงสุดของศักยภาพ มาสโลว  เรียกความตองการนี ้วา การเขาใจตนเองอยางแทจริง 

ภาษาอังกฤษตรงกับคําวา “Self-Actualization” คํานี้เปนความตองการสูงสุดของมนุษย (สําหรับ

ของ Roger มนุษยตองการทีจ่ะเปนตัวของตัวเองอยางเต็มทีต่รงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Fully 

Functioning Self” และ Frederick Solomon Perl ) บอกวามนุษยตองการทีจ่ะรับรูตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Self-Awareness”) ความตองการขัน้สูงสุดนี้จะเกิดขึ้น

ไดก็ตอเมื่อความตองการในขั้นแรก ๆ ไดรับการตอบสนอง ถาพูดกันถึงเร่ืองความตองการ มาสโลว 

แบงความตองการของมนุษย ออกเปน 5 ประเภท ดังน้ีคือ 

ความตองการลําดับที่ 1 ไดแก ความตองการทางดานสรีระ เปนความ

ตองการพื้นฐานที่ใชในการดํารงชีวิต ไดแก ทีอ่ยูอาศัย อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุนหม รวมไปถึง

การพักผอน การรักษาสภาวะสมดุลภายในรางกาย 

ความตองการลําดับที่ 2 ไดแก ความตองการที่เกีย่วกับความมัน่คง ความ

ปลอดภัย สวัสดิการตางๆ  การคุมครองรวมไปถึงความชวยเหลือจากผูอ่ืน การรูสึกวาไดรับการปกปอง 

ความตองการลําดับที ่3 ไดแก ความตองการที่เกี่ยวกับการเปนเจาของ 

การรวมกลุมเปนสมาคม กลุมรวมงาน การมีมิตรภาพที่ดีกับคนอ่ืนๆ 

ความตองการลําดับที ่4 ไดแก ความตองการทีเ่กีย่วกับเกียรติยศชือ่เสียง 

การยกยองนับถือและการยอมรับจากสังคม 

ความตองการลําดับที ่5 ไดแก ความตองการทีเ่กี่ยวกับ การเขาใจตนเอง

อยางแทจริง การซื่อสัตยตอตนเอง การประพฤติปฏิบัติ ในแนวทางทีเ่หมาะสม การกระทําสิ่งตางๆ 

ตามความสามารถของตน 
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   เมื ่อใดที ่บุคลิกภาพของคนไดรับการพัฒนาจนถึงขั ้นที ่ 5 หรือมีความ

ตองการเขาใจตนเองอยางแทจริง บุคคลจะมีลักษณะบุคลิกภาพดังนี้ คือ สามารถรับรูความจริงได

อยางถูกตอง ยอมรับตนเอง ผูอื่น และความเปนไปของโลก ควบคุมความคิดและพฤติกรรมของ

ตนเองได มีความสามารถในการแกปญหาไดอยางถูกตอง มีความอดทนและอดกลั้นตอสถานการณ

ตางๆได มีความสันโดษและตองการอยูลําพังอยางเสรี มีอารมณทีม่ั ่นคง มีมนุษยสัมพันธอันดีกับ

บุคคลทัว่ไป มีความเปนประชาธิปไตย มีความคิดสรางสรรค เขาใจความรูสึกและความตองการ

ของผูอื่น มีความซาบซึง้ในคุณคาของความดีงาม แตการจะเกิดบุคลิกภาพทีพ่ัฒนาดังกลาวขางตัน

ไดบุคคลจะตอง มีลําดับขั้นการพัฒนา ตั้งแตความตองการทางรางกาย ไลขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้น

สุดทายบางทานการกาวกระโดด บางทานอาจวิง่ขึ้นวิ่งลงอยูในชวงใดก็ได แตความตองการลําดับ

แรก อันไดแกความตองการทางรางกาย จะมีอํานาจมากกวาความตองการทางสังคม และความ

ตองการทางสังคม ก็จะรุนแรงกวาความตองการความสําเร็จ ถาบุคคลยัง ไมไดรับการตอบสนองใน

ความตองการลําดับแรกๆ บุคคลก็จะไมเกิดความตองการ ที่จะเขาใจ ตนเองอยางแทจริง 

2.3.3.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

เอกพงศ อมรมุนีพงศ (2547: V) ไดทําการวิจัยเรือ่ง ความหวาดกลัวอาชญากรรม

และความคาดหวังของนักทองเที่ยวตอตํารวจทองเที่ยว การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความหวาดกลวัอาชญากรรมและความคาดหวังของนักทองเที่ยวตางชาติทีม่ีตอตํารวจทองเทีย่วไทย 

และศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับความหวาดกลัวและความคาดหวังดังกลาว 

 กลุ มประชากรในการศึกษาวิจัยเปนนักทองเทีย่วจากทวีปตางๆทีเ่ดินทางเขามา

ทองเที ่ยวในประเทศไทยและพํานักอยู ที ่จังหวัดเชียงใหมและเชียงราย จํานวน 264 คน ใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1) ดานขอมูลสวนบุคคล ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มี

อายุระหวาง 21-25 ป ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี โสด มีถิน่พักอาศัยในทวีปยุโรป กําลังศึกษา

เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนครั้งแรก โดยตองการมาทองเทีย่วโดยตรง เดินทาง

สวนตัวและเปนการเดินทางมากับเพื่อน 

2) ดานความหวาดกลัวอาชญากรรม พบวา นักทองเทีย่วตางชาติสวนใหญ

มีความหวาดกลัวอาชญากรรมประเภทการประทุษรายตอชีวิตและรางกายในระดับสูง ในขณะทีใ่น

ดานทรัพยสนิและการรบเรารบกวน มคีวามหวาดกลวัในระดับปานกลาง ในดานการถกูฉอโกงมใีนระดับตํ่า  

3) ดานความคาดหวังของนักทองเที่ยวตางชาติตอตํารวจทองเที่ยวของไทยใน

ภาพรวม ยงัอยูในระดับปานกลาง ไมวาในดานพฤติกรรมการแสดงออก การประสานงาน ภาพลกัษณ การบริการ 
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4) ในการศึกษาวิจัยที่เกีย่วของกับความหวาดกลัวอาชญากรรม และความ

คาดหวังของนักทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวทีม่ีอายุ สถานภาพสมรสถิน่ที่อยูตางทวีปและจํานวน

ครัง้ทีม่าเทีย่วไทยตางกัน มีความหวาดกลัวและความคาดหวังตอตํารวจทองเทีย่วแตกตางกันใน

ขณะที่นักทองเทีย่วที่มีปจจัยดานเพศ และระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความหวาดกลัว และความ

คาดหวังไมแตกตางกัน 

5) ขอเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรมีการจัดตํารวจทองเที่ยวที่เปนผูหญิง 

มีจุดหรือศูนยตํารวจทองเที่ยว หรือต้ังตํารวจทองเที่ยวชุมชน มีเอกสารหรือคูมือขนาดเล็กแจกจาย 

  ขอเสนอแนะ ในการศึกษาวิจัยควรมีการศึกษาประเมินผลความตองการของ

นักทองเที่ยว  ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางนักทองเที่ยวในประเทศกับนักทองเที่ยวตางชาติ รวมทั้ง

การศึกษาเชิงคุณภาพ 

 ไกรวิน วัฒนสิน (2540 : V) ไดทําการวิจัยเรือ่ง ความหวาดกลัวอาชญากรรมของ

ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนแออัดคลองเตย การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ระดับความหวาดกลัวและปจจัยทีม่ีผลตอระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนทีพ่ัก

อาศัยในชุมชนแออัดคลองเตย ผูวิจัยใชแบบสอบถามเพือ่เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจากหัวหนา

ครัวเรือน จํานวน 345 ครอบครัว และทําการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางจํานวน 20 ครัวเรือน 

 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนสวนใหญมีระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ใน

ระดับปานกลาง อาชญากรรมที่ประชาชนสวนใหญมีความหวาดกลัวภัยที่สุด ไดแก เพลิงไหมโดย

ประมาท การลอบวางเพลิง และชิงทรัพย ตามลําดับ ประชาชนเชื่อวา สาเหตุของอาชญากรรมเกิด

จากกลุมผูเสพและคายาเสพติดในชุมชน และการวางเพลิงเพื่อไลที่อยูอาศัย และจากการวิเคราะห

ขอมูลโดยใช สถิติแบบถดถอยพหุคูณ พบวา ตัวแปรตนที่สามารถพยากรณ ระดับความหวาดกลัว

ภัยฯ ไดแก  การรับรูความเสีย่งตอการตกเปนเหยือ่อาชญากรรม, เพศ, ประสบการณการตกเปน

เหยื่ออาชญากรรม, การรับรูสภาพแวดลอมในชุมชนและทัศนคติที่มีตอเจาหนาที่ตํารวจในการ

ปองกันอาชญากรรม และนอกจากนีย้ังพบวา พฤติกรรมการแสดงออกของประชาชนสวนใหญเมือ่

เกิดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม มีระดับปานกลาง โดยแสดงพฤติกรรมการหลีกเลีย่ง , 

พฤติกรรมการมีสวนรวม,พฤติกรรมการปองกัน และพฤติกรรมการผูกมิตร เรียงตามลําดับ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย ไดแก การนําแนวคิดเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนมาใชเปนหลัก

ในกิจการตํารวจ,การปรับเปลี่ยนทัศนคติและรูปแบบการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่ที ่

มุงเนนการแกปญหาและพัฒนาปรับปรุงโครงการแกปญหายาเสพติดในพืน้ที ่รวมทั้งการปรับปรุง

สภาพแวดลอมของชุมชนใหดีขึ้น 
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ฐิติวัฒน  ฤชานุกูล (2549: V) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความหวาดกลัว

อาชญากรรมของผูหญิงในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาถึงปจจัยตางๆที่เกี ่ยวของกับระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมของผูหญิง เพื่อสํารวจวา

อาชญากรรมทัว่ไปประเภทใดทีส่รางความหวาดกลัวใหแกผูหญิงและเพือ่ศึกษาถึงความสัมพันธ

ของปจจัยตางๆ ทีเ่กีย่วของกับระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมของผูหญิงในเขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง ไดแก ผูหญิงที่พักอาศัยอยูในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ซึ่ง

มีอายุตั ้งแต 15-60 ป จํานวน 10 กลุ ม ไดแก กลุ มนักเรียนในระดับมัธยม กลุ มนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษากา กลุ มขาราชการทัว่ไป กลุ มพนักงานรับวิสาหกิจ กลุ มอาชีพพยาบาล กลุ ม

พนักงานหางสรรพสินคา กลุ มพนักงานบริษัทเอกชน กลุ มลูกจางหรือผู ใชแรงงาน กลุ ม

ผูประกอบการคาขายหรือกิจการสวนตัวและกลุมแมบาน จํานวนทั้งสิ้น 300 คน เก็บรวมขอมูลโดย

ใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหวามแปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะหการจําแนกพหุ (Multiple 

Classification Analysis) ดังน้ี 

1) กลุ มตัวอยางสวนใหญมีอายุ ต่ ํากวา 25 ป สมรสแลวอยู ดวยกัน จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี สมาชิกภายในครอบครัวมีรายไดตอเดือนรวมกันประมาณ 16,000 – 

20,000 บาท และในการปฏิบัติหนาที่ตามอาชีพหรือการใชชีวิตตามปกตินั้นโดยสวนใหญแลวจะทํา

ใหตองติดตอหรือพบปะกับบุคคลที่ไมคุนเคยอยูในระดับมาก 

2)  ความหวาดกลัวตออาชญากรรมของผูหญิง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

มีความหวาดกลัวอาชญากรรมประเภทการฆาตกรรมและการลวงกระเปา เปนอันดับที่ 1 รองลงมา

คือ อาชญากรรมประเภททํารายรางกาย การชิงทรัพยหรือการวิ่งราวทรัพย การลักทรัพยใน

เคหสถานและการโจรกรรมรถยนตหรือรถจักรยานยนต เปนอันดับที่ 2 และอาชญากรรมประเภท

การปลนทรัพยและการขมขืนกระทําชําเรา เปนอันดับที่ 3 ตามลําดับ 

3) ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปจจัยทางดานอายุ ระดับการศึกษา 

รายไดครอบครัว การมีพฤติกรรมในการหลีกเลีย่งอาชญากรรม การมีพฤติกรรมในการพูดคุย

เกี่ยวกับอาชญากรรม การมีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม ความถี่ของการทํา

กิจกรรมตางๆนอกบาน การรับรูถึงความเสียระเบียบในละแวกบาน การรับรูถึงความเสียระเบียบใน

ละแวกบาน การรับรูถึงความเสียระเบียบในบริเวณสถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา การรับรูเกี่ยวกับ

ประสบการณการตกเปนเหยือ่อาชญากรรมของผูอื่น ทัศนคติตอประสิทธิภาพในการทํางานของ

ตํารวจ ลักษณะของพาหนะที่ใชในการเดินทาง มีความสัมพันธกับความหวาดกลัวอาชญากรรมของ

ผูหญิงในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย ควรสงเสริมและสนับสนุนบทบาทขององคกรอืน่ๆใน

ชุมชน เชน ครู อาจารย พระภิกษุ องคกรเอกชน กลุมพลังมวลชนตางๆในชุมชนใหตระหนักและมี

จิตสํานึกวาปญหาอาชญากรรมเปนอุปสรรคใหญตอการพัฒนาชุมชนในทุกๆดาน ซึง่ทุกฝายควร

รวมมือกันในการปองกันและแกไขโดยถือวาเปนภาระหนาที่ของทุกคนในชุมชนนั้น 

 

2.3.4   แนวคิดความปลอดภัย 

2.3.4.1  ความหมายของความปลอดภัย 

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยของประชาชนจะเห็นไดวาเปนปญหาที ่

สําคัญในสังคมปจจุบัน และมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจธุระประจําวันของ

ประชาชนอยางมาก ซึงสํานักงานตํารวจแหงชาติไดพยามทุ มเทและระดมกําลังเจาหนาที ่เพือ่

ปฏิบัติการใหความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชน โดยกาํหนดนโยบายและแนวทาง 

 การดําเนินการในดานตางๆ เพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคใน การความปลอดภัยและ

ทรัพยสินแกประชาชนจึงไดกําหนดแผนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยเนนดานการ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม (สํานักงานตํารวจแหงชาติ .  สํานักงานแผนงานและ

งบประมาณ, 2539: 17) แตการปฏิบัติงานเพียงลําพังฝายเดียวไมสามารถจะประสบความสําเร็จได 

ตองอาศัยความรวมมือและสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชน จึงควรใหประชาชน

มีความเขาใจและตระหนักวาภัยจากอาชญากรรมนัน้เปนภัยของสังคม ทุกคนจะตองรวมมือรวมใจ

กันชวยดูแล และรับผิดชอบชวยกันแกไข สํานักงานงานตําตรวจแหงชาติจึงไดใหความสําคัญกับ

แผนดานประชาสัมพันธ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีทัศนคติ ที่ดีตอเจาหนาที่

ตํารวจ เกิดกิจกรรมมีสวนรวมระหวางตํารวจกับประชาชนไปในทางสรางสรรคมากขึน้ ประชาชน

ไดรับรูเกี่ยวกับการปองกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนจากปญหาอาชญากรรม (เทพฤทธิ์ คิดใจ

เดียว, 2549: 52) 

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 676) ไดใหคํานิยาม ความ

ปลอดภัย คือ พนภัย 

  อภิชาต ดิลกโสภณ (2536: 6) ไดใหความหมายของ ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน หมายถึง การที่ประชาชนมีความปลอดภัยจากการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ไดแก การลัก

ทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ขมขืนกระทําชําเรา และทํารางรางกาย ตลอดจนมีความ

ปลอดภัยในการสัญจรไปมายามวิกาล  

  อาภาพงศ กฤตเวทิน (2536: 11) ใหความหมายของความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน หมายถึง การทีช่าวบานทุกคนไมถูกกระทําหรือกระทําผูอืน่ในเรือ่งของการเอารัดเอา
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เปรียบ หลอกลวง ลักขโมย ปลนทรัพย ขมขืน ทํารายรางกาย ฯลฯ อันเปนสาเหตุทําใหเกิดการ

สูญเสียทรัพยสินเงินทอง และความเสื่อมของคุณภาพชีวิตและเสียชีวิตในที่สุด 

ดังนั้น จากคํานิยามขางตน ผูวิจัยไดใหคํานิยามของความปลอดภัย (Security) คือ 

สภาพที่การทีป่ระชาชนมีความปลอดภัยตอตนเองและทรัพยสินและสามารถอยูโดยปราศจากการ

เสี่ยงภัยในรูปแบบตางๆ 

2.3.4.2  ลักษณะของความปลอดภัย  

เมื่อไดแบงแยกลักษณะของความปลอดภัยแลว มีลักษณะดังตอไปน้ี 

1)  ความปลอดภัยในชีวิต คือ การปราศอันตราย การดํารงชีวิตอยางมี

ความสุข ความสบายไมเสีย่งกับภัยนานาชนิดซึง่นับวันจะมีมากขึน้ มีความมัน่ใจในการประกอบ

กิจกรรมตางๆและมีการเตรียมปองกันภัยไวลวงหนาอยูตลอดเวลาอยางถูกตองและเหมาะสม หรือ

จะหมายถึง ทุกสวนที่มีความเกี่ยวของกับชีวิต  ทั้งในแงมุมของ สุขภาพอนามัย การปลอดจาก

โรคภัยไขเจ็บ  ปลอดภัยจากความรุนแรง การถูกทําราย  ปลอดภัยจากอาชญากรรม  ภัยพิบัติ/

อุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยตางๆ 

     ทัง้นีส้ามารถสรางความปลอดภัยใหแกชีวิต โดยเริม่จากการสรางความ

ปลอดภยัในชวีติดวยตนเอง ดังตอไปน้ี 

(1)   เริ ่มจากการดูแลตนเอง คนใกลชิด ในเรื่องใกลตัว เชน สุขภาพ

อนามัย  ความปลอดภัยในบาน ความปลอดภัยดานการเดินทาง ควรใสใจและระมัดระวังอุบัติเหตุที่

สามารถเกดิขึน้ไดตลอดเวลา  

(2)   การเฝาระวัง / ปองกัน ภัยใกลตัวทีอ่าจเกิดขึ้นได เชน การลักเล็ก

ขโมยนอยในบริเวณที่อยู อาศัย โดยการสรางเครือขาย หรือความสัมพันธอันดีกับเพื่อนบานเพื่อ

ชวยกันสอดสองดูแลและชวยกันเฝาระวังภัย  อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น เชน ไฟฟาช็อต ไฟไหม/อัคคีภัย 

(3)   เขาถึงขอมูลขาวสาร ทั ้งขอมูลที ่เปนคําแนะนําและหลักปฏิบัติ

ทั่วไป  ประกาศหรือคําเตือนตางๆ เชน  การฟงขอมูลดานการพยากรณอากาศ การฟงขอมูลเกี่ยวกับ

ผูบริโภค สายดวน (Hotline) ที่ใหบริการขาวสารขอมูลอันเปนประโยชนตางๆ  

(4)   การหลีกเลี ่ยงพฤติกรรมเสีย่ง  เชน  การแตงกาย/การใสสิ่งของ

เครือ่งประดับ ควรเลือกใหเหมาะสมและถูกกาลเทศะ  การอยูนอกที่พักอาศัยยามวิกาล  การอยูใน

สถานที่เสี่ยงภัย หรือ ภาษาวัยรุน เรียก สถานที่อโคจร เปนตน        

2) ความปลอดภัยในทรัพยสิน หมายถึง การมีระบบดูแล  รักษาทรัพยสิน

ไมใหถูกลวงละเมิดจากกรณีใดๆ  เชน  จากการโจรกรรม ฉกชิงวิง่ราว  การลักทรัพย  ทัง้นีไ้มวาจะ
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เปนสังหารริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย  การมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายอยางถูกตอง  การเก็บ

ทรัพยสินมีคาไวในที่ปลอดภัย เชน ตูนิรภัย  ฝากธนาคาร ซึ่งเปนวิธีการรักษาความปลอดภัยเบื้องตน  

3) ความปลอดภัยในการทํางาน คือ สภาพทีป่ลอดภัยจากอุบัติเหตุตาง ๆ 

เกิดแกรางกาย  ชีวิต  หรือทรัพยสินในขณะที่ปฏิบัติงาน  ซึ่งก็คือสภาพการทํางานใหถูกตองโดย

ปราศจาก "อุบัติเหตุ"ในการทํางาน 

4) ความปลอดภัยในอาชีวอนามัย คือ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เปนงานที่เกี ่ยวของกับการควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพการงานใหมีสภาวะ

สมบูรณดีทั ้งทางรางกาย ทางจิตใจ และสามารถดํารงชีพอยู ในสังคมไดดวยดี รวมทัง้มีความ

ปลอดภัยจากภัยคุกคาม อันตรายและความเสี่ยงตางๆ 

   ลักษณะงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะกรรมการรวมระหวาง

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization; IKO) และองคการอนามัยโลก 

(World Health Organization; WHO) ไดกําหนดจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยไวดังน้ี คือ 

(1)   การสงเสริมและดํารงไว (Promotion and Maintenance) ซึง่ความ

สมบูรณที่สุดของสุขภาพรางกายจิตใจและความเปนอยูที่ดีของผูประกอบอาชีพในทุกอาชีพ 

(2)   การปองกัน (Prevention) ไมใหผูประกอบอาชีพมีสุขภาพอนามัย

เสื่อมโทรมหรือผิดปกติ อันมีสาเหตุมาจากสภาพหรือสภาวะในการทํางานตางๆ 

(3)   การปองกันคุมครอง (Protection) ผูประกอบอาชีพไมใหทํางานที่

เสี่ยงอันตราย ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพขึ้นได 

(4)   การจัดงาน (Placing) ใหผู ประกอบอาชีพไดทํ างานใน

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับความ สามารถของรางกายและจิตใจของเขา 

(5)   การปรับ (Adaptation) งานใหเหมาะสมกับคน และการปรับคนให

เหมาะสมกับสภาพการทํางาน  

  การจัดการดานชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ OHSAS 18001 คือ 

ระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และTIS 18001 คือ ระบบการจัดการดานอาชี

วอนามัย และความปลอดภัยเชนเดียวกัน แตเปนมาตรฐานในประเทศไทย 

  OHSAS 18001 และ TIS 18001 เปนมาตรฐานการจัดการดานอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย ซึ่งออกแบบใหองคกรสามารถนําไปใชในการจัดการควบคุมความเสีย่ง ตอการ

เกิดอันตรายจากกิจกรรมภายในองคกร ซึง่ระบบ OHSAS 18001 และ TIS 18001 นีถู้กพัฒนาให

สามารถประยุกตเขากับระบบการจัดการดานคุณภาพ และสิง่แวดลอม โดยแสดงใหเห็นถึงความ
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มุงมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดการสภาพแวดลอมในการ

ทํางานใหเกิดความปลอดภัย และปองกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการทํางาน 

(1)   ลดความสูญเสียอันเนือ่งจากอุบัติเหตุ การเจ็บปวยอันเนื่องจากการ

ทํางาน เชน คาใชจายจากการรักษาพยาบาล การจายเงินเขากองทุนเงินทดแทน ความเสียหายของ

ทรัพยสิน หรือเวลาการทํางาน  เปนตน  

(2)   เพิ่มขีดความสามารถทางการผลิต หรือการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  

(3)   ลดความเสีย่งตอการเกิดอันตราย การสูญเสียชีวิต ทรัพยสิน และ

สวัสดิภาพของพนักงาน 

(4)   สรางความเชือ่มัน่ในความปลอดภยั ตอพนักงาน ลกูคา ตลอดจนสาธารณะชน  

(5)   เพิ่มความเชื่อมั่นในการปฏิบัติที่สอดคลองตอขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  การปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดการ

สภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิดความปลอดภัย และปองกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการทํางาน 

5) ความปลอดภัยในการใชงานสารสนเทศ (Information Security) คือ

การศึกษาถึงความไมปลอดภัยในการใชงานสารสนเทศที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร การวางแผนและ

การจัดระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร โดยศึกษาถึงสิ่งตางๆ ดังนี้ 

(1)   การรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

(2)   การรักษาความปลอดภัยในระบบฐานขอมูล 

(3)   การรักษาความปลอดภัยในเครือขายการสื่อสารขอมูล 

(4)   การปองกันทางกายภาพ 

(5)   การวิเคราะหความเสี่ยง 

(6)   ประเด็นในแงกฎหมาย 

(7)   จรรยาบรรณในเร่ือง "ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร 

  จากแนวคิดเรือ่งความปลอดภัย สามารถสรุปไดวา สภาพทีรั่บรูความรูสึกถึง ความ

มัน่ใจ ความมัน่คง ตอตนเองและทรัพยสิน ชุมชน วาสามารถอยู โดยปราศจากการเสี ่ยงภัยใน

รูปแบบตางๆ ทั้งความปลอดภัยตอตนเอง ชีวิต ทรัพยสินทั้งของตนเองและชุมชน 

  จากการสัมภาษณ เอกพันธุ  ปณฑวณิช (2554) ไดอธิบายมุมมองความปลอดภัยจาก

มาตรการดูแลจากภาครัฐกับการใชปนเพื่อปองกันตนเองของประชาชน ในรูปแบบของกราฟ ดังน้ี 

 

 

 



61 
 

 

ความปลอดภัยท่ีไดรับจากการปกปองของหนวยงาน/ อํานาจ : แนวตั้ง 

500  

     300 

     100 

ความปลอดภัยที่ดูแลตัวเองจับ

ปนปองกันตัวเอง  จุดเสถียรปกปองตัวเองได 100 300 500อยูบานเฉยๆ  

     -100 

มองชองทางหาความปลอดภัยจากอ่ืน -300 

     -500 

 

 

ภาพท่ี 2.2  ความปลอดภัยที่ไดรับจากการปกปองของหนวยงาน/ อํานาจ 

แหลงท่ีมา:  เอกพันธุ ปณฑวณิช, 2554. 

หมายเหตุ: กราฟแสดงขอมูลในกรณีที่มีเหตุการณความไมสงบเพิ่มมากขึ้นความรุนแรงมากขึ้น  

 

  จากภาพที ่2.2 จะเห็นไดวาเมื่อเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตทวี

ความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นเรือ่ยๆเปนเงือ่นไขปกติ มาตรการความปลอดภัยทีไ่ดรับจากการปกปองจาก

หนวยงานภาครัฐเมื่อขึ้นในระดับที่ที่สูงขึ้น (500) ประชาชนในพื้นที่อยูในระดับที่มั่นใจในความ

ปลอดภัยที ่ไดรับทําใหประชาชนแสดงออกโดยการอยู บานเฉยๆ (500) แตเมือ่มาตรการความ

ปลอดภัยทีไ่ดรับจากการปกปองจากหนวยงานภาครัฐลดลงในระดับทีต่่าํลง (-500) ประชาชนใน

พืน้ที่จะเริม่มองหาความปลอดภัยจากการปกปองตัวเอง เชน หาทางเขารวมอบรมการใชอาวุธปน 

หรือ การจับอาวุธปนปองกันตัวเอง เปนตน 

 ดังนัน้จากคําอธิบายจากภาพที่ 2.2 น้ัน จะเปนความปลอดภัยในลักษณะของความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตัวเองเทาน้ัน 

2.3.4.3   แนวคิดที่สรางความปลอดภัย 

สามารถสรุปแนวคิดที่เกี่ยวของกับการสรางความปลอดภัย ดังนี้ 

1)   แนวคดิชมุชนสมัพนัธ (Community Relations) 

  บุญอยู  ขอพรประเสริฐ (2552: 49) ไดใหความหมาย ชุมชน (Community) หมายถึง การ

รวมกลุมของคนตั้งแต 2 คนขึน้ไป มีปฏิสัมพันธซึง่กันและกัน มีจุดมุงหมายที่ยึดเหนี่ยวใหกลุม
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สามารถดํารงอยูในสังคมได ทั้งนี ้สิง่ที่ยึดเหนีย่วใหชุมชนสามารถรวมกลุมและดํารงอยูได อาจจะ

เปนเงื่อนไขทางกายภาพหรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ เชน  

 (1)  เขตการปกครองภายใตอํานาจรัฐ (จังหวัด ตําบล อําเภอ 

หมูบาน) 

 (2)  การมีวิชาชีพรวมกัน เชน สมาคมวิชาชีพ หอการคา ฯลฯ 

 (3)  การมีอุดมการณรวมกัน เชน กลุม NGO ฯลฯ  

ชุมชนสัมพันธ (Community Relations) ความหมาย การติดตอสือ่สารของ

หนวยงานกับกลุ มคน องคกร หรือผู มีสวนไดสวนเสียที ่อยู ใกลเคียง หรือเกี ่ยวของโดยตรงกับ

หนวยงานเพือ่สรางความรูจักคุนเคย และความเขาใจอันดีตอกัน ทัง้นี ้โดยมุงหวังผลใหผูมีสวนได

สวนเสียดังกลาวเกิดทัศนคติที่ดีกับหนวยงาน เกิดศรัทธา ใหการสนับสนุนกิจการของหนวยงาน 

ตลอดจนเกิดภาพลักษณที่ดีตอหนวยงาน 

    วิชิต บุญชินวุฒิกุล (2552) งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ในหนาทีตํ่ารวจ 

หมายถึง  งานที่ตํารวจไดกระทํา เพือ่ใหบุคคล หรือกลุมบุคคลในสังคม หรือชุมชนตาง ๆ เกิดการ

รวมตัวกัน มีความสัมพันธผูกพันเกีย่วของตอกัน รวมมือประสานการปฏิบัติ เพือ่ชวยเหลือและ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจ และเปนการดําเนินการอยางเปนกระบวนการ เพือ่ใหตํารวจมี

ปฏิสัมพันธอันดีกับชุมชน เปนสวนหนึง่ของชุมชน มีความเขาใจในปญหาซึง่กันและกัน ตลอดจน

รวมมือกันในการแกไขปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ปญหาอาชญากรรม เพือ่ใหเกิดความสงบ

เรียบรอยในชุมชนหรือสังคมน้ัน ๆ อยางไรก็ดี 

    ความสําคัญของงานชุมชนสัมพันธตอองคกร กอใหเกิดความสัมพันธและ

ความเขาใจอันดีตอกัน ทําใหชุมชนเกิดทัศนคติที่ดีกับหนวยงาน ทําใหไดรับการสนับสนุน/การ

ชวยเหลือจากชุมชน ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ ชุมชนและประชาชนในชุมชนเกิดศรัทธาตอ

หนวยงาน หนวยงานมภีาพลกัษณทีด่ใีนสายตาชุมชน หนวยงานไดแสดงออกถึง “การเปนพลเมือง

ที่ดีของสังคม” (Good Citizen) อันจะมีผลใหหนวยงานมีชื่อเสียง และไดรบัการยอมรับในวงกวางยิ่ งขึ้น  

     กรณีกิจกรรมชุมชนสัมพันธเปนกิจกรรมสาธารณประโยชนดวยยอมเปน

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมไดอีกทางหนึง่ (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่ง

กําลังเปนกระแสสังคมในปจจุบัน เปนสวนหนึ่งของการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับ (Brand) 

ของหนวยงานดวย เปนการสนับสนุนดานการตลาดของหนวยงานอีกทางหน่ึง 

   ประเภทของกิจกรรมชุมชนสัมพันธ 

(1)  กิจกรรมที เ่ชือ่มโยงกับการดําเนินธุรกิจขององคกร เชน งาน

มวลชนสัมพันธ การรับบุคลากรในชุมชนเขารวมงานกับองคกร การขยายฐานลูกคาไปสูชุมชน 
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(2)  กิจกรรมเชิงสังคมหรือสาธารณประโยชน เชน กิจกรรมที่องคกร

จัดทําใหกับชุมชน กิจกรรมทีอ่งคกรทํารวมกับชุมชน กิจกรรมทีอ่งคกรรวมกับหนวยงานอื่นทํา

ใหกับชุมชน 

  ตัวอยางกิจกรรมในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ เชน การจัดแสดง

นิทรรศการ การจัดประชุม สัมมนา การประชาสัมพันธเคลื่อนที่ การเผยแพรขาวสารความรูสูชุมชน 

การเยี่ยมเยียนชุมชน การสงจดหมายตรง/จดหมายขาว การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนในชุมชน 

การเปดใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของหนวยงาน การสรางโรงเรียนในชุมชน การใหโอกาส

คนในชุมชนเขารวมงานกับองคกร การรับฟงขอเสนอแนะจากชุมชน เปนตน 

2)  แนวคิดการบังคับใชกฎหมาย 

    แนวคิดเกีย่วกับการบังคับใชกฎหมายดังกลาวจะมีความสําคัญทัง้ในเชิง

ทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพราะแนวคิดดังกลาวจะแสดงใหเห็นถึงความชอบธรรม (Justification) ใน

การบังคับใชกฎหมาย และจะเปนการชี้ใหเห็นถึงแนวทางการบังคับใชกฎหมายดังกลาว ดังตอไปนี ้

      (1)  แนวคดิกฎหมายบานเมอืง (Positive law) ตามความคดิของ Thomas Hobbes 

   Thomas Hobbes ไดกลาววา รัฐจึงมีอํานาจเต็มในการที ่จะออก

หลักเกณฑหรือกติกาใด ๆ เพือ่กอใหเกิดความสงบเรียบรอยและเปนธรรมในสังคม กฎหมายของ

รัฐมีความชอบธรรมตามเจตจํานง การบังคับใชกฎหมายตามแนวคิดนี้นาจะเปนไปตามลายลักษณ

อักษรทีป่รากฏ หากตัวบทกฎหมายไมชดัเจน กย็ อมจะตองตีความบงัคบัใชไปตามเจตนารมณของกฎหมาย 

(2)  แนวคดิเสรีนยิม (Liberalism)  

John Locke ไดกลาววา รัฐจะออกกฎหมายใด ๆ ทีม่ีผลกระทบตอสิทธิ

เสรีภาพขัน้พืน้ฐานของปจเจกชนไมได เจตจํานงของรัฐจึงไมใชสิง่ทีเ่หนือไปกวาเหตุผล (Reason) 

ดังนัน้เจตจํานง จะเนนในเรือ่งธรรมชาติและแรงงานของปจเจกบุคคล โดยถือวาบุคคลไดลง

แรงงานของตนไปในงานทีส่รางขึน้มายอมจะเปนผูมีสิทธิในงานที่สรางขึ้นดังกลาว รัฐยอมจะตอง

ใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินของบุคคลนัน้ การตีความบังคับใชกฎหมายจะแตกตางไปจาก

แนวคิดกฎหมายบานเมือง (Positive law) เพราะการบังคับใชกฎหมายตามความคิดของ John Locke 

จะใหความสําคัญตอเหตุผล (Reason) มากกวาเจตจํานง (Will) ของรัฐ โดยถือวานัน่คือแนวทางที่

ประชาชนสวนใหญในสังคมยอมรับและเชือ่มัน่ทีจ่ะปฏิบัติ แนวคิดนีไ้มประสงคทีจ่ะใหรัฐเขามา

กําหนดกฎเกณฑในสังคมเกินความจําเปน เพราะถือวาบุคคลในสังคมยอมปฏิบัติตนสอดคลองกับ

กฎธรรมชาติหรือเหตุผลอยูแลว ไมจําเปนตองออกกฎหมายมากําหนดใหประชาชนในสังคมปฏิบัติ

ตามอีก การดําเนินการใด ๆ ระหวางบุคคลในสังคมจึงควรเปนไปอยางเสรี ดังนัน้ กฎหมายอาจจะ

ไมไดถูกตีความตามเจตนารมณของรัฐเปนสําคัญ หากแตมอง “เหตุผล” อันเปนที่ยอมรับในสังคมมากกวา 
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(3)   แนวคดิอรรถประโยชน (Utility)  

Jeremy Bentham ไดกลาววา หัวใจสําคัญของแนวคิดอรรถประโยชน 

คือ มหาสุขสําหรับมหาชน (The greatest happiness for the greatest numbers) รัฐยอมจะออก

กฎหมายเพื่อจํากัดเสรีภาพของปจเจกบุคคลไดตราบเทาทีเ่ปนประโยชนตอสังคมโดยรวม เปนการ

มองประโยชนสูงสุดของสังคม จึงยอมใหดําเนินการจํากัดเสรีภาพของปจเจกบุคคลได  

(4) แนวคดิความยติุธรรม (Justice)  

John Rawls ไดกลาววา การบังคับใชกฎหมายตามแนวคิดนี้จะพิจารณา

ความเทาเทียมกัน (Equality) ในสังคม สิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลจึงอาจถูกจํากัดได แตก็เพียง

เทาที่กระทําเพื่อประโยชนของผูดอยโอกาสที่สุดในสังคม 

3)  ทฤษฏีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอม 

   ปุระชัย เปยมสมบูรณ (2525:  35-37) เปนแนวคิดผสมผสานระหวางทฤษฎี

ชุมชนสัมพันธ กับทฤษฎีการบังคับใชกฎหมาย โดยการนํามาประยุกตใชรวมกัน ซึง่สามารถ

พิจารณาไดเปน  2  มติิ  คอื  

    มิติที่ 1 สภาพแวดลอมรูปธรรม 

    (1.1)  มาตรการระดับชุมชน ไดแก การวางผังเมืองและชุมชน การติดตั้ง

ไฟฟาสองสวาง การออกแบบอาคารสถานที ่

    (1.2)  มาตรการระดับบานเรือน ไดแก ความมัน่คงของประตูหนาตาง 

การใชสัญญาณเตือนภัย การใชอุปกรณเปดปดไฟฟา และอ่ืนๆ 

    มิติที่ 2 สภาพแวดลอมนามธรรม 

    (2.1)  มาตรการเพื่อนบานเตือนภัย 

    (2.2)  มาตรการสายตรวจประชาชน 

    (2.3)  มาตรการตรวจตราบานเรือน 

    4)  สภาพแวดลอมรูปธรรม 

   จากการศึกษาของ Backer & Mays รวมถึง Sandstorm & Altman เกี่ยวกับ

อิทธิพลของสภาพแวดลอมรูปธรรมที่มีตอพฤติกรรมสังคมวา “การจัดสภาพแวดลอมในชุมชนเพือ่

ปองกันอาชญากรรมในปจจุบันไมไดรับความสนใจจากหนวยงานรัฐบาลอยางเพียงพอ จึงมักเกิด

ปญหาอาชญากรรมในบริเวณพืน้ทีต่างๆทัง้นีเ้นือ่งจากผังเมืองและชุมชนมีอิทธิพลตอการดําเนิน

ชีวิตและพฤติกรรมของพลเมืองทัว่ๆไป โดยเฉพาะอยางยิง่พวกอาชญากรมักอาศัยชวงโอกาสใน

สภาพแวดลอมประกอบอาชญากรรม จึงทําใหประชาชนผูใชประโยชนพืน้ทีใ่นชุมชนตองพึง่พา
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เมตตาธรรมของผูออกแบบผังเมืองอยางหลีกเลี่ยงไมได”  และลักษณะการจัดสภาพชุมชนก็มีผลตอ

การเพิ่มหรือลดอาชญากกรมดวย  (ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2525: 52) 

   จากการศึกษาของ Altman และ Gardiner ในเรื่องการวางผังเมืองและชุมชน 

พบวา “อาชญากร มักจะฉวยโอกาสและเขาครอบครองพื้นที่ทุติยภูมิ เชน ถนน ตรอก ซอย ราน

กาแฟ เฝาสังเกตพฤติกรรมของบุคคลภายในบานโดยปราศจากการระแวงสงสัยของเจาของบาน

หรือเจาของรานกาแฟ และเลือกเวลาเขาประทุษรายตอทรัพยหรือตอบุคคลในเคหสถานไดงายและ

มากขึ้น นอกจากนี ้การที่ผูอยูอาศัยตางละทิ้งถนนในละแวกบานของตนโดยเก็บตัวอยูแตในอาคาร

บานเรือน ยอมมีผลกระทบตอการเพิม่ความผิดประเภท ประทุษรายตอทรัพยในเคหสถาน และ

ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมและละแวกบานและชุมชน การขาดความรับผิดชอบตอชุมชน 

ตลอดจนการอพยพเคลือ่นยายไปจากละแวกบาน สภาพเหลาน้ีจะเปนแหลงเพาะอาชญากรรมใหทวี

จํานวนมากขึ้นตอไป 

   ปุระชัย เปยมสมบูรณ (2525: 63) ทั้งน้ีปจจัยในการจัดสภาพแวดลอมระดับ

ชุมชนเพื่อปองกันอาชญากรรมตามทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอมจาก 2 มติิ ไดแก 

    มิติที่ 1 สภาพแวดลอมรูปธรรม 

     (1.1)  มาตรการระดับชุมชน 

     (1.1.1)  จัดโครงสรางและวางผังเมืองชุมชนใหสอดคลอง

ประสานซึง่กันและกัน เพื่อลดการแกงแยงในการใชถนน รวมถึงบริการสาธารณะตางๆตลอดจน

เพิ่มอํานาจตรวจตราอาคาร สถานที่ทั้งของรับบาลและเอกชน 

     (1.1.2)  การจัดสภาพแวดลอมในละแวกบานที่อยูอาศัย โดย

การรักษาพืน้ที ่ทุติยภูมิใหคงอยู และเพิ ่มขนาดขึ ้นในยานที ่อยู อาศัยลดจํานวนคนแปลกหนา 

ตลอดจนขจัดการสัญจรไปมาโดยเสรีภาพของบุคคลภายนอก 

     (1 .1 .3 )   การจัดสภาพแวดลอมในยานธุรกิจและพื ้นที ่

สาธารณะตางๆควรมีการวางแผนลวงหนาและสงเสริมใหสาธารณชนไดใชประโยชนสูงสุด จาก

พืน้ที่สาธารณะโดยตอเนื่อง เพื่อลดความโดดเดี่ยวและการแยกตัวจึงจะทําใหยานธุรกิจและพื้นที่

ตางๆไมตกเปนเปาหมายของอาชญากรได 

      (1.1.4)  การติดตั้งแสงสวางตามทองถนนบริเวณสาธารณะ 

ภายนอก ภายในอาคาร บานเรือน มีผลในการยับยั้งการลักขโมย การบุกรุก และการปลนทรัพย  (ปุ

ระชัย เปยมสมบูรณ, 2525: 65) 
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     (1.1.5)  การออกแบบอาคารสถานที่ ควรใหโปรงและไมอับ

สายตา โดยคํานึงถึงความปลอดภัยจากอาชญากรรมเปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมความรูสึกเปน

เจาของและเพิ่มความรับผิดชอบตอชุมชนในกลุมผูอาศัยเหลาน้ัน  (ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2525: 72) 

     (1.2)  มาตรการระดับบานเรือน  การจัดสภาพแวดลอมระดับ

บานเรือนใหปลอดภัยจากอาชญากรรม (กิจจา สวนจันทร, 2526: 31-32) “ประตูหนาตาง ควร

เลือกใชวัสดุอุปกรณสําหรับความปลอดภัยโดยเฉพาะกุญแจก็มีคุณภาพดี เพราะทําใหการทําลาย

หรือสะเดาะกระทําไดยากยิง่ขึ้น และคนรายตองใชเวลานานเสีย่งตอบุคคลอืน่พบเห็นและหนาตาง

ควรปดเสมอเวลากลางคืน หนาตางบานเกล็ด ควรคิดไวสําหรับหนาตางชัน้บนและอยูในทิศทางที่

ไมอับสายตา ควรติดต้ังสัญญาณกันขโมย และติดเหล็กดัดเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงใหแกประตูหนาตาง” 

มิติที่ 2 สภาพแวดลอมนามธรรม 

    หัวใจของการปองกันอาชญากรรมวิธีหนึง่ เพราะเปนบทบาทและความ

รับผิดชอบรวมกันของชุมชนในการสอดสองดูแลความปลอดภัยในชุมชนที ่อยู อาศัยของคน 

ตลอดจนแจงเหตุดวนเหตุรายแกเจาหนาทีตํ่ารวจ ตราการในการปองกันอาชญากรรมไดแก เพื่อน

บานเตือนภัย สายตรวจประชาชน  และการตรวจตราบานเรือน เปนตน 

  บทบาทของประชาชนในชุมชนตอการปองกันอาชญากรรมดวยวิธีการตางๆที่กลาว

มาแลวน้ี นับไดวามีผลในการยับยัง้การกระทําผิด โดยการลดชองโอกาสในการกระทําผิด ใน

สภาพการณปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอาชญากรรมเปนปญหาของสังคมตองรีบแกไข และ

การปองกันอาชญากรรมก็เปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกฝายในสังคมทีต่องชวยกัน อยางเชน 

ในเขตกรุงเทพมหานครมีปญหาสังคมเกิดขึน้มากกมาย เชน ปญหาแหลงเสือ่มโทรม ปญหายาเสพ

ติด ปญหาการครองชีพ เปนตน 

2.3.4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

Kleck และ Gertz (1995) ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชอาวุธเพื่อตอตานการกอ

อาชญากรรม: ความแพรหลายและธรรมชาติของการปองกันตัวเองดวยปน (Armed Resistance to 

Crime: the Prevalence and Nature of Self-Defense with a Gun) มีสมมุติฐานในการวิจัย ดังน้ี  

1) เหยือ่ไมไดมีความเปนเหยื่อทีอ่อนแอและไมมีความผิดเสมอไปบางครั้ง

เหยื่อที่ใชอาวุธกลับเปนตัวเรงความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 

2) ในหลายคร้ังเหยื่อก็เกิดจากการตอสูกันเอง 

3) ในการปกปองตัวเองก็เปนการอางความถูกตองตามกฎหมาย 

4) การปกปองตัวเองของเหยื่อบางคร้ังกอใหเกิดผลกระทบทางสังคม 
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5) ขอโตแยงทีเ่กิดขึ้นในงานวิจัยที่ผานมาแสดงใหเห็นวาเหยือ่ที่ปกปอง

ชีวิตและทรัพยสินดวยปนหรืออาวุธบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนอยกวาเหยื่อที่ไมมีอาวุธในการปกปองตัวเอง 

6) เหยือ่ปกปองดวยปนเหตุการณการถูกขมขืน ถูกปลนหรือบาดเจ็บมี

อัตรานอยลง 

  จากงานวิจัยดังกลาว สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ ในแตละปมีคนใชปน 4,000 

คน แตไมมีความแนชัดใชปนที่สามารถปองกันชีวิตไดจํานวนเทาไหร มีคนที่ถูกฆา คนที่ตายโดย

ใชอาวุธปนเปนมูลคาทางสังคมเทาไหร คนที่ใชกลาวถึงเมือ่มีปนจะปกปองชีวิตและทรัพยสินได 

ในทางกลับกันคนที่เปนเหยือ่หรือคนที่ใชปน ก็อาจจะไมใชปนอยางเดียว เหยือ่อาจถูกยกระดับ

ความรุนแรงไดและทาํใหเห็นวาเปนการปองกนัตัวเอง 

Tassanee Tanakornsombut, Chutimas Suksai, Chayanit Poonyarat and Yeshua 

Moser (2005: 198) ไดทําการวิจัย เร่ือง Missing the Target ไดเสนอมุมมองการทาทายสมมุติฐานใน

เร่ือง “ความปลอดภัยเทากับปน” ดวยเหตุผลดังตอไปน้ี 

1) การมีปนชวยใหเจาของเตรียมพรอมสําหรับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นและ

ลางรายที่จะคุกคาม ปนเปนสิ่งแรกที่เจาของจะหยิบมาใชแทนที่จะเปนสิ่งสุดทายที่จะนํามาใช 

2) ปนเปนเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อฆามนุษย การมีปนก็สามารถเขาถึง

ไดอยางงาย และเปนการเพิ่มโอกาสของการตายที่เพิ่มขึ้น เด็กหรือบุคคลอ่ืนในครอบครัวก็เขาถึงมัน

ไดงายเมื่อการเก็บปนไมดี  

3) ในขณะที่การมีปนจะทําใหรูสึกปลอดภัย แตมันก็ไมไดแปลวาจะมีความ

มั่นคงในชีวิต เพราะมีขอมูลชี้วัดวาการมีปนไวใชกลับทําใหเกิดการบาดเจ็บและตายเพิ่มมากขึ้น

เพราะการนําปนไปใชโดยการไรเดียงสาหรือการไมเขาใจปนสามารถลั่นได 

4) อาวุธปนอันตรายจากการถูกใช และเปนสื่อรายงานเปดเผยไวคนมักใช 

เมื ่อภายใตอิทธิพลของสุราหรือยาเสพติดหรือในขณะที่พวกเขาจะเอาชนะดวยความโกรธหรือ

ซึมเศรา 

บทสรุปของรายงานวิจัยน้ี โดยเสนอผลงานวิจัยในรูปขอเสนอแนะ ดังน้ี 

การยุติการครอบครองอาวุธปน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพือ่วัตถุประสงคในการปองกัน

ตัวเองควรจะดําเนินการการไดทันที ในขณะที่กฎหมายถูกสรางขึน้และมีการถกเถียง เพื่อลดการ

เสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บจากอาวุธปนใน 3 ขั้นตอนตอไปน้ี 

(1) ขอเสนอแนะที่สามารถดําเนินการไดทันที 

(1.1)  วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตสําหรับอาวุธปนมีไว

ครอบครองควรจะทําใหรัดกุม ควรดูบริบทของผูขออนุญาต เชน อารมณ ความสามารถและมีการ
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บันทึกของความรุนแรงในครอบครัวรวมทั้งการประเมินผลจากคูสมรส / ควรจะมีการพิจารณาถึง

สมาชิกในครอบครัวดวย 

(1.2) การยกเลิกใบอนุญาตทันทีเมื่อมีการพกพาอาวุธปนในสถานที่

สาธารณะและบทลงโทษอยางรุนแรงสําหรับผูที่ละเมิดกฎระเบียบดังกลาว 

(2)   ขอเสนอแนะทีจ่ะดําเนินการในขณะที่การถกเถียงยังไมมีขอยุติในการ

หามพกปน  

(2.1) บรรดาผูทีม่ีครอบครองปนในบานควรจะเก็บไวในลักษณะที่

ปลอดภัยโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการคุมครองเด็ก ควรเก็บไวในตําแหนงที่ถูกล็อคและกระสุน

และปนควรเก็บไวในสถานทีแ่ยกตางหาก และควรมีการลงโทษอยางรุนแรงสําหรับการละเมิด

กฎระเบียบนี้ 

(2.2)   ควรพิทักษสิทธิประโยชนสาธารณะสําหรับ"บานปนฟรี"ใน

สวนบุคคลและของระดับชุมชน ปนในบานไมไดหมายความวารับประกันการปองกันจากผูบุกรุก

ภายนอก ประชาชนควรไดรับการศึกษาวาปนทีม่ีความหมายในการปกปองบานเปนอยางมาก 

แนวโนมที่จะนํามาเปนอันตรายตอไป นี้ควรมีการใหความรูโดยภาคสุขภาพเปนโปรแกรมสุขภาพ

เชิงปองกันดวย 

(3) ขอเสนอแนะสําหรับการหามมีปนอยางถาวร 

(3.1) ตระหนักถึงมุมมองทีก่วางขึ้นของความรุนแรงที่เกีย่วของกับ

อาวุธปน มากกวาขอบเขตที่แคบของการเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บเทาน้ัน 

(3.2) ควรหามปนของเลน ของเทียมอาวุธปน แมเปนการขายของ

รานคาและการใชงานถูกตองตามกฎหมาย แมกระทั่งปนถวายพระเกียรติยังกอใหเกิดอันตราย 

(3.3) ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมจะตองมีการดําเนินการในผูไดรับบาดเจ็บ

และเสียชีวิตและผลกระทบของความรุนแรงกันบนความยุติธรรมสุขภาพและทางอาญา รวมทั้งเร่ือง

เศรษฐกิจ 

(3.4) ในเรื ่องวัฒนธรรมการศึกษาตองเปลี ่ยนวัฒนธรรมของการ

เรียนรูความรุนแรงที่มีอยูแลว ตัวอยางเชน สื่อและระบบการศึกษาควรสงเสริมการศึกษาเปนถูกตอง 

(3.5) ปนของเลนที ่เกี ่ยวของกับเด็กควรตองสอดแทรกความคิด

สรางสรรค  

(3.6) การจัดแคมเปญมหาชนจะตองมีการพัฒนาขึ้นโดยทัง้ภาครัฐ

และภาคประชาสังคมซึ่งสื่อความหมายถึงบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน ในเร่ืองอันตรายของปน

ในสังคม 
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(3.7) วิธีหนึ่งในการลดจํานวนของอาวุธปนคือลดความตองการใช

อาวุธปน เปนสิง่สําคัญทีท่างอาญาและระบบงานยุติธรรมมีความเขมแข็งในการคัดคานวัฒนธรรม

ปจจุบัน ในประเด็นอาชญากรรมความรุนแรงและการไดรับการยกเวนโทษ 

(3.8) การปฏิรูปภาคการรักษาความปลอดภัยจะตองดําเนินการเพือ่

สงเสริมใหความเชือ่มั ่นความนิยมในความสามารถของรัฐในการปองกันความมั่นคงของมนุษย

ไมใชเพียงแคการรักษาความปลอดภัยของรัฐ 

(3.9) ทบทวนนโยบายของอาวุธปนทีใ่ชบังคับกับตํารวจและกอง

กําลังติดอาวุธพกปนเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่เฉพาะในภารกิจที่ตองใชกําลังเทาน้ัน 

  กลาวโดยสรุปการมีปนไมไดหมายความวาปญหาจะสิ้นสุดไป แตจะชวยลดทั้งความ

เปนไปของความขัดแยง เพิ่มขึ้นไปสูความรุนแรงและจะลดแนวโนมการเกิดความรุนแรงอาจเกดิขึน้ อีกได 

  ปกรณ มณีปกรณ (2545: V) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางความมั่นใจดานความ

ปลอดภัยในชี วิตและทรัพยสินของประชาชนโดยเจาหนาที ตํ่ารวจ ศึกษาเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพือ่ใหไดปจจัยทีม่ีผลตอการสรางความมัน่ใจดาน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพือ่นําปจจัย

เหลานี้มาเสนอเปนรูปแบบที่เห็นเปนรูปธรรมในการสรางดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ใหกับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดทําการศึกษาวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวย กลุมตัวอยางเปนผูนําชุมชนและประชาชน รวม 789 ราย 

 ผลการวิจัยพบวา 

    ประเภทชุมชนที่มีความมั ่นใจดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ชุมชนเมือง เคหะชุมชน ชุมชนชานเมือง ชุมชนแออัด ชุมชน

บานจัดสรร 

    ปจจัยทีม่ีความสําคัญเรียงลําดับในการสรางความมัน่ใจดานความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินในภาพรวมไดแก การตรวจตราของเจาหนาที ่ตํารวจ การจัดตั้งดานของ

เจาหนาทีตํ่ารวจ การบริการที ่ดีตอประชาชนของเจาหนาทีตํ่ารวจ ความซือ่สัตยสุจริตในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาทีตํ่ารวจ ความรวมมือในการปองกันอาชญากรรมของประชาชนในชุมชน 

การบังคับใชกฎหมายโดยมุงเนนการปราบปรามของเจาหนาที่ตํารวจ 

    การสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชา

ชน จะตองประกอบดวยปจจัยที่มีประสิทธิภาพทั้ง 3 ดาน คือ ดานกายภาพ ไดแก การตรวจตรา การ

จัดต้ังดานของเจาหนาที่ตํารวจ ดานจิตใจการใหบริการที่ดีของเจาหนาที่ตํารวจ ความสามารถจับกุม

อาชญากรหรือผูกระทําผิดมาลงโทษอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็ว รุนแรงและแนนอน รวมทัง้ปจจัย
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ดานการบังคับใชกฎหมายทีจ่ะตองมีความโปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม ในการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม ประสิทธิภาพของปจจัยทั้ง 3 ที่ไดกลาวมานี้จะเปนพลังที่สําคัญในการ

สรางความมั่นใจดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกกลุมประชาชน 

 กิจจา สวนจันทร (2526: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสํารวจความ

ปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสินของผูพักอาศัยในหมูบานจัดสรรชานกรุงเทพมหานคร การ

ศึกษาวิจัยครั้งนี ้ มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาใหทราบถึงปจจัยตางๆที ่มีผลกระทบตอความรูสึก

ปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสินของผูพักอาศัยในหมูบานจัดสรรในชานกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูพักอาศัยในหมูบานจัดสรรในชานกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน 

โดยวิธีการสุมตัวอยาง การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัย ซึ่งดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิกการวิเคราะหถดถอยอยางงายสรุปไดดังน้ี 

1)  จํานวนเพื ่อนบานที ่รู จักในหมู บานไมมีความสัมพันธกับความรู สึก

ปลอดภัยในระดับที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

2)   การมีรานคาตั้งอยูในบริเวณเดี่ยวกับที่ตัง้ของบานไมมีความสัมพันธกับ

ความรูสึกปลอดภัยในระดับที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

3)   การเขามาตรวจตราทองถิ่นของตํารวจในหมูบานไมมีความสัมพันธกับ

ความรูสึกปลอดภัยในระดับที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

4)   จํานวนมาตรการปองกันอาชญากรรมภายในบานมีความสัมพันธในเชิง

บวกกับ   ความรูสึกปลอดภัยในระดับที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

5)   จํ า น วน ป ระ เภ ท กิ จก ร รม ที่ เ ข า ร วม กั บ ส ม า ชิ ก ใ น หมูบ า น ไ ม มี

ความสัมพันธกับความรูสึกปลอดภัยในระดับที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 สวนผลการวิจัยซึ่งดําเนินการวิเคราะหขอมูลดานเทคนิกการวิเคราะหถดถอยพหุสรุปไดวา 

    การรวมรับประทานอาหารและพูดคุยกัน การมีปอมยามตั้งอยูในบริเวณ

เดียวกับทีพ่ักอาศัย การรวมมือประสานงานกับตํารวจทองที ่การรวมจัดตัง้คณะกรรมการของ

หมูบาน การจัดทําบุญประจําปรวมกัน การมีสุนัขเฝาบาน การสลักเลขหมายบนทรัพยสิน การมี

อาวุธปน การเปดไฟนอกอาคารสถานทีใ่นเวลากลางคืน การมีสัญญาณเตือนภัย การชวยดูแลบาน

ใหแกผูพักอาศัยที่อยูใกลเคียง  การล็อกประตูบานดวยกุยแจ และการแนะนําของตํารวจเกีย่วกับการ

ปองกันอาชญากรรมไมมีความสัมพันธกับความรูสึกปลอดภัยในระดับที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

ในขณะที่การรวมตรวจตราพื้นที่ในหมูบาน การมีคนเฝาบานและการสอดสองพฤติการณคนแปลก

หนาที่เขามาในหมูบาน มีความสัมพันธในเชิงลบกับความรูสึกปลอดภัย และการรวมพัฒนาพื้นที่ใน

หมูบานมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความรูสึกปลอดภัยในระดับที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ภานุพันธ ภานุมาส (2545: V) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน ศึกษากรณีผูนําชุมชนในพืน้ทีส่ถานีตํารวจนครบาลธรรมศาลา การวิจัย

เร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความรูความเขาใจของผูนําชุมชน แนวทางการดําเนินการ รวมทัง้

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของผูนําชุมชนในกิจกรมดาน

ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนในพื้นทีส่ถานีตํารวจนครบาลธรรมศาลา ซึ่ง

เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยางไดแก ผูนํา

ชุมชน ที่มาจากประธานหรือคณะกรรมการชุมชน กํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบานจํานวน 

17 คน และในสวนของเจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 3 คน รวมทัง้สิ้น 20 คน ทําการวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะหขอมูลแบบการวิเคราะหเนื ้อหา 

(Content Analysis) 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 43 ป อายุตํ่าสุด 35 ป และ

อายุสูงสุด 69 ป มีชวงอายุระหวาง 40-49 ป และชวงอายุระหวาง 50-59 ป คิดเปนรอยละ 35.0 โดยมี

สถานภาพสมรสที่สมรสแลวคิดเปนรอยละ 80.0 การศึกษาการะดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 คิดเปนรอย

ละ 45.0 มีตําแหนงในชุมชนเปนคณะกรรมการชุมชน คิดเปนรอยละ 45.0 การประกอบอาชีพ

คาขาย คิดเปนรอยละ 35.0 รายไดตอเดือนเงินอยูระหวาง 10, 001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 

55.0 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนระหวาง 11-20 ป คิดเปนรอยละ 35.0 สวนใหญเคยมีสวนรวมใน

กิจการชุมชน คิดเปนรอยละ 85.0 และเคยมีประสบการณเกีย่วกับปญหาการปองกันปราบปราม

อาชญากรรม คิดเปนรอยละ55.0 

2) ความรูความเขาใจของผูนําชุมชนในกิจกรรมดานความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน พบวาประธานหรือคณะกรรมการชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบาน และเจาหนาทีตํ่ารวจ โดยในภาพรวมมีความรูความเขาใจของผูนําชุมชนในกิจกรรม

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนอยางดี  

3) แนวทางการดําเนินการของผูนําชมุชนในกิจกรรมดานความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน และการมีสวนรวมกับเจาหนาที่

ตํารวจ 

4) ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของ

ผูนําชุมชนในกิจกรรมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  สามารถแยกเปน

ประเด็นตางๆไดแก สมาชิกภายในชุมชน ผูนําในชุมชน เจาหนาที่ตํารวจ ลักษณะของชุมชน 
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 ขอเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการสงเสริมของชุมชนอยางเปนระบบในการ

ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของรับกับประชาชน และระหวางสมาชิกในชุมชนและ

เจาหนาที่ตํารวจ 

 กรุณา คุมพรอม (2534: ก) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผูนํา

ทองถิ ่นเกีย่วกับผลกระทบของการทองเที ่ยวที ่มีตอการเพิม่ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนในเขตอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค 1)  

เพื ่อใหทราบความคิดเห็นของผู นําทองถิ่นเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนในเขตอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  2) เพือ่ศึกษาความสัมพันธระหวางความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน กับภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจ ลักษณะพื้นที่ของ

เขตการทองเทีย่ว ประเภทของบุคคลทีก่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความรูความ

เขาใจเกีย่วกับบทบาทและหนาทีค่วามรับผิดชอบของเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา การปฏิบัติงานของเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการใหความรวมมือ

ของประชาชนและนักทองเทีย่ว 3)เพื่อศึกษาถึงปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็นของผูนํา

ทองถิน่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยกลุมประชาชนทีใ่ชในการ

วิจัยครั้งนี้คือ ผูนําทองถิ่นเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยกลุม

ประชาชนทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูนําทองถิน่ของอําเภอเกาะสมุยทัง้หมด จํานวน 229 คน เปน

กลุมตัวอยาง  ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่กรอกขอมูลสงกลับ จํานวน 185 รายคิดเปน

รอยละ 80.79 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรม SPSSX สถิติทีใ่ชคือ คารอยละ  คามัชฌิม

เลขคณิต คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิค์วามเทีย่งของครอนบาช คาสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธเพียรสัน และวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ 

 ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ผูนําทองถิน่สวนใหญมีความคิดเห็นเกีย่วกับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และความคิดเห็นตอผลการปฏิบัติงานของเจาพนักงานใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการใหความรวมมือของประชาชนทัว่ไป และนักทองเทีย่วอยู

ในระดับปานกลาง สวนความรูความเขาใจเกีย่วกับบทบาทและกระบวนการยุติธรรมทางอาญามี

นอย เมื่อทําการวิเคราะหคาสหสัมพันธเพียรสัน (8<0.05) ผลปรากฏดังน้ี 

1) ระดับการศึกษา รายได รายจาย ลักษณะพื ้นที ่ของเขตการทองเทีย่ว 

ความไมปลอดภัยจากคนตางถิ่น ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของ

เจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีความสัมพันธในเชิงปฏิฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 
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2) เพศ อายุ ตําแหนง ความไมปลอดภัยจากคนในทองถิ่น ความรวมมือของ

ประชาชน มีความสัมพันธในเชิงนิเสธเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3) สถานภาพสมรส อาชีพของผูนําทองถิน่ อาชีพของคูสมรส ระยะเวลาที่

ดํารงตําแหนง จํานวนบุคคลในครอบครัวหรือความดูแลการปฏิบัติงานของเจาพนักงานใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และความรวมมือของนักทองเทีย่ว ไมมีความสัมพันธในเชิงนิเสธ

เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 สําหรับการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ โดยอาศัยทั้งหลักเกณฑนัยสําคั้นเชิงสถิติและเชิง

ปฏิบัติการ พบวา อายุ และระดับการศึกษาเปนปจจัยสําคัญความคิดเห็นของผูนําทองถิ่นเกี่ยวกับ

เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางมีนัยสําคัญ สวนตัวแปรอืน่ๆมีอิทธิพลตอตัวแปร

อิสระอ่ืนๆมีอิทธิพลตอตัวแปรตามที่ใชในการศึกษากาวิจัยคร้ังน้ีนอยมากจนนับวาไมมีนัยสําคัญ 

  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี ้จากการวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน และการ

วิเคราะหแบบถดถอยเชิงพหุ มีดังน้ี 

1) ควรสงเสริมกิจกรรมทีส่รางความสัมพันธภายในชุมชนเพือ่ชวยใหเกิด

ความผูกพันระหวางบุคคลในทองถิ่น เกิดจิตสํานึก อุดมการณในการแกไขปญหาของชุมชนรวมกัน 

ตลอดจนเปนการเสริมสรางกําแพงในการปองกันอาชญากรรมหรือระวังภัยจากบุคคลภายนอก 

2) เจาหนาที่ตํารวจและฝายปกครอง ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หนาทีเ่พือ่ใหบริการทีดี่แกประชาชนอยางเต็มความสามารถ โดยประชาสัมพันธใหความรูแก

ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ ของเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาใหสูงขึ ้น เพือ่เสริมสรางความรวมมือของประชาชนตอการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมรวมทั้ง ใหเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจออกตรวจตราดูแล ไตถามทุกขสุขของประชาชน

อยางสม่าํเสมอ สําหรับฝายปกครองควรจัดทําทะเบียนคนตางถิน่ทีอ่พยพเขามาอาศัยหรือทํามาหา

กินในพื้นที่เพื่อสะดวกตอการปกครองดูแลรักษาความปลอดภัย 

3) ควรสงเสริมความรวมมือระหวางเจาหนาที ่ตํารวจ ฝายปกครองกับ

ประชาชนโดยการจัดใหมีสายตรวจประชาชน หรือสมาชิกแจงขาวอาชญากรรมประจําหมูบานขึ้น 

ซึง่นับเปนมาตรการสําคัญตอการเพิม่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจน

ศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ถูกตองและเหมาะสม 

2.3.5 แนวคิดความไววางใจ 

 การศึกษาเกีย่วกับความไววางใจในหลายสาขาวิชาทัง้มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร 

พฤติกรรมองคการ ศาสตรเกี่ยวกับองคการ จิตวิทยาและสังคมวิทยา การศึกษาทีห่ลากหลายทีส่นใจ

ปญหาคลายๆ กันจากแนวความคิดที่ตางกัน (Lewicki, McAllister and Bies, 1998: 504) ซึง่ในยุค
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แรกนักวิจัยเกี่ยวกับความไววางใจในองคการสนใจศึกษาความมุงหมายและแรงจูงใจความไววางใจ 

ปจจุบันนักวิจัยมุงสนใจตอพฤติกรรม (Lewicki et al., 1998) ความไววางใจเปนความรูทีก่วางขวาง

ทั้งเปนแนวคิดที่สําคัญในการศึกษาเพราะความไววางใจสรางความรวมมือของมนุษยและเปน

กุญแจสําคัญตอความสัมพันธระหวางบุคคลและองคการ 

Lewicki and Bunker (1996: 64) เสนอวา การศึกษาความไววางใจอาจจะตองจําแนกความ

ไววางใจในมโนทัศนที่แตกตาง เชน บุคคล ระหวางบุคคลหรือองคการ นอกจากนีก้ารศึกษาของ 

Luhman (1979: 90) กลาวถึงความไววางใจในหลายมิติโดยเสนอองคประกอบของความไววางใจ 2 

องคประกอบ คือ ความไววางใจระหวางบุคคล (Interpersonal Trust) (พนักงานกับพนักงาน และ

พนักงานกับผูบังคับบัญชา) และความไววางใจในระบบ (System Trust) (ระหวางพนักงานกับ

องคการ) (Perry and Mankin, 2007: 76) 

  2.3.5.1  ความหมายของความไววางใจ 

 Luhman (1979: 23) อธิบายความไววางใจวา เปนสิง่ซอนเรนและคงอยูจาก

ประสบการณประจําวันที่มีอิทธิพลตอความไววางใจในบุคคล (Perry and Mankin, 2007: 65) การ

แบงแยกความไววางใจนีส้มมติวา ระดับความไววางใจของบุคคล ซึ่งเปนขอสัญญาทางจิตวิทยาจะ

แปรผันตามผูบังคับบัญชาและองคการโดยรวม  ภายใตแนวคิดของ Luhman ความไววางใจแสดง

ถึงระดับความมั่นใจของบุคคลหนึ่งที่มีตอผูอื่นในการกระทําที่เปนธรรม มีจริยธรรมและสามารถ

พยากรณได นอกจากน้ี Luhman ยืนยันวา คุณคาสําคัญของความไววางใจ คือ ทําใหสมาชิกองคการ

ลดความซับซอนของชีวิตองคการพยายามสังเคราะหการศึกษาความไววางใจตามแนวทฤษฎี

องคการและมองความไววางใจ  ใน 5 แนวคิด คือ ความคาดหวังของบุคคล (Individual 

Expectation) ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Relationships) การแลกเปลี่ยนทาง

เศรษฐกิจ (Economic Exchanges) โครงสรางทางสังคม (Social Structures) และพฤติกรรม

จริยธรรม (Ethical Behavior) เขาเห็นดวยวา ความไววางใจเปนโครงสรางสําคัญในการเขาใจ

พฤติกรรมระหวางบุคคลและกลุม ประสิทธิผลของการจัดการ การแลกเปลีย่นทางเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงของความสัมพันธทางสังคม 

  ความไววางใจ เปนแนวคิดหลายมิติ (Multidimensional Approach) ประกอบดวย 

ความไววางใจบนพืน้ฐานอารมณความรูสึก (Affective-Based Trust) เกีย่วของกับบทบาทสําคัญ

ของอารมณในกระบวนการความไววางใจ ความไววางใจบนพื้นฐานความรูความเขาใจ (Cognitive-

Based Trust) เปนความเชือ่ในคุณลักษณะที่นาไววางใจตอบุคคลอื่นและความไววางใจบนพื้นฐาน

พฤติกรรม (Behavioral-Based Trust) เปนความเชื่อมั่นผูอื่นและการเปดเผยขอมูลไปยังบุคลอื่น 

สวน Cummings and Bromiley (1996: 56) อธิบายความไววางใจในสามองคประกอบ คือ 
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องคประกอบแรก คือ อารมณความรูสึก (Affective) หรือบุคคลมีความรูสึกอยางไร องคประกอบที่

สอง คือ ความรูความเขาใจ (Cognitive) หรือบุคคลคิดอยางไร องคประกอบสุดทาย คือ พฤติกรรม

ที่ตัง้ใจ (Intended Behavior) หรือบุคคลตัง้ใจแสดงพฤติกรรมอยางไร สวน McAllister (1995: 97) 

อธิบายวา ความไววางใจเปนสภาวะทางจิตวิทยาและจําแนกความไววางใจออกเปน ความไววางใจ

มีพื้นฐานมาจากความรูความเขาใจ (Cognition-Based Trust) หมายถึง การรับรูวา บุคคลเลือกผูซึ่ง

ไวใจในสิ่งที่นานับถือภายใตสถานการณหน่ึง และเลือกในสิ่งที่พิจารณาวา เปนเหตุผลที่ดีและความ

ไววางใจมีพื้นฐานเกี่ยวกับอารมณและความรูสึก (Affective-Based Trust) หมายถึง ความผูกพันทาง

อารมณของแตละบุคคล บุคคลที ่จะทําใหเกิดอารมณ ความไววางใจในความสัมพันธนั ้นจะ

แสดงออกซึ่งการดูแลและการเอาใจใสอยางแทจริงทีจ่ะใหสวัสดิการแกหุนสวนมีความเชือ่ใน

คุณสมบัติที่ดีหรือนาสรรเสริญและเชื่อวาความรูสึกเหลาน้ีจะไดรับการตอบแทน 

Lewicki et al., (1998: 18) เสนอวา ทั้งความไววางใจและความไมไววางใจ ไมใชสิง่

ที่อยูตรงขามกันหรืออยูเฉพาะดานใดดานหนึ่ง แตแทนที่จะแยกออกจากกันแตทวา มีความเกี่ยวพัน

กัน โครงสรางมิติเดียวที่อาจจะอยูรวมกันควบคูกันไปภายในบุคคล เชนเดียวกับ Jones and George 

(1998: 90) เสนอแนวความคิดความไววางใจ ความไมไววางใจ เงือ่นไขความไววางใจและเงื่อนไข

ความไมไววางใจเปนองคประกอบของโครงสรางเดีย่วของความไววางใจ พวกเขาเสนอวา ความ

ไววางใจและความไมไววางใจเปนผลของปฏิสัมพันธระหวางคานิยมของผู ใหความไววางใจ 

(Trustor’s Values) ทัศนคติ (Attitudes) และอารมณ การศึกษาความไววางใจอืน่ ๆ เสนอวา ความ

ไววางใจ เปนแนวคดิทีเ่ปนกลาง (Meso Concept) ที่บูรณาการทั้งระดับจุลภาค คือ กระบวนการทาง

จิตวิทยาและระดับมหภาค คือ ความยืดหยุนทางสถาบัน  

Poole, Van de Ven, Dooley and Holmes (2000: 78) ไดใหความหมายความไววางใจ

วา ความไววางใจเปนผลสะทอนทีเ่กิดจากความเชื่อมัน่ ความซื่อสัตย ของบุคลทีม่ีตอลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอ่ืน 

 สภาวะอารมณความรูสึกของบุคคลหรือของกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่ง ทีม่ีความ

เชื่อมั่นตออีกบุคคลหรือกลุ มบุคคลวา จะดําเนินการ ปฏิบัติ หรือแสดงออกในทิศทางทีต่นเอง

คาดหวัง ไมทําความเสื่อมเสียหรือเสียหายใหเกิดขึ้น ความไววางใจเปรียบไดกับเปน“กาวทีม่องไม

เห็น”ทีเ่ชื่อมโยงระหวางผูนํากับบุคคลอืน่ ความนาไววางใจถือเปนมาตรฐานการดํารงอยูของการ

เปนผูนํา เปนองคประกอบพื้นฐานของทุกๆองคกร ที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการธํารงรักษาองคกร

เอาไวได 

 ความไววางใจไมสามารถซื้อหา ความไววางใจไมสามารถรองขอได ความไววางใจ

ไมสามารถบังคับได แตความไววางใจจะตองเกิดจากการถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหไดรับการยอมรับ 
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 จากการประมวลคํานิยามของนักวิชาการตางๆ ผูวิจัยเห็นวา ความไววางใจ (Trust)  

หมายถึง ความรูสึกของบุคคลทีแ่สดงถึงความเชือ่มัน่ ความเชือ่ถือและความคาดหวังตออีกบุคคล

หรือกลุมบุคคลวาจะดําเนินการ ปฏิบัติ หรือแสดงออกในทิศทางทีต่นเองคาดหวัง ไมทําความเสือ่ม

เสียหรือเสียหายใหเกิดขึ้น 

2.3.5.2  ความสําคัญของความไววางใจ 

ความไววางใจเปนสิ ่งจําเปนตอองคการเพื ่อประสิทธิผลขององคการ ผลลัพธ

ทางบวกของการทํางานเปนผลสืบเนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของความไววางใจภายในองคการสงผลตอ

การเพิ่มผลผลิตของพนักงานและความผูกพันกับองคการอยางเขมแข็ง (Nyhan and Marlowe, 1997: 

48) สําหรับงานวิจัยอ่ืน ๆ แสดงถึงผลพวงหลักของความไววางใจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมและ

ผลงานในหลายดาน ทัง้การสือ่สารและการแบงปนขอมูล ความขยัน การยุติความขัดแยง ความ

ผูกพัน รวมทัง้ผลงานสวนบุคคลและผลงานของหนวยงาน มีผลการวิจัยที่สอดคลองกันวา ความ

ไววางใจเปนสิ่งสําคัญและมีประโยชนตอกิจกรรมขององคการทั้งทีมงาน ผูนํา การกําหนดเปาหมาย 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธและการเจรจาตอรอง (Elangovan and Shapiro, 

1998: 76; Mayer, Davis and Schoorman, 1995: 82) 

 ทศวรรษทีผ่านมาประเด็นความไววางใจมีความสําคัญเพิม่มากขึ้น รวมทั้งเปนเรือ่ง

สําคัญในทฤษฎีองคการและการวิจัย (Kramer, 2006: 98) ความไววางใจเปนสิง่สําคัญอยางยิ่งทําให

องคการดํารงอยูและประสบผลสําเร็จ เนื่องจากการทํางานรวมกันตองพึง่พาอาศัยกัน แนวโนมใน

ปจจุบันมีความหลากหลายขององคประกอบในการทํางานมากขึน้ ความไววางใจกันระหวาง

สมาชิกในองคการมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ความไววางใจเปนแหลงทรัพยากรที่มาจากความรวมมือเปน

พื้นฐาน (Shaw, 1997: 423) และความไววางใจซึ่งกันและกันของบุคคลในองคการกอใหเกิด

ผลลัพธที่มีประสิทธิภาพตอองคการ ซึ่งความไววางใจเปรียบเสมือนหมุดหรือสลักที่ยึดสวนตางๆ 

เขา ไวดวยกันและสามารถเอื้ออํานวยใหองคการบรรลุเปาหมายพรอมกับความเจริญเติบโตของ

องคการ หากองคการใดปราศจากความไววางใจของบุคคลในองคการจะทําใหเสียเวลา เสีย

ทรัพยากรในการบริหารจัดการเปนจํานวนมากกวาองคการจะประสบผลสําเร็จได ซึ่งความไววางใจ

มีความสําคัญในหลายทางและเปนสวนประกอบที่จําเปนในทุกประเภทในสัมพันธภาพของมนุษย 

ซึ ่งยังผลใหเกิดความราบรืน่และเกิดคุณคาในการแลกเปลี่ยนตาง ๆ ในวิธีการทีม่ีประสิทธิภาพ 

(Luhman, 1979: 90) กลาววา ความไววางใจเปนพืน้ฐานของความคาดหวังในพฤติกรรมของบุคคล

อ่ืน เขาใจผูอ่ืนอยางชัดเจนและเห็นไดชัด  
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ความไววางใจเปนสวนผสมอันมหัศจรรยในชี วิตองคการ กลาวคือ เปน

น้ํามันหลอลื่นที่ลดความฝด เปนตัวเชื่อมสวนทีแ่ตกตางกันเขาไวดวยกัน เปนตัวเรงใหการกระทํา

สะดวกขึน้ เมือ่ไมนานมาน้ีความสาํคญัของความไววางใจไดรบัความสนใจมากขึน้จากปจจัยตาง ๆ  ดังน้ี  

 ประการแรก คือ การเปลี ่ยนแปลงและความไมมัน่คงทําใหองคการไมสามารถ

รับประกันความมัน่คงของงานในระยะยาว การเพิม่คาตอบแทนและบําเหน็จบํานาญได (Bracey 

and Smith, 1992: 6) ความไววางใจมีความสําคัญมากในสภาพทีม่ีการเปลี่ยนแปลงและความไม

มัน่คงในสถานทีท่ํางาน บุคคลจะตองเปลี ่ยนไปมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น ซึ ่งระดับความ

ไววางใจจะเปนตัวกําหนดความสัมพันธดังกลาว Poole et al. (2000: 34) มองวา ความไววางใจมี

ความสําคัญเพราะเปนความตองการทางดานจิตใจ บุคคลมีความตองการการคาดคะเน ความมัน่คง 

การคงอยูและมีความรูสึกปลอดภัย 

 ประการที่สอง องคการตองการความภักดีของพนักงานและความผูกพันเพิม่มากขึน้ 

เนือ่งจากความไววางใจภายในองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการใน

ระดับสูง ความไววางใจจึงเปนสิ่งสําคัญเพราะการที่บุคคลมีความผูกพันตอองคการนั้น จะเปนตัว

กําหนดใหองคการบรรลุเปาหมายและรักษาสมาชิกในองคการใหคงอยูกับองคการ โดยการสราง

ความสัมพันธความไววางใจบนพืน้ฐานแหงความซื่อสัตย (Honesty) การยึดถือหลักคุณธรรม 

(Integrity) และเมตตากรุณาอยางจริงใจตอผูอ่ืน  

 ประการทีส่าม Rousseau, Stikin, Burt and Camerer (1998: 217) กลาวถึง 

ความสําคัญของความไววางใจกับขอสัญญาทางจิตวิทยาในรูปแบบใหม เปนขอตกลงที่ไมไดมีการ

เขียนถึงสิง่ที่ผูบริหารหรือองคการไมไดมีการคาดหวังจากพนักงานและสิง่ที่พนักงานคาดหวังจาก

ผูบริหารหรือองคการ ในแงคิดของพนักงานขอสัญญาทางจิตวิทยา คือ การรับรูของพนักงาน ทีค่ิด

วาพวกเขาจะไดรับสิทธิ์ ซึ่งเปนผลมาจากขอสัญญาที่องคการใหไวกับเขา ดังน้ัน หากความไววางใจ

อยู ในระดับต่าํ พนักงานมีแนวโนมที ่จะหลีกเลี ่ยงการเผชิญความเสีย่ง มีการเรียกรองมากขึ ้น 

ลักษณะสังคมแบบนีบุ้คคลในองคการจะตองเรงสรางและรักษาความสัมพันธกันไว จะทําให

โอกาสที่จะไมปฏิบัติตามขอสัญญานอยลง เนื่องจากการไมปฏิบัติตามขอสัญญาทําใหเกิดผลในทาง

ลบ เชน มีความต้ังใจนอยลงในการที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย หากความไววางใจอยูในระดับสูง

จะทําใหการปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคการ โดย Johnson (2008: 31-44) เห็นวา ความ

ไววางใจเปนขอสัญญา (Contract Trust) คือ ความเชื่อมั่นทีค่าดหวังวาบุคคลจะทําในสิ่งที่เขาพูด

และกระทํา ซึ่งเปนมิติที่สําคัญ เชน ผูนําสรางใหบุคลากรเชื่อมั่นและคาดหวังวาสัมพันธภาพของ

บุคลากรกับผูนํา จะเปนสิ่งที่สามารถคาดคะเนในการทํางานของเขาได  
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 ประการที่สี่ คือ พื้นฐานของสัมพันธภาพ การทํางานรวมกันตองมีสัมพันธภาพซึ่ง

กันและกัน ถาความไววางใจในการทํางานลดนอยลงจะทําลายสัมพันธภาพ เชน เกิดความขัดแยงที่

สูงขึ้น ผลผลิตต่ําลง และการที่สถานที่ทํางานมีความไววางใจโดยมีระดับของความซื่อสัตย การ

ยอมรับและเคารพซึง่กันและกัน จะทําใหเพิม่ประสิทธิผลของงาน ความมีคุณคาแหงตนเองและมี

การสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ เกิดขึน้ (Poole et al., 2000: 34) เห็นวา ความไววางใจเปนแนวคิด

ที่ซับซอนเปนสัมพันธภาพระหวางคนสองคนอยางสม่ําเสมอ ๆ ไมใชเปนบุคลิกภาพของบุคคลบาง

คนเกิดขึน้ระหวางบุคคลไมใชภายในบุคคลเทานั้น สิ่งที่บุคคลกระทําเปนผลกระทบของระดับ

ความไววางใจระหวางผูใหความไววางใจและผูถูกไววางใจ ซึ่งเกิดจากความนาเชื ่อถือเปนการ

ยอมรับและสนับสนุนผูที่ถูกไววางใจกระทําใหบุคคลอื่นโดยการเปดเผยความคิด ความรูสึกและ

ปฏิกิริยา (Johnson, 2008: 37) อีกทัง้โครงสรางความสัมพันธรูปแบบใหม ความไววางใจเปนสาร

หลอลื่นใหเกิดความราบรื่น มีการประสานกันอยางดีในองคการ โดยขจัดความขัดแยงทางความคิด 

การบริหารในยุคปจจุบันตองการความไววางใจเพื่อเปนหลักประกันที่สําคัญ 

ประการที่หา Poole et al. (2000: 34) ไดกลาวถึง ความสําคัญของความไววางใจโดย

มองความเปนธรรมชาติของมนุษยและกฎแหงธรรมชาติของมนุษย ซึง่หมายถึงการดํารงชีวิตดวย

ความจริง ความไววางใจเปนสิ่งทีจํ่าเปน มนุษยตองการการมีปฏิสัมพันธระหวางกันเปนความ

ตองการทางดานชีววิทยา เมือ่กําเนิดขึ้นมาในโลกความไววางใจก็เปนสิง่ทีจํ่าเปนทางดานรางกาย 

เนือ่งจากเมือ่เกิดขึน้มาก็จะพบกับความไมมัน่คง ไมมีสิง่ปกคลุมรางกายและไดรับความเสี่ยงซึ่ง

ไมไดมีการคํานึงถึงความเปราะบางนี้ แตความไววางใจจะตองมีความซื่อสัตยและใหการดูแล ถาสิ่ง

เหลานี้ไมเกิดขึน้ความไววางใจก็จะถูกทําลาย  เมือ่เจริญเติบโตขึ้นความไววางใจไมสูญหายไป แต

ระดับของความไววางใจจะอยูในรูปของประสบการณและเปนเหตุการณที่ดําเนินตอมา  

ความสําคัญของความไววางใจประการสุดทาย คือ การเคารพตนเอง เปนพืน้ฐานที่

บุคคลจะตองปฏิบัติในแตละวัน บุคคลจะมีความรูสึกทีดี่ถาบุคคลใหความไววางใจและสามารถ

ไววางใจผูอ่ืน บุคคลที่มีความเคารพตนเองตํ่าขึ้นอยูกับทิศทาง ความกลัวและอาจจะมีความตองการ

ทีย่ินยอมผู อืน่มาก ระดับของการเคารพตนเองจะชวยใหเกิดประสิทธิผลของสัมพันธภาพการ

ทํางาน (Poole et al., 2000: 34)  

 นอกจากนี ้(Davis, Schoorman, Mayer and Tan, 2000: 76) ความไววางใจมี

ความสําคัญอยางมาก เนือ่งจากความไววางใจเปนปจจัยตอความสําเร็จของศตวรรษที ่21 สงผลตอ

รายไดและกําไรในทุกระดับขององคการ  รวมทัง้ความไววางใจของ พนักงานสงผลตอ ผลการ

ปฏิบัติงานงาน การคงอยู ในองคการของพนักงาน ความตั้งใจที ่สนับสนุนและมุ งมั ่นตอความ

เปลี่ยนแปลง และการเปนพนักงานที่ดีขององคการ ซึ่งสอดคลองกับนักวิชาการหลายทานที่กลาวถึง
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ผลของความไววางใจวา ความไววางใจสงผลตอความพึงพอใจในงาน การเปนพนักงานทีดี่ของ

องคการ ความผูกพันกับองคการ การลาออกจากองคการและผลการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ (Dirks 

and Ferrin, 2002: 98) ศึกษางานวิจัย ความไววางใจ โดยวิธีการ Meta-Analysis พบวา ผลของความ

ไววางใจสงผลตอทัศนคติประกอบดวย ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับองคการ ความเชือ่ใน

สารสนเทศ และการลาออกที่ลดลง การเปนพนักงานที่ดีและผลการปฏิบัติงาน 

2.3.5.3  องคประกอบของความไววางใจ 

ความไววางใจ TRUST จะเกิดขึ้นไดโดยมีองคประกอบ 2 อยางคือ  

1) ความรูความสามารถ หรือ Competence หมายความวา บุคคลจะตองมี

ความรูความสามารถในเนื้องานสูง มีความรูในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายๆ  สาขาเปนอยางดี  

2) ความเปนคนดี มีคุณลักษณะดีโดยเนื ้อแท หรือ Credibility หรือ 

Character หมายความวาบุคคลจะตองเปนคนดีที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความ

มีวุฒิภาวะ ความซื่อสัตย เปนตน  

2.3.5.4   ลักษณะของความไววางใจ 

การจะเปลี่ยนแปลงบุคคลอืน่หรือองคกร จะตองเริม่ตนจากการสรางความไววางใจ

ใหเกิดขึ้นใหไดกอน เพราะสิ่งนี้จะเปนรากฐานที่สําคัญของความสัมพันธในระดับที่กวางขึ้นไป 

โดยการเกิดความไววางใจจะตองเร่ิมจากตัวของเรากอนเปนลําดับแรก 

1) การมีคาควรแกการไววางใจ (Trustworthiness) การที่คนคนหนึ่งจะ

ไดรบัการยอมรับ หรือไวเน้ือเชื่อใจได จะตองเกิดจากตัวของเขาไดแสดงออกใหผูอ่ืนเห็นหรือไมวา 

เขามีคุณคา มีคุณสมบัติพอที่จะใหความไววางใจ ซึ่งจะตองใชเวลา และสถานการณที่เหมาะสม 

หากเปนตนไมเปรียบไดกับรากที่เปนการหยั่งลึกเปนฐานรากของการเกิดความไววางใจ  

2) การเกิดความไววางใจระหวางบุคคล (Mutual Trust)  เมือ่คนคนหนึ่งได

ทําใหผูอื่นเห็นวา เขามีคุณคา มีคุณสมบัติพอที่จะใหความไววางใจ ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกวา การเกิด

ความไววางใจระหวางบุคคล เปนความไววางใจทีเ่ปนรากฐานใหกับความไววางใจทีจ่ะแผขยาย

ออกไป 

3) การเกิดความไววางใจระหวางกัน (Inter-Trust) ความไววางใจกัน

ระหวางบุคคล 2 คน จะสรางบรรยากาศของความเชือ่มัน่ และไววางใจที่แผวงวางจากออกไป จาก

ความไววางระหวางคน 2 คนเปน ความไววางใจกลุมคนในหนวยงาน และเปนความไววางใจทั่วทั้ง

องคกร องคกรที่มีบรรยากาศของความเชือ่มัน่และไววางใจระหวางกัน จะเปนองคกรทีม่ีพลังและ

ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง และสรางสรรคสิ่งใหมๆใหเกิดขึ้นได 
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กลาวโดยสรุป ความไววางใจเปนองคประกอบทีส่ําคัญในการบริหาร และเปนกล

ยุทธที่ทําใหเกิดความสําเร็จ และจากสภาพความเปนจริง ในสภาพสังคมปจจุบันความไววางใจเปน

สิ่งที่มีความสําคัญมากขึ้นกวาเดิม การที่บุคลากรมีความไววางใจในองคการหรือไววางใจในผูนําจะ

ทําใหทีมสามารถปรับตัวตอสถานการณที่มากระทบไดดี โดยการรักษาความไววางใจใหคงเสนคง

วาระหวางคําพูดและการกระทํา ตลอดจนการแสดงออกซึ่งความเอื้ออาทร เอาใจใสซึ่งกันและกัน 

ทั้งนีผู้บริหารหรือผูนําขององคกรจะตองบริหารจัดการใหโครงสรางและวัฒนธรรมขององคการมี

ความสอดคลองกัน โดยองคการจะตองเรียนรูที ่จะทําใหบุคลากรรวมกันสรางวิสัยทัศนเพื ่อ

เสริมสรางพลังอํานาจซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกันกับความพึงพอใจในงาน และความยึดมั่น

ผูกพันตอองคการเพราะในปจจุบันคุณภาพของพนักงานนัน้เปนเรือ่งที่องคการสามารถคัดสรรได 

แตการรักษาพนักงานคุณภาพเพื่อใหอยูกับองคการน้ันเปนเร่ืองที่ทาทายยิ่งกวา 

2.3.5.5  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

งานวิจัย Joseph and Winston (2005: 89) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ

ของผูนําที่เปนผูบังคับบัญชาโดยตรงกับความไววางใจในผูบังคับบัญชาและองคการ พบวา การรับรู

ถึงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผูนํามีผลตอความไววางใจในผูบังคับ-บัญชาและองคการ คือ การ

รับรูถึงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผูนํามีความสัมพันธเชิงบวกและมีอํานาจพยากรณความ

ไววางใจในผูบังคับบัญชาและความไววางใจในองคการ และปจจัยคุณลักษณะที่นาไววางใจของ

ผูบังคับบัญชาสงผลตอความไววางใจในองคการดวย (Mayer et al., 1995: 43)  

งานวิจัยของ Knoll (2007: 22) พบวา การยึดถือหลักคุณธรรม ความเมตตากรุณาและ

สมรรถนะมีความสัมพันธเชิงบวกกับความไววางใจในผูบังคับบัญชาโดยการยึดถือหลักคุณธรรมมี

ความสัมพันธกับความไววางใจในผูบังคับบัญชามากที่สุด รองลงมา คือ ความเมตตากรุณาและนอย

ทีสุ่ด คือ สมรรถนะ รวมทัง้ยัง พบวา การยึดถือหลักคุณธรรม ความเมตตากรุณาและสมรรถนะมี

อํานาจพยากรณตอความไววางใจในผูบังคับบัญชา แตการยึดถือหลักคุณธรรมมีอํานาจพยากรณตอ

ความไววางใจในผูบังคับบัญชามากที่สุด 

งานวิจัยเปรียบเทียบความไววางใจในผูบังคับบัญชาและความไววางใจในองคการ

ขององคการภาครัฐ (หนวยงานดับเพลิงของเทศบาล) และภาคเอกชน (อุตสาหกรรมชิน้สวนอิเลค

โทรนิค) ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ความไววางใจในผูบังคับบัญชาและความไววางใจใน

องคการขององคการภาครัฐและภาคเอกชนมีความสัมพันธเชิงลบอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน

การศึกษาความไววางใจในผูบังคับบัญชาและความไววางใจในองคการขององคการภาครัฐและ

ภาคเอกชน พบวา ความไววางใจ  ในผูบังคับบัญชาและความไววางใจในองคการขององคการ

ภาครัฐสูงกวาภาคเอกชน (Perry and Mankin, 2007: 165-179) 
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2.4  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

2.4.1  ยอดผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ 

ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต ศูนยเฝาระวังเชิงองคความรูสถานการณภาคใต (2552) ได

สรุปเหตุการณทีเ่กิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต ต้ังแตเหตุการณการปลนปนในจังหวัดนราธิวาส 

เมื่อเดือนมกราคม 2547 เปนจุดเริ่มตนของความขัดแยงรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 

ในป 2552 สถานการณความรุนแรงไดดําเนินการตอเนือ่งมาเปนเวลา 5 ป สงผลใหมีผูเสียชีวิต 

3,000 คน และบาดเจ็บอีก 6,000 คน  แมยอดผูเสียชีวิตโดยรวมในป 2551 ลดลง แตเหตุความ

รุนแรงยังเกิดขึ้นทุกวันและสรางความสูญเสียตอชีวิตพลเรือน สภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวัน

ชี้ใหเห็นวา เจาหนาที่รัฐยังไมอาจควบคุมสถานการณและใหความปลอดภัยในชีวิตแกประชาชนได  

แตโดยทั่วไปจํานวนเหตุการณรุนแรงลดลง และสถานการณดีขึ้นแลว ขณะเดียวกัน ฝายกอความไม

สงบไดใชวิธีการใหมเพื ่อสรางความสะเทือนขวัญใหหมู ประชาชน อันไดแก การใชระเบิด

จุดชนวนแสวงเครือ่งระยะไกล เพื่อโจมตีชาวบานและเจาหนาทีท่ีส่ัญจรบนทองถนน วิธีการเชนนี้ 

สงผลใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมากในการโจมตีแตละครัง้ สําหรับการยิงยังคงเปนวิธีการที่แพรหลาย

ที่สุด สวนการฆาตัดคอ ซึ่งแมจะมีไมบอยนัก แตก็เกิดขึ้นเปนคร้ังคาว โดยมีสถิติลาสุด 4 กรณีใน 
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ภาพท่ี 2.3  จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บระหวางป 2547-2552 

แหลงท่ีมา:  ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2553. 
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ตารางท่ี 2.5  วิธีการที่ใชในการลอบโจมตีระหวางป 2547-2551 

 

ป วิธีการท่ีใชในการลอบโจมตี เชื่อมโยงกับจํานวนกรณีความรุนแรงใน 

แตละประเภท 

การยิง ระเบดิ ลอบวางเพลิง ฆาตัดคอ 

2547 745 227 479 4 

2548 914 384 319 5 

2549 918 292 299 10 

2550 ประมาณ 700 358 236 9 

2551 ประมาณ 420 ประมาณ 180 ประมาณ 10 8 

 

แหลงท่ีมา:  ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2553. 

 

  การเสียชีวิตและบาดเจ็บตามชาติพันธุศาสนา เมือ่พิจารณาแลวจะเห็นไดวาชาวไทยพุทธ

เปนชนกลุมนอยทามกลางชนกลุมใหญชาวไทยมุสลิม ทัง้นี้ลวนตกเปนเหยือ่ของความรุนแรง

ทั้งสิน้ กลาวคือ จํานวนผูเสียชีวิตระหวางป 2547 ถึงป 2551 ชีว้าชาวมุสลิมเสียชีวิตจากการโจมตี

มากกวาชาวพุทธ อยางไรก็ตามเมือ่ดูจากจํานวนผูบาดเจ็บ ซึ่งสวนใหญเปนชาวพุทธ และในชวง 5 

ปทีผ่านมา แมจํานวนเหตุการณความรุนแรงไดเพิ่มขึน้ แตสัดสวนของเหยือ่ โดยแบงตามกลุมชาติ

พันธศาสนา แทบไมมีการเปลี่ยนแปลง 

 พลเรือนชาวไทยที่ตกเปนเปาหมายหลัก คือ  ขาราชการครูและเจาหนาที่รัฐ สํานักขาวอิศรา 

รายงานวาระหวางเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม 2551 ครูถูกทํารายจนเสียชีวิตจํานวน 80 

คนและบาดเจ็บ 84 คน นอกจากนีใ้นชวงเวลาเดียวกัน มีโรงเรียน 296 แหงถูกเผา เชือ่กันวาเหตุที่

โรงเรียนและขาราชการครูตกเปนเปาหมายเพราะเปนตัวแทนรัฐ  แนวโนมเชนนี้สงผลกระทบตอ

การเรียนการสอนในจังหวัดชายแดนภาคใต เพราะโรงเรียนถูกปดบอยครั้งเนื ่องจากถูกลอบ

วางเพลิงเทาน้ันและการเปดชั้นเรียนเร่ิมระหวาง 10 นาฬิกาตอนเชา ถึงบาย 2 โมง เพือ่ลดความเสีย่ง

ในการเดินทางไปกลับชวงเชาตรูและพลบค่าํของครู ขณะเดียวกันจากเหตุการณความไมสงบ

ดังกลาวทําใหครูจํานวนมากขอยายออกจากจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลใหขาดแคลนครูทีม่ี

คุณภาพ จากการศึกษาขององคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) (2550)  พบวาเยาวชน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะผูทีอ่าศัยใกลกับสถานทีท่ี่ถูกโจมตี ตองทนทุกขกับความวิตก

กังวลและความเครียด เน่ืองจากภัยคุกคามและความกลัวตอสถานการณความรุนแรงที่ดําเนินอยางตอเน่ือง 
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ตารางท่ี 2.6  จํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิต เปรียบเทียบระหวางประชากรชาวพุทธและมุสลิม 

(ระหวางป 2547 ถึงเดือน กรกฎาคม 2551) 

 

ป เสียชีวิต บาดเจ็บ 

 ชาวพุทธ ชาวมุสลิม ชาวพุทธ ชาวมุสลิม 

ป 2547-2548 538 (45.8 %) 607 (51.7 %) 1,085 (61.5 %) 498 (28.2 %) 

ป 2547-2549 820 (43 %) 979 (51 %) 1,712 (61 %) 786 (28 %) 

ป 2547-2550 1,002 (47 %) 1,130 (53 %) 2,161 (67.89 %) 1,022 (32.11 %) 

ป 2547-2551 1,343 (41.79 %) 1,756(54.64 %) 3,164 (60.28 %) 1,600(30.48 %) 

 

แหลงท่ีมา:  ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2553. 

 

ตารางท่ี 2.7  จํานวนบุคลากรดานการศึกษาที่ตกเปนเหยื่อความรุนแรงในสามจังหวัด 

 ชายแดนภาคใตและ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ต้ังแต 4 มกราคม 2547 ถึงป 2551 

 

ประเภท รายละเอียด

(ตาย/บาดเจ็บ) 

จาํนวน

ท้ังหมด 

นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา 

ครู ตาย 80 21 30 28 1 

บาดเจ็บ 84 25 22 34 3 

นักเรียน ตาย 29 5 9 13 2 

บาดเจ็บ 114 55 17 42 - 

บุคลากรดาน

การศึกษาอ่ืนๆ 

ตาย 19 7 8 4 - 

บาดเจ็บ 29 5 9 13 2 

 

แหลงท่ีมา:  ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2553. 



84 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2547 2548 2549 2550 2551

ยะลา

ปัตตานี

นราธิวาส

สงขลา

 
ภาพท่ี 2.4  จํานวนโรงเรียนที่ถูกวางเพลิงต้ังแต 4 มกราคม 2547 ถึงกรกฎาคม ป 2551 

แหลงท่ีมา:  ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2553. 

 

2.4.2  เปาหมายและสถานท่ีท่ีถูกโจมตี 

สถิติจากศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (2550) ระบุวา ในจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ

ทั้งหมดระหวางป 2547-2551 มีพลเรือนตกเปนเหยือ่มากทีสุ่ดถึงรอยละ 40.4 ตามดวยทหารรอยละ 

12.4 และเจาหนาที่ตํารวจรอยละ 9.2 ขอมูลที่รวบรวมไดจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ใต (ศอ.บต.) แสดงใหเห็นวาผูเสียชีวิตและบาดเจ็บระหวางป 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม 2551 ที่มี

สัดสวนนอยทีสุ่ด คือ “ผูกอความไมสงบ” รวม 271 คน สวนกลุมที่ใหญทีสุ่ดเปนพลเรือนจํานวน 

5,119 คน ตามดวยเจาหนาที่รัฐที่มีตัวเลขการเสียชวีติและบาดเจ็บจํานวน 2,837 คน 

ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต. ศูนยเฝาระวังเชิงองคความรูสถานการณภาคใต (2550) ได

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุมเปาหมายระหวางถูกลอบโจมตีในเดือนมกราคม ถึงเดือน

ธันวาคม 2550 ซึ่งชี้วาผูบาดเจ็บรอยละ 27 (รวม 657 คน) และเสียชีวิตรอยละ 18 (รวม 115 คน) ถูก

ลอบโจมตีขณะกําลังทํางานหรือระหวางเดินทางไปทํางาน แผนผังที ่4 (ดานลาง) แสดงขอมูล

เกี่ยวกับสถานที่เกิดการโจมตีระหวางป 2550 ถึงป 2551 การโจมตี 1,098 ครัง้ (รอยละ 59.8) เกิดขึน้

บนถนนสายหลัก ตามดวยทีพ่ักอาศัยจํานวน 214 ครัง้ (รอยละ 11.6) และรานขายของชําจํานวน 

177 คร้ัง (รอยละ 9.6) 
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ภาพท่ี 2.5  เปาหมายการโจมตีระหวางป 2547-2551 

แหลงท่ีมา:  ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2553. 
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ภาพท่ี 2.6  สถานที่เกิดการโจมตีระหวางป 2540 - 2551 

แหลงท่ีมา:  ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2553. 
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จะเห็นไดวาจากขอมูลและสถิติของสถานการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตและ 

4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมเปนผูไดรับผลกระทบและสูญเสียทั้งสิ้น 

ทั้งน้ีเมื่อสถานการณภาคใตยังคงสภาพเดิม ความสูญเสียยอมมีสภาพที่เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน 

 

2.5  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับตําบลสุไหงปาดี อําเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส  

  

2.5.1  ประวัติและความเปนมา 

คําวา  “สุไหงปาดี”  เปนภาษาทองถิน่มาลายู แปลวา  “คลองขาวเปลือก”  สาเหตุที่เรียกวา 

สุไหงปาดี  หรือ คลองขาวเปลือก   สืบเนื่องมาจากสมัยกอนการคมนาคมไมสะดวกคงใชเฉพาะทาง

เรือในการสัญจรไปมาคาขายตัง้แตปากน้ําบางนราถึงคลองตากใบ  และคลองสุไหงปาดีในทีสุ่ด  

โดยใชแมน้ําลําคลองที ่ไหลมาจากเทือกเขาสันกาลาคีรี  และบริเวณทั้งสองฝ งคลองมีพืชพันธุ 

ธัญญาหารอุดมสมบูรณ   โดยเฉพาะมีการปลูกขาวเปลือกจึงไดเรียกคลองทีเ่ปนเสนทางผานไปมา

วา“ สุไหงปาดี ”  

เมื่อสมัยป  พ.ศ. 2440  ตําบลสุไหงปาดี  เคยเปนที่ตั้งที่วาการอําเภอสุไหงปาดี  บริเวณสี่

แยกบานทา หมูที ่ 11  ตําบลสุไหงปาดี(ปจจุบัน)และตอมาจึงยายไปตั้งทีตํ่าบลปะลุรูจนถึงปจจุบัน        

แตยังคงใชชื่อ อําเภอสุไหงปาดี 

   “สไุหง”          แปลวา        คลอง  

 “ปาดี”              แปลวา        ขาวหรือขาวเปลือก 

             ตําบลสุไหงปาดี ตัง้อยูทางทิศเหนือของที่วาการอําเภอสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด

นราธิวาส ระยะหางประมาณ 8 กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 

             ทิศเหนือ   ติดตอกับ  ตําบลมะรือโบออก  อําเภอเจาะไอรอง  และตําบลบาง

ขุนทอง  อําเภอตากใบ  

               ทิศใต  ติดตอกับ  ตําบลปะลุรู  อําเภอสไุหงปาดี   ตําบลปูโยะ  อําเภอสไุหงโก-ลก 

                 ทิศตะวันออก      ติดตอกับ  ตําบลพรอน  และตําบลโฆษิต  อําเภอตากใบ 

                 ทิศตะวันตก        ติดตอกับ  ตําบลโตะเด็ง  อําเภอสุไหงปาดี และตําบลบู

กิต   อําเภอเจาะไอรอง 
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ภาพท่ี2.7  แผนที่ตําบลสุไหงปาดี อําภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

แหลงท่ีมา:  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, 2554. 

 

 2.5.2  สภาพท่ัวไปของหมูบานไอกูบู 

 ประวัติความเปนมาของหมูบาน หมูที่ 1 หมูบานไอกูบู ตําบลสุไหงปาดี  

 หมูบานไอกูบูไดกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2428 เกิดขึ้นเมื่อกอนสงครามญ่ีปุนโดยมีนายโตะคอเตะ

กับนายมะเก  บินโมง เปนคนเปดหมูบานน้ีจึงไดต้ังชื่อวา บานอาเยรกูบู ซึง่มีความหมายวา  ปอมน้าํ  

ซึ่งตอนนั้นไดแตงตั้งให นายมะเก เปนผูใหญบาน  และนายมะสาและ  บินโมง  เปนโตะอีหมาม 

(ผูนําศาสนา)  ในขณะนั้นมีลูกบานอยูทั้งหมด 7 คน ซึง่ทุกคนนัน้จะนับถือศาสนาอิสลามสืบทอด

มาจนถึงปจจุบัน 

 หมูบานไอกูบูมีสภาพพื้นที่เปนที่ราบริมเชิงเขาสันกาลาคีรี  หางจากอําเภอสุไหงปาดีทาง

ทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดตอ  ดังน้ี 

ทศิเหนือ  ติดตอกับ  หมูบานบูเกะตาโมง ต.บูกิต  อ.เจาะไอรอง  จ.นราธวิาส 

ทิศใต  ติดตอกับ  หมูบานตลิ่งสูง  ต.สุไหงปาดี  อ.สุไหงปาดี  จ.นราธวิาส 

ทศิตะวันตก  ติดตอกับ  หมูบานปแนมูดอ  ต.บูกิต  อ.เจาะไอรอง   จ.นราธวิาส 

ทศิตะวันออก  ติดตอกับ   หมูบานปาหวาย ต .สุไหงปาดี  อ .สุไหงปาดี   จ .

นราธวิาส 

 มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงติดกับเทือกเขาสันกาลาคิรี  โดยลาดไปทางทิศตะวันออก

และมีลักษณะภูมิอากาศมีสภาพชื้นและมีฝนตกชุกตลอดป   

 ประชาชนในหมูบานไอกูบู  นับถือศาสนาอิสลาม  100% 
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 สภาพบานเรือนของชาวบาน มีความมั ่นคง ถาวร มีการจัดบานเรือนเปนระเบียบ ถูก

สุขลักษณะ ครอบครัวอบอุน ประชาชนสวนใหญมีสุขภาพดี เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาภาค

บังคับ ประชาชนที่มีอายุ 15 – 60 ป อานออกเขียนได ประชาชนสวนใหญไมติดสุรา ไมติดบุหรี ่มี

การปฏิบัติทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง และผูสูงอายุและผูพิการไดรับการเลี้ยงดูเปนอยางดี 

 หมูบานไอกูบู  มีพื้นที่ทั้งหมด  จํานวน 5,347 ไร  หรือจํานวน 8.55 ตารางกิโลเมตร   

และมีกิจกรรมกลุมอาชีพที่ดําเนินการในหมูบาน เชน กลุมอาชีพ  เชน  กลุมทําขนม  กลุมเย็บผา 

กลุมปลูกผัก – ผลไม กลุมเพาะเห็ด และเลี้ยงไก 

 

 2.5.3  สภาพท่ัวไปหมูบาน บานควน ตําบลสุไหงปาดี 

 ประวัติความเปนมาของหมูบาน 

 หมูที่ 6 เดิมเรียกบานปลักหอยจูบ เพราะในสมัยกอนชาวบานไดมีการทานาทุกครอบครัว

โดยอยูแบบพึ่งตนเอง อยูแบบวิถีชีวิตชนบทประกอบกับอาหารมีอยูเพียงพอในแหลงนาธรรมชาติที่

ยังสมบูรณในระบบนิเวศวิทยา ตามทองทุงนาแถบนีจ้ะมีบอนาขนาดใหญ ในชวงฤดูแลงก็ไมแหง

ซึ่งชาวบานในทองถิ่นเรียกวา ปลัก ในทุงนาแถบนี้มีหอยจูบอยูชุกชุมเปนแหลงอาหารของชาวบาน

ชุมชนแหงน้ี ซึ่งตอมาเรียกชุมชนแหงน้ีวา บานปลักหอยจูบ 

 เดิมหมูบานแหงนี้อยูในพื้นที่หมูที่ 2 ตําบลสุไหงปาดี และเมื่อมีผูอาศัยอยูกันมากขึน้จึงมี

การแบงการปกครองออกเปนอีกหมูบานหน่ึง ซึ่งปจจุบันเปนหมูที่ 6 (บานควน) 

 ที่ต้ังและอาณาเขต ทิศเหนือ ติดตอ หมูที่ 2 หมูที่ 12 และหมูที่ 9 ต.สุไหงปาดี 

  ทิศใต ติดตอ หมูที่ 4 ต.สไุหงปาดี และตําบลปะลรุู 

  ทิศตะวันออก ติดตอ หมูที่ 4 และหมูที่ 11 ต.สุไหงปาดี 

  ทิศตะวันตก ติดตอ หมูที่ 2 ตําบลโตะเด็ง 

 จํานวนพื้นที่ มีเน้ือที่ 3,562.5 ไร 

 พื้นที่โดยสวนใหญเปนพื้นที่ราบ เปนแหลงเกษตรกรรมของชุมชน มีคลองสุไหงปาดี 

เปนสายนาหลักและกั ้นเปนแนวระหวางหมูที ่ 4 กับหมูที ่ 6 ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธวิาส 

 ลักษณะภูมิอากาศของหมูที่ 4 บานเจาะกด มีอากาศรอนชื้น ฝนตกตลอดป  

 ขอมูลทางสังคม บานควนมีจํานวนครัวเรือน 193 ครัวเรือน มี นายอนันต พรมมูล เปน

ผูใหญบาน มีประชากรทั้งหมด 579 คน แยกเปน ชาย 279 คน หญิง 300 คน 

 การดํารงชีวิตในหมูบาน มีความสัมพันธกัน อยูกันแบบญาติพี่นองมีการชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน มีความผูกพันกัน เอื้อเฟอเผื ่อแผกัน มีการรวมกันทากิจกรรม ทางสังคม รวมกันคนหา
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ปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของหมูบาน มีการอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทองถิน่

ทุกอยางไมใหสูญหายไป มีความพยายามทีจ่ะสรางจิตสานึกใหกับเยาวชนรุนหลังใหสืบทอด

ประเพณีวัฒนธรรมใหคงอยูตลอดไปรุนลูกรุนหลาน 

 ดานการศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดนราธวิาส   

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานควน ดานศาสนา ราษฎรทัง้หมดนับถือศาสนา

พุทธ มีวัดในเขตหมูที่ 6 จานวน 1 แหง คือ วัดประชุมชลธารา เปนวัดเจาคณะจังหวัดนราธิวาส มี

พระเทพศีลวิสุทธิ์เจาคณะจังหวัดนราธิวาสและเจาอาวาส มีโรงเรียนสอนศาสนา 2 ประเภท ดังนี ้1.

โรงเรียนพระปริยัติธรรม สอนธรรมมะและภาษา ระดับ นักธรรมตรี โท เอก ผูเรียน ประกอบไป

ดวยฆราวาส พระและ สามเณร ฆราวาส 2.ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิต สอนหลักธรรมทาง

ศาสนาใหกับนักเรียนและประชาชนทั่วไป สวนผูที่เขาเรียนจะเปนนักเรียน 

 ดานอาชีพ ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทางทาสวนยางพารา และสวนผลไมดาน

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจของบานควนกาลังพัฒนาไปในทางทีดี่ เพราะมีการทาสวนยางพารา สวนผลไม 

เชน ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ และอืน่ ยางพารามีราคาสูงขึ้น ทาใหคนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 

รายไดเฉลี่ยของตอคน/ตอป/ ของคนในพื้นที่ 60,931 บาท ปญหาทางดานเศรษฐกิจของบานควนใน

ขณะนี ้คือ ตนทุนการผลิตมีราคาสูง นามันมีราคาแพง ขาวสารขึ้นราคา สิ่งของตางๆมีราคาสูงขึ้น 

ทาใหตองมีการใชจายอยางประหยัด 

 

 2.5.4  สภาพท่ัวไปหมูบาน บานตลิ่งสูง ตําบลสุไหงปาดี 

 บานตลิ่งสูง เดิมเปนกลุมบานที่อยูกับบานไอกูบู โดยเรียกวาหมูที่ 1 ในป พ.ศ. 2530 

เนื่องจากความหนาแนนของประชากร จึงแยกหมูบานเปนหมูที่ 9 บานตลิง่สูง คาวา “ตลิ่งสูง” 

เน่ืองจากในบานจะมีลําธาร ชื่อ ดรีแยแปเราะ ไหลผานและจะมีตลิ่ง 2 ฝง ซึ่งสูงประมาณ 3 เมตร จึง

เรียกวา ตลิ่งสูง จนถึงปจจุบัน โดยมีนายกอเดร ดาโอะ เปนผูใหญบานคนแรกของหมูบาน 

  ภูมิประเทศเปนลักษณะผสมผสานระหวางทีร่าบและภูเขาเหมาะแกการทาการเกษตร ทา

สวน ทานา มีฝายประจาหมูบาน 1 ฝาย 

  ลักษณะภูมิอากาศหมูที่ 9 บานตลิ่งสูง มีสภาพภูมิอากาศชื้นและฝนตกชุกตลอดทั้งป 

 จํานวนครัวเรือน 188 ครัวเรือน มีนายมะกอรี มะมิง เปนผูใหญบาน 

 จํานวนประชากร บานตลิ่งสูง มีประชากรทั้งหมด 721 ครัวเรือน แยกเปนชาย 365 คน 

หญิง 356 คน การดํารงชีวิตในหมูบาน มีความสัมพันธกัน อยูกันแบบญาติพีน่องมีการชวยเหลือซึง่

กันและกัน มีความผูกพันกัน เอื้อเฟอเผือ่แผกัน มีการรวมกันทากิจกรรม ทางสังคม รวมกันคนหา

ปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาของหมูบาน มีการอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทองถิน่
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ทุกอยางไมใหสูญหายไป มีความพยายามทีจ่ะสรางจิตสานึกใหกับเยาวชนรุนหลังใหสืบทอด

ประเพณีวัฒนธรรมใหคงอยูตลอดไปรุนลูกรุนหลาน 

 ดานการศึกษา บานตลิ่งสูง มีโรงเรียน 1 แหง คือโรงเรียนบานตลิ่งสูง 

 ดานศาสนา ประชาชนบานตลิ่งสูง นับถือทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม 

 ดานอาชีพ ประชาชนบานตลิ่งสูงประกอบอาชีพหลัก ทาสวนยางพารา อาชีพรอง ทาสวน

ผลไม เลี้ยงสัตว และรับจาง และมีกลุมอาชีพตาง ๆ ดังนี ้กลุมทาขนม กลุมเย็บผา กลุมปลูกผักสวน

ครัว กลุมเลี้ยงวัวขุน กลุมผลิตนามันสมุนไพร และกลุมทาปุยหมักชีวภาพ 

  รายไดสวนใหญจะไดมาจากการทาสวนยางพารา และสวนผลไม ดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ

ของบานตลิ่งสูงกาลังพัฒนาไปในทางทีดี่ เพราะมีการทาสวนยางพารา สวนผลไม เชน ลองกอง 

ทุเรียน มังคุด เงาะ และอื่น ยางพารามีราคาสูงขึน้ ทาใหคนในชุมชนมีรายไดเพิม่ขึน้ รายไดเฉลีย่

ของตอคน/ตอป/ ของคนในพื้นที่ 43,483.98 บาท ปญหาทางดานเศรษฐกิจของบานตลิ่งสูงใน

ขณะนี ้คือ ตนทุนการผลิตมีราคาสูง นามันมีราคาแพง ขาวสารขึ้นราคา สิ่งของตางๆมีราคาสูงขึ้น 

ทาใหตองมีการใชจายอยางประหยัด ขอมูลกลุม/องคกรภายในหมูบาน - กองทุนหมูบานและชุมชน

เมือง (กทบ.) - โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) - อสม. - ชุดรักษาความปลอดภัย

หมูบาน (ชรบ.) - คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู บาน (กพสม.) - คณะกรรมการพัฒนาเยาวชน

หมูบาน (กยม.) - อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) - คณะกรรมการหมูบาน (กม.) กิจกรรมเศรษฐกิจ

พอเพยีง * การปลูกผักสวนครัวไวกินเอง * การออมในกิจกรรมออมทรัพย  การใชชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ดานประเพณีวัฒนธรรม ชุมชนในหมู บานตลิ ่งสูงมีความหลากหลายดาน

วัฒนธรรม โดยแยกเปน 2 ชุมชน คือชุมชนไทยพุทธ และชุมชนไทยมุสลิม พิธีกรรมทางศาสนาก็

จะแยกกันประกอบพิธีกรรม 

  ประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญ 1.งานเมาลิด 2.วันอาซูรอ 3.งานวันขึน้บานใหม 4. งานวันฮารี

รายอ 5. งานวันสงกรานต 6. งานวันลอยกระทง 

 

2.6  ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
    

  พรเทพ ชวาลา (2541: 2) ไดทําการวิจัยเรือ่งปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอความตองการซือ้อาวุธปน

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ  

1) เพือ่ศึกษาปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานตลาด ที่มีอิทธิพลตอ

ความตองการซื้ออาวุธปน  

2) เพือ่ศกึษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาวุธปนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
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  ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 

Random Sampling) จากประชากรกลุมผูบริโภคที่ครอบครองอาวุธปนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม รวมจํานวน 179 คน ทั้งนี้ผลการศึกษาพบวา กลุมผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ

ต้ังแต 31 ปขึน้ไป การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสแลว ปจจุบัน

ประกอบอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รองลงมาประกอบธุรกิจสวนตัว มีรายไดสูงกวา

เดือนละ 2,000 บาทญาติพีน่องและสถานทีท่ํางาน มีสวนทําใหมีความสนใจอาวุธปน และสนใจ

มากวา 6 ปเปนสวนใหญ การครอบครองมีวัตถุประสงคเพื่อใชปองกันทรัพยสินมากที่สุด รองลงมา

เพือ่กีฬา และเพื่อปองกันทรัพยสินและเพือ่การกีฬา ปนสัน้ยี่หอ สมิธแอนด เวสสัน ปนยาวยีห่อ ซี

แซด เปนยี่หอที่นิยมครอบครองมากกวายี่หออ่ืน 

  ราคาของอาวุธปน เปนปจจัยดานเศรษฐกิจ ความตองการใหทรัพยสินของตนเองมีความ

ปลอดภัย ที่พักอาศัยในปจจุบันหางไกลชุมชน การแนะนําใหซือ้อาวุธปนของญาติพีน่อง เปนปจจัย

ดานสังคม ชื่อเสียงของรานขายอาวุธปน พนักงานขายมีอัธยาศัยดีและมีความรูเกี ่ยวกับปน เปน

ปจจัยดานรานคาปน ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาวุธปน สวนปจจัยดานบุคคลของกลุมตัวอยาง

ดานอาชีพ มีอิทธิพลตอการครอบครองอาวุธปนยาวยี่หอตางๆ ปจจัยดาน อายุ รายไดตอเดือนและ

อาชีพ มีอิทธิพลตอการครอบครองอาวุธปนยี่หอตางๆ 

ดิอานา ซาโรซี และจันจิรา สมบัติพูนศิริ (2552: 3) ไดทํารายงานวิจัยเรือ่งปกปองดวยปน

รายงานการติดตามสถานการณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเปนการนําเสนอบทวิเคราะหขอมูล

ปฐมภูมิและทุติยภูมิเกี ่ยวกับผลกระทบของการติดอาวุธและการแพรกระจายอาวุธปนในหมูพล

เรือน ขอมูลเหลานี ้ไดถูกรวบรวมระหวางเดือนกรกฎาคม 2551 ถึงเดือนมีนาคม 2552 จาก

แหลงขอมูลทีห่ลากหลายทัง้ในกรุงเทพฯ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ขอมูลมีทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ โดยมีที่มาจาก 3 แหลง คือ 

1) สถิติวาดวยแนวโนมและแบบแผนของเหตุการณความรุนแรงรวบรวมจากแหลงขอมูล

ตางๆ อาทิ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)  ศูนย

เฝาระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรง (วีไอเอส)  ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต และสถาบัน

ขาวอิศรา ขอมูลจากแหลงเหลานี้มักไมตรงกัน ทั้งในแงตัวเลข นิยามของหมวดหมูขอมูล การ

จัดแบงหวดหมูขอมูล และแหลงทีม่าของขอมูลกระนัน้ก็ดี ขอมูลเหลานี้ชีใ้หเห็นถึงแบบแผนและ

ลักษณะของความรุนแรงโดยทั่วไป  

2) นักวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐหลายคนในกองกําลังรักษาความ

มั่นคงภายใน (กอ.รมน.) รวมทัง้กรมราชองครักษ หนวยปฏิบัติการเฉพาะกิจประจําจังหวัด (ฉก.) 

เจาหนาทีจ่ากกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด ตัวแทนจากสหกรณครู และเจาหนาทีจ่าก



92 
 

 

กองทะเบียนปน เพือ่หาขอมูลเกีย่วกับยุทธศาสตรของรัฐบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต การขึน้

ทะเบียนปน และกองกําลังพลเรือนตางๆ  นอกจากนี ้นักวิจัยไดสัมภาษณเจาหนาที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  ผูนําและสมาชิกกองกําลังพลเรือนตางๆ  รวมทั้งผูนําชุมชนและผูนําศาสนา เพื่อใหได

ภาพที่รอบดานมากขึ้นเกีย่วกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรตางๆ และเพื่อการสํารวจที่ลึกซึ้ง

เกี่ยวกับธุรกิจการคาปน รวมถึง “วัฒนธรรมปน” เนือ่งจากความกังวลเรือ่งความปลอดภัย รายงาน

ชิ้นน้ีขอละเวนไมระบุชื่อผูใหสัมภาษณ 

3) ความเห็นและความรูสึกเกีย่วกับความปลอดภัยของประชาชนมีทีม่าจากการอภิปราย

กลุม (Focus Group) ซึง่ดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2551 จํานวน 20 กลุม อันประกอบดวย

ชาวบานในพืน้ที่ 10 อําเภอ ในจังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส (จากทั้ง “พื้นทีส่ีแดง” 

และ “สีเขียว” คละเคลากัน) ทัง้ทีเ่ปนชาวมลายูมุสลิมและชาวไทยพุทธ การอภิปรายกลุมดังกลาว

ไดจัดกลุมผูเขารวมตามกลุมชาติพันธุ ศาสนา พื้นที่ และเพศสภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงความระแวงภายใน

กลุม และชวยใหบรรยากาศการอภิปรายเปนไปอยางเปดเผย การแบงกลุมเชนนีช้ี้ใหเห็นถึงทัศนคติ

ทีแ่ตกตางกันอยางชัดเจนระหวางกลุมตางๆ ดังทีป่รากฏในบทวิเคราะหของรายงาน นอกจากนี้ 

นักวิจัยยังไดสัมภาษณชาวบานมลายูมุสลิมและไทยพุทธแบบตัวตอตัวดวย (One-on-one Interviews)  

 ทั้งนี้ผูวิจัยไดตระหนักถึงขอจํากัดของรายงานอันเปนผลมาจากการเลือกใชวิธีวิจัยขางตน 

แตอยางนอยการอภิปรายกลุมและการสัมภาษณเชิงลึกนําไปสูขอสรุปที่สําคัญ น่ันคือ ชาวไทยพุทธ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตรูสึกวาตนจําเปนตองมีอาวุธไวปองกันตัวเนือ่งจากรูสึกวาตนมักตก

เปนเหยื่อของผูกอความไมสงบซึ่งไมรูแนชัดวาเปนใคร แตมัน่ใจวาเปนชาวมลายูมุสลิม นอกจากนี้ 

การเรียกรองเพือ่ครอบครองอาวุธปนและความสมัครใจเปนกองกําลังพลเรือนเปนมาจากกระแส

ชาตินิยมทีโ่หมกระพือโดยภัยคุกคามทัง้ทางกายภาพและทางวัฒนธรรมจากฝายฝายกอการมลายู

มุสลิม  สําหรับชาวบานมลายูมุสลิมทั่วไป อาวุธปนทําใหพวกเขาไมปลอดภัย เพราะเจาหนาที่รัฐ

ไทยระแวงวามวลชนเหลานี้อาจเปนผูสนับสนุนฝายกอการ ดังนั้นปนทีอ่ยู ในมือของประชาชน

มลายูมุสลิมอาจถูกสงทอดไปยังกลุมดังกลาว  ขอสรุปน้ีสะทอนทัศนคติโดยทั่วไปและปฏิกิริยาของ

ผูคนสวนใหญเกี่ยวกับอาวุธปน และความมั่นคงในพื้นที่ความขัดแยงรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต  

จริงอยูทีท่ัศนคติเหลานี้ไมอาจเปนตัวแทนของทุกความเห็นได แตอยางนอยงานวิจัยชิ้นนี้ก็ได

เปดทางใหกับงานวิจัยในหัวขอใกลเคียงกันตอไปในอนาคต 

 ประสาน เจนรวมจิต (2543: V ) ทําการวิจัยทัศนคติของประชาชนในอําเภอเมืองเชียงใหม

กับนโยบายของรัฐในการควบคุมอาวุธปน จากงานวิจัยนี้ เปนการศึกษาทัศนคติของประชาชนใน

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เกี ่ยวกับนโยบายของรัฐในการควบคุมอาวุธปน เปน

การศึกษาในเชิงสํารวจทัศนคติของประชาชนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ที่มีตอ



93 
 

 

นโยบายของรัฐในการควบคุมอาวุธปน โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ตองการทราบวาประชาชนมีความ

คิดเห็นอยางไร เกีย่วกับกฎหมายควบคุมอาวุธปน และนโยบายของรัฐในการใหมี หรือพกพาอาวุธ

ปนของประชาชน ตลอดจนการหาแนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมอาวุธปนในปจจุบัน ใน

การศึกษาวิจัยไดเก็บขอมูลจากประชาชนจํานวน 200 คน เปนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม

ถามอันประกอบไปดวย คําถามเกีย่วกับขอมูลพืน้ฐานทัว่ไปของผู ตอบแบบสอบถาม ทัศนคติ

เกี่ยวกับนโยบายของรัฐในการควบคุมอาวุธปน โดยแยกเปนนโยบายหรือมาตรากรของรัฐในการใช

กฎหมายเปนแนวทางการในการควบคุม และนโยบายหรือมาตรการของรัฐโดยรัฐเปนผูกําหนด

นโยบาย ตลอดจนความคดิเห็นของประชาชนตอการหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการควบคมุอาวุธปนในปจจุบนั 

 จากผลการศึกษาวิจัยไดพบวา ประชาชนสวนใหญไมมีความเห็นหรือไมแนใจตอนโยบาย

ของรัฐในการควบคุมอาวุธปน โดยใชกฎหมายอาวุธปนเปนแนวทางในการควบคุมประชาชนสวน

ใหญเห็นดวยตอนโยบายของรัฐเปนผูกําหนดนโยบายและประชาชนสวนใหญเห็นดวยตอการหา

แนวทางหรือมาตรการตางๆที่เหมาะสมในการควบคุมอาวุธปน 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1) รัฐตองมอบสิทธิเสรีภาพใหประชาชนมีอาวุธปนไวในการครอบครอง เพื่อปองกันชีวิต 

และทรัพยสนิของตนเองได โดยใหยกเลิกการมีอาวุธปนเพื่อการสะสม และเพื่อการยิงสัตว 

2) การอนุญาตใหมีอาวุธปนไวในความครอบครอง เพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสินของ 

ตนเอง ควรใหมกีารจํากดัจํานวน ประเภท ขนาด และระยะเวลาการครอบครองอาวุธปนอยางเครงครัด 

3) ใหยกเลิกนโยบายหรือมาตรการของรัฐ เกี ่ยวกับการอนุญาตพกพาอาวุธปนของ

ประชาชน ทั้งหมดทั้งประเทศโดยเสมอภาค 

4) ใหอาวุธปนเปนทรัพยมรดกที่ตกทอดแกญาติได แตการมีใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธ 

ปนใหเปนสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลหนึ่งเทานั้น ไมสามารถตกทอดเปนมรดกได 

5) ใหมีการกําหนดคุณสมบัติของผูมีอาวุธปนไวในครอบครองเพิ่มเติมขึ้นอีก  คือ 

(1) ผูมีอาวุธปนตองผานการอบรมความรู กฎแหงความปลอดภัย และการใชอาวุธปน

กอนไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปน 

(2) ผูมีอาวุธปนตองไมเคยมีคําพิพากษาตองโทษจําคุกมากอน 

(3) ผูมีอาวุธปนตองมีอายุต้ังแต 30 ปขึ้นไป 

(4) ผูมีอาวุธปนตองเปนผูที่เคยเสียภาษีเงินไดใหรัฐมากอนประจํา 

6) ใหรัฐมีนโยบายหรือมาตรการในการควบคุมอาวุธปนเถื่อน และดําเนินงานปราบปราม

พรอมกันหลายๆดาน 

7) รัฐตองมีนโยบายที่เปนรูปธรรม และเรงรัดจับกุมผูกระทําผิดอยางตอเน่ือง 
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8) ใหเพิ่มอัตราการลงโทษผูกระทําผิดเกี่ยวกับอาวุธปนเพิ่มขึ้น และยกเลิกการใชดุลยพินิจ

ในการรอการลงโทษของพิพากษา 

   อดุลย ยะแซ (2550: 8) ไดทําการวิจัยเรือ่งความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการแกไข

ปญหาเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ศึกษากรณีจังหวัดนราธิวาส โดย

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนทีม่ีตอการแกไข

ปญหาเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดานการเมืองการปกครอง ดาน

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ 2) ศึกษาปจจัยที ่มีผลตอความคิดเห็นของ

ประชาชนทีม่ีตอการแกไขปญหาเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนใต ดานการเมือง 

การปกครอง ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ 3) ศึกษาปญหา และ

ขอเสนอแนะของประชาชน ที่มีตอการแกไขปญหาเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดน

ใต กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาเปนประชาชนในเขตจังหวัดนราธิวาส จํานวน 400 คน รวบรวม

ขอมูล โดยใชแบบสอบถามวิเคราะหขอมูล โดยใชแบบสอบถามวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานใชสถิติ T-test และ F-test ตามลักษณะของตัวแปร 

 ผลการศึกษาพบวา  

1) ผลการศึกษาขอมูลทั่วไป ของกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน จํานวน 400 คนเปนเพศชาย

และเพศหญิงใกลเคียงกัน มีอายุไมเกิน 30 ป มากกวาครึง่นับถือศาสนาอิสลามจบการศึกษาระดับ

มัธยมหรือเทียบเทา มีอาชีพรับจางและอาชีพรับราชการเทากัน มีรายไดระหวาง 6,001 – 9,000 บาท 

คร่ึงหน่ึงมีสถานภาพสมรสแลว สวนใหญมีภูมิลําเนาในจังหวัดนราธิวาส มีระยะเวลาอยูในพื้นที่ 31 

ปขึ้นไป สาเหตุที่อยูในพื้นที่ เพราะเปนถิ่นกําเนิด  

2) ระดับการรับรูปญหา เกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อยู

ในระดับสูง รอยละ 85.0 รองลงมา มีการรับรูปญหาในระดับปานกลาง รอยละ 13.8 และมีการรับรู

ปญหาในระดับตํ่า รอยละ 13  

3) ความคิดเห็นของประชาชน ทีม่ีตอการแกไขปญหาเหตุการณความไมสงบในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดาน มีความเห็นดวย

ในระดับมาก 2 ดาน ไดแก 1) ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ 2) ดานเศรษฐกิจและมี

ความเห็นดวยในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานการเมืองการปกครอง 

4) ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของประชาชน ที่มีตอการแกไขปญหาเหตุการณความไม

สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก 1) เพศ  2) การนับถอืศาสนา 3) การศกึษา 4) รายไดต อเดือน 

5) ระดับการรับรูปญหาเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
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 วิภา ไฉดิลก (2539: 8) ไดทําการศึกษาเรือ่ง ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย

สาธารณะ ศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา โครงการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 (หนอง

งูเหา) โดยจะศึกษาถึงปจจัยตางๆทีม่ีผลตอการกอตัวของนโยบายสาธารณะและปจจัยตางๆที่มีผล

ตอการตัดสินใจของรับบาล โดยเชือ่มโยงกบักรอบทฤษฎนีโยบายสาธารณะ ซึง่สามารถสรุปไดดงัน้ี 

 ปญหาดานการเมือง จากการศึกษาถึงโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 ที่ได

ดําเนินมาและหยุดชะงักตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทั้งนีเ้พราะโครงการนี้เปนนโยบาย

สาธารณะที่มีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวม รัฐบาลจึงตองตัดสินใจโดยพิจารณาถึงสิ่งแวดลอมที่

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เพราะฉะนัน้การกําหนดนโยบายสาธารณะจึงเปนกระบวนการทาง

การเมือง เปนการตอสูของกลุมผูมีความคิดขัดแยง บางกรณีเปนเร่ืองของการตอรองและหาลูทางใน

การตกลงประนีประนอมกันระหวางกลุมอิทธิพล หรือศูนยกลางอํานาจตางๆในระบบการเมือง ซึ่ง

เปนปญหาและอุปสรรคในแงการเมืองที ่ไมอาจคาดสถานการณทางการเมืองในสมัยหนึ่งๆได 

นโยบายตามโครงการนีห้ยุดชะงักเพราะความเห็นของรัฐบาลในสมัยนั้นๆวาสมควรจะดําเนินการ

ตอไปหรือไม ซึง่รัฐบาลสามารถยับยั้งไดเสมอ ทัง้นีเ้พราะไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบโครงการฯ

โดยตรงและอยางตอเน่ือง 

ปญหาดานประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณสถานที่กอสรางซึ่งเปนพื้นที่ที่เวนคืนแลว ยังอาศัย

ทํามาหากินอยูบริเวณดังกลาว มาตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ป และไดขยายครอบครัวเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ

กลายเปนชุมชนใหญแหงหนึง่ หนวยงานตางๆที ่เกี ่ยวของจึงตองพยายามทําความเขาใจกับ

ประชาชน พรอมทั้งประชาสัมพันธนโยบายของรับบาลในเรือ่งความจําเปนของการกอสรางทา

อากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที ่2 นี้ โดยมีเปาหมายโยกยายประชาชนและสิ่งปลูกสรางตางๆออก

จากพื้นที่โครงการใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2538 

จะเห็นไดวาปญหาของนโยบายการกอสรางทาอากาศยานกรุงเทพ แหงที่ 2 ซึง่เปนโยบาย

สาธารณะประเภทหนึ่งของรัฐบาล เปนปญหาทีซ่ับซอนเพราะปกติการตัดสินใจของรัฐบาลในการ

เลือกนโยบายใดนัน้ จะตองคํานึงถึงผลประโยชนของสังคมสวนรวม แตก็ตองคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูตัดสินใจคือ รับบาลดวย เชน ผลประโยชนสวนตัว  ผลประโยชนของพรรค

การเมือง หากการตัดสินใจทําให เสียผลประโยชนของพรรคการเมืองที ่ตนสังกัดอยู  หรือ

ผลประโยชนสวนตัวหรือทําใหรับบาลไมมีเสถียรภาพ ผูตัดสินใจก็จะเลื่อนการตัดสินใจไปหรือ

ระงับนโยบายนีไ้วกอน เชน กรณีเกิดการตอตานจากกลุมนักศึกษา ประชาชน และนักวิชาการให

รัฐบาลระงับการดําเนินการตามโครงการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที ่2 ในป 

พ.ศ.2517 เปนตน ซึ่งมีผลทําใหรัฐบาลในสมัยน้ัน เลิกสัญญากับบริษัทนอรทรอป ที่เปนคูสัญญากับ

รัฐบาลไทยตามโครงการกอสรางทาอากาศยานฯแหงนี้ 
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 การศึกษาในเรือ่งนีจึ้งเปนการพิจารณาวาสาเหตุของปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตาม

นโยบายสาธารณะตอโครงการนี้ มีผลจากการตัดสินใจของรัฐบาลในอันที่จะทําหรือไมทําตาม

นโยบายในสถานการณหนึ่งๆ ซึ่งมีเร่ืองของผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ ทัง้ในแงของผลประโยชน

ตอสังคมสวนรวมและผลประโยชนของรัฐบาลเปนหลัก เชน  ถาตัดสินใจกระทําตามนโยบายแลว 

ทําใหรับบาลเปนที่นาเชื่อถือศรัทธาตอประชาชน รัฐบาลจะมีเสถียรภาพ ซึ่งเทากับนโยบายและขั้น

การตัดสินใจเลือกนโยบายและแมรัฐบาลจะมีเสถียรภาพ ซึ่งก็เทากับนโยบายที่ปฏิบัติมีประสิทธิผล

คือเปนที่พอใจทั้งฝายประชาชนและรัฐบาล 

 โดยสรุป การศึกษานโยบายสาธารณะตอกรณีดังกลาว ยังอยูในขั้นการกอตัวของนโยบาย

และขั้นการตัดสินใจเลือกนโยบายและแมรัฐบาลจะตั้งหนวยงานขึน้มารับผิดชอบดําเนินการแลว ก็

อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดอีก ขึ้นอยูกับรับบาลผูมีอํานาจในการตัดสินใจในยุคสมัยน้ันๆโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนดังกลาว 

 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะ (2551: V ) ไดทําการศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทาง

การแกปญหาความไมสงบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตแผนงานวิจัยบูรณ

การปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเสนอเปนรายงานวิจัยวา ปจจัยทีม่ีผลตอความไมสงบใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จากการศึกษา พบวา มีความซับซอนของปญหาทั้งที่เปดเผยและ

ซอนเรนที ่นําไปสู ความรุนแรง จากปจจัยเชิงโครงสราง เชน เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การศึกษา และทรัพยากรในทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการไม

สอดคลองกับความตองการของพืน้ที่ ประกอบกับกระบวนการยุติธรรมมีความออนแอไมสามารถ

ใหความเปนธรรมและสิทธิที่พึงไดรับแกประชาชนพืน้ทีไ่ด และการบังคับใชกฎหมายที่เกินเลย

ขอบเขต การละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนตน 

 การวิเคราะหกรอบของการพัฒนามาตรการ แนวทาง และนโยบายพัฒนาการพืน้ที ่3 

จังหวัดชายแดนใต เริม่ตนจากการวิเคราะหปจจัย (Factors Analysis) โดยวิธี SWOT Analysis ของ

ปจจัย 7 ปจจัย ประกอบดวย วัฒนธรรม/ชาติพันธุ, สังคม/ชุมชน, เศรษฐกิจ, การคาชายแดน และ

การจางงาน, การศึกษาและภาษา, กระบวนการยุติธรรม, การบังคับใชกฎหมาย และทรัพยากร

ทองถิ ่น เมื ่อนําผลการวิเคราะหปจจัยเขาสู แบบจําลองกระบวนทัศนการปรับเปลี ่ยนนโยบาย 

(Formal Policy Conversion) ของออฟเฟอเบริ์ต (Hofferbert”s  Model) แบบจําลองการปรับเปลีย่น

นโยบายประกอบดวย 5 กระบวนทัศน คือ 1) สภาพเงื ่อนไขทางภูมิ-ประวัติศาสตร (Historic-

Geographic Conditions) 2) องคประกอบทางเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-Economic Conditions) 3)

พฤติกรรมการเมืองระดับชาติ (Mass Political Behavior) 4) องคกรของรัฐ (Governmental 

Institutions) และ 5) พฤติกรรมของผูนํา/ผูบริหารประเทศ (Elite Behavior) 
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 ผลการวิเคราะห พบวา แบบจําลองมีความสอดคลองกับสถานการณในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตคอนขางเดนชัด ซึง่อธิบายไดวาเหตุการณสัมพันธทางการเมืองทีเ่ริม่ตนพัฒนามา

จากเงื ่อนไขทางภูมิ-ประวัติศาสตรทีม่ีองคประกอบเฉพาะทางเศรษฐกิจ-สังคมแตละพื้นที ่และ

สงผลใหเกิดการเมืองหรือนักการเมืองในระดับชาติเพือ่ชีนํ้าปญหาที่เกิดขึ้นในพืน้ทีเ่ขาสูในรูปของ

องคกร ซึง่เปนผูบริหารประเทศ รวมถึงการกําหนดองคกรบริหารจัดการในระดับพื้นที ่สําหรับ

การศกึษาน้ีจงึไดเสนอการปรับเปลีย่นนโยบายการแกป ญหาใหกบัพืน้ที ่ตามมาตรการและแนวทาง 5 ดาน ดังน้ี 

1) มาตรการทางกระบวนการยุติธรรม ประกอบดวย การดําเนินการกระบวนการ ยุติธรรม

ตองเคารพในสิทธิ และศักดิศ์รีความเปนมนุษย การสรางความเขาใจระหวางรัฐกับประชาชน 

ประชาชนตองไดรับความเปนธรรมจากการบังคับใชกฎหมาย การทําประชาพิจารณหรือรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนกอนประกาศใชกฎอัยการศึก และพ.ร.บ.ฉุกเฉิน การบูรณาการกฎหมาย

ทั่วไปกับกฎหมายอิสลาม การใหความรูดานกฎหมายแกประชาชนเกี่ยวกับกฎอัยการศึก และพ.ร.บ. 

ฉุกเฉิน เปนตน 

2) มาตรการทางดานสังคม ประกอบดวย การจัดการการศึกษาควนใหสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชนทีม่ีวัฒนธรรมเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ภาคประชาชนตองมีสวนรวม

ในการกําหนดนโยบายและบริหารทองถิน่ในการแกปญหาความไมสงบ การกําหนดใหใช

ภาษาไทยและมลายูในการติดตอกับทางราชการ สนับสนุนอุตสาหกรรมในทองถิน่เพือ่สรางโอกาส

การมีงานทําใหกับเยาวชนและปองกันการเคลื่อนยายแรงงานออกนอกพื้นที่ เปนตน 

3) มาตรการทางดานเศรษฐกิจ การเยียวยาและสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชน การขจัดความ

ยากจน แกปญหาขั้นพื้นฐาน เชน ที่อยูอาศัย หนี้สิน ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน 

เกษตรทางเลือก การสรางความหลากหลายแกโครงสรางเศรษฐกิจสามจังหวัด เชน อุตสาหกรรมฮา

ลาล พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนตน 

4) มาตรการทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม การฟ นฟูปาเสือ่มโทรม ให

บทบาทชุมชนดูแลปา ฟนฟูทรัพยากรดิน (ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด) ฟนฟูทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ งใหกลับคืนสู ความสมดุล ฟ นฟูแหลงน้าํธรรมชาติ การพัฒนาการเกษตรแบบ

ผสมผสานและการฟนฟูสวนดูซง สงเสริมภูมิปญญาทองถิน่ สิทธิชุมชน และบทบาทขององค

ปกครองสวนทองถิ่นในการอนุรักษฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

5) มาตรการทางดานองคกรและการจัดการ แนวคิดองคกรและการจัดการในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใตตองมีความเหมาะสมและแกปญหาได จะเห็นวาลักษณะองคกรแบบ ศอ.บต.

สามารถเปนองคกรตนแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ไดเพราะองคกรมีชองวางการเปดใหประชาชนมีสวนรวม

ในการแสดงออกถงึความตองการทีแ่ทจริงบนพืน้ฐานทางวัฒนธรรมและอัตลกัษณของตนเอง 
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 โดยสรุป รัฐบาลและองคกรในพื้นทีต่องมีการปรับเปลีย่นนโยบาย มาตรการ และแนวทาง

การแกปญหาความไมสงบและพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการสั่งสมประสบการณ

และการเรียนรูบริบทของทองถิ่นอยางใกลชิดและตอเน่ือง เพื่อจะไดกําหนดนโยบาย มาตรการ และ

แนวทางการปฏิบัติใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่นอยางแทจริง 

 อุทัย ดุลยเกษม และคณะ (2548: 39-40) ไดศึกษาวิจัยเรื่องนโยบายของรัฐและการนํา

นโยบายของรัฐสูการปฏิบัติกับการแกปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนใตอยางยัง่ยืน ซึง่จาก

การศึกษาคนพบวานโยบายของรัฐจํานวนไมนอยที่นํามาใชในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในชวง 

10 ปที่ผานมาไดทําใหเกิดความรูสึกแปลกแยกขึน้ระหวางประชาชนในพื้นทีก่ับรัฐความรุนแรงที่

เกิดขึน้จากนโยบายรัฐนัน้มีความรุนแรงในเชิงรูปธรรม อยางเชน การจับกุม ปราบปราม ทําราย

หรือแยงชิง และที่สําคัญยิ่งกวาคือความรุนแรงที่สงผลในทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สาเหตุสําคัญที่นํามาสูขอสรุปดังกลาว คือ การที่นโยบายรัฐในชวง 10 ปที่ผานมาละเลยการ

ทําความเขาใจ “คุณลักษณะ” ของพื้นที่อยางยิ่ง กรอบโครงของนโยบายที่นํามาใชโดยสวนใหญเปน

กรอบโครงของประเทศ ซึ่งไมเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในพื้นที่ดังกลาว ขณะที่นโยบาย

สําหรับใชในพื้นที่ดังกลาวเปนการเฉพาะซึ่งนาจะเปดชองทางใหเกิดนโยบายที่เหมาะสมตรงกับ

ความตองการของประกรในพืน้ที ่กลับมีขอจํากัดจากการถูกครอบครองโดยสวนกลาง ซึง่ขอจํากัด

ดังกลาวมีทีม่าทัง้จากลักษณะการรวมศูนยอํานาจกําหนดนโยบายอยางเบ็ดเสร็จของรัฐไทย และ

ความบกพรองของกระบวนการสรางนโยบายที่ไมเปดโอกาสใหกับการมีสวนรวมอยางแทจริง 

 ขอจํากัดดังกลาวเหลานีท้ําใหนโยบายทัง้หลายไมอาจตอบสนองตอพื้นที ่มิหนําซ้ํายังมี

สวนทําใหเกิดความรุนแรงอันสืบเนือ่งมาจากผลกระทบของนโยบายตอความรูสึกของประชาชน

ในพื้นที่ ซึ่งมีระบบสังคมวัฒนธรรมแตกตางไปจากสวนใหญของผูกําหนดนโยบาย ฐานคติ ที่

สําคัญของกระบวนการสรางนโยบายคือการจําเปนการจําเปนตองตระหนักอยางจริงจังทั้งในสวน

ของ “ลักษณะเฉพาะ” และความหลากหลายที่ดํารงอยูอยางไมอาจละเลยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต 

 ภายใตการตระหนักถึง “ลักษณะเฉพาะ” จําเปนตองใหความสําคัญกับมิติสังคม ศาสนา 

และวัฒนธรรม เปนฐานในการสรางนโยบายทีเ่หมาะสมกับผูคนทีม่ีความแตกตางในมิติดังกลาว 

ขณะที่ความหลากหลายที่ดํารงอยูก็จําเปนตองสรางนโยบายที่ใหสําคัญกับผูคนอยางทั่วถึงและเทา

เทียม คํานึงตอผลกระทบของนโยบายในระดับทีก่วางขวาง ซึ่งความจําเปนเบือ้งแรกสุดในการทีจ่ะ

สูเปาหมายดังกลาวนี้ คือ การใหความสําคัญอยางจริงจังในทุกสวนของกระบวนการสรางนโยบาย

รัฐ โดยเฉพาะกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง ใหผูคนในพื้นที่ไดรูวา

สามารถตัดสินวิถีชีวิตของตนเองได สามารถกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆที่เกีย่วเนือ่งกับ

นโยบายที่สอดคลองกับวิถีชีวิต 
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 การสรางนโยบายโดยใหความสําคัญอยางจริงจังตอกระบวนการมีสวนรวมจะนํามาสู

นโยบายระดับชาติที่มองเปาหมายในภาพกวางนั้นไมเขาใจหลายแงมุมเฉพาะของพืน้ที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต และนโยบายทีเ่หมาะสมที่ควรจะนํามาปฏิบัติก็คือนโยบายเฉพาะพืน้ที่นั้นก็กลับ

ไมไดตอบสนองอยางจริงจัง การใหความสําคัญกับทุกขึน้ตอนในการสรางนโยบาย จะนํามาสู

นโยบายที่เหมาะสมและสูการแกปญหาไดอยางยั่งยืน 

 ชวลิต อนันตรังสี (2546: ก) ไดศึกษาวิจัยเรือ่งทัศนคติของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่

ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตํารวจภูธร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

ซึ่งจากการวิจัยคนพบวา ทัศนคติของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที ่ในการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมของตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอนครชัยศรี อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวาประชาชนมีทัศนคติตอการปฏิบัติหนาที ่ดานการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของตํารวจ

อยูในระดับมาก สวนดานอืน่ๆอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลีย่เรียงจากมากไปหานอย คือ ดาน

การมีมนุษยสัมพันธเขากับประชาชนไดดี ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที ่ดานความ

ยุติธรรม ดานความสนใจกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ และดานความซื่อสัตย ปจจัยบุคคล 

ไดแก การมีประสบการณทางตรงกับทางออมกับตํารวจ แตกตางกันมีผลตอทัศนคติของประชาชน

ทีม่ีตอการปฏิบัติหนาที ่ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 สวนเพศทีแ่ตกตางกันมีผลตอทัศนคติของประชาชนทีม่ีตอการปฏิบัติหนาที่

ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมแตกตางกันอยางไมมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ชาญณรงค สัจจเทพ (2547: V) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความตองการของผูประกอบกิจการ

รานคาอาวุธปนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาความ

ตองการของผูประกอบกิจการรานคาอาวุธปนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจดานรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแสวงหาปรับปรุงแกไข แผนการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของเจาหนาที่ตํารวจที่มีตอผูประกอบกิจการรานคาอาวุธปนใน

เขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบกิจการรานคาอาวุธปนในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาก 64 ราน จํานวนทั้งสิ ้น 168 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที ่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คา T-Test และคา T-Test ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 

1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สมรสแลว มีอายุระหวาง 41-50 ป จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจาง มีรายไดตอเดือนประมาณ 8,001 – 10,000 บาท นับถือ

ศาสนาพุทธ มีระยะเวลาในการทํางาน 5 ปขึ้นไปและไมเคยมีประสบการณในการทํางานในดานนี้
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มากอนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจของผูประกอบการรานคาอาวุธปนกับการเขาไปมี

สวนรวมในการปองกันอาชญากรรม อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย = 4.25 

2) ความตองการในการปองกันอาชญากรรมของผูประกอบการรานคาอาวุธปน พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการมากทีสุ่ดในเรือ่งเกีย่วกับความตองการใหเจาหนาทีตํ่ารวจตั้ง

จุดรับแจงเหตุตลอด 24 ชัว่โมง ตองการใหจัดอบรมผูประกอบธุรกิจรานคาอาวุธปนใหมีความรู

เกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายใหมากขึ้น และตองการใหผูประกอบธุรกิจจัดเวรยามภายใน

สถานประกอบการตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยควรมีการฝกอบรมโดยการใหความรูความเขาใจแกประชาชน 

โดยเฉพาะผูประกอบธุรกิจตางๆใหไดทราบถึงความเดือนรอนของอาชยากรรม โดยเชิญวิทยากร

จากสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือการจัดกิจกรรมใหความรูเกีย่วกับการปองกันอาชญากรรม

เบื้องตน การเฝาระวังพฤติกรรมของผูตองสงสัยวาจะกออาชญากรรมใหแกผูประกอบธุรกิจรานคา

ตางๆใหมากขึ้น 

 

2.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 จากกรอบแนวคดิดังกลาว สามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8  กรอบแนวคดิในการวิจัย (Conceptual Framework) 

การใชอาวุธปนของประชาชน 

หมู 1บานไอกูบู(มุสลิม)  

หมู 6 บานควน(พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่

สูง(ผสม) ตําบลสุไหงปาดี  

อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

ทัศนคติความปลอดภัย  

ทัศนคติดานความกลัว 

ทัศนคติความไววางใจ  
ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยทางสังคม 

ปจจัยภูมิหลัง 
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2.8  สมมติฐานในการวิจัย 

 

 ทัศนคติของประชาชนไทยพุทธและมุสลิมตอการใชอาวุธปนในตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุ

ไหงปาดี จังหวัดนราธวิาส” แตกตางกัน เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางสังคม 

 สมมุติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล : เพศ อายุ สถานภาพ สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา 

ระดับรายได อาชีพ และศาสนา มีอิทธิพลตอการใชปนของประชาชนหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 

6 บานควน (พทุธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ตําบลสไุหงปาดี อําเภอสไุหงปาดี จังหวัดนราธวิาส 

 สมมุติฐานที่ 2 ปจจัยทางสังคม: ระยะเวลาที ่อยู ในพื ้นที ่ มีอิทธิพลตอการใชปนของ

ประชาชนหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ตําบลสุ

ไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส   

 สมมุติฐานที่ 3 ปจจัยภูมิหลัง : อาวุธปนในครอบครองมีอิทธิพลตอการใชปน จํานวนอาวุธ

ปนที่มีในครอบครอง ระยะเวลาการมีอาวุธในการครอบครอง แหลงที่มาของอาวุธปน การเรียนรู

การใชอาวุธปน และประเภทของอาวุธปนมีอิทธิพลตอการใชปนของประชาชนหมู 1บานไอกูบู 

(มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธวิาส 

 สมมุติฐานที่ 4 ทัศนคติดานความปลอดภัยตอการใชปนของประชาชนหมู 1 บานไอกูบู 

(มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ)  และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ในตําบลสุไหปาดี อําเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาสมีความแตกตางกัน 

 สมมุติฐานที่ 5 ทัศนคติดานความกลัวตอการใชปนของประชาชนหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) 

หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ในตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด

นราธิวาสมีความแตกตางกัน  

 สมมุติฐานที่ 6 ทัศนคติดานความไววางใจตอการใชปนของประชาชนหมู 1 บานไอกูบู 

(มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ในตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาสมีความแตกตางกัน 
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2.9  ความสัมพันธระหวางตัวแปรและงานวิจัยเก่ียวของ 
 

ตารางท่ี 2.8  ความสัมพันธระหวางตัวแปรและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ตัวแปร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอคนพบ ผูวิจัย 

เพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ว า ม ห ว า ด ก ลั ว

อาชญากรรมและความ

ค า ด ห วั ง ข อ ง

นักทองเที ่ยวตอตํารวจ

ทองเที่ยว 

ค ว า ม ห ว า ด ก ลั ว

อ า ช ญ า ก ร ร ม ข อ ง

ประชาชนทีพ่ักอาศัยใน

ชุมชนแออัดคลองเตย 

นักทองเที่ยวเพศหญิงมีความหวาดกลัว

อาชญากรรมประเภทประทุษรายตอชีวิต

และรางกายในระดับสูง 

 

 

ป ร ะ ช า ช น ส ว น ใ ห ญ มี ร ะ ดั บ ค ว า ม

หวาดกลัวภัยอาชญากรรม ในระดับปาน

กลาง อาชญากรรมที่ประชาชนสวนใหญ

มีความหวาดกลัวภัยที ่สุด ไดแก เพลิง

ไหมโดยประมาท การลอบวางเพลิง และ

ชิงทรัพย ตามลําดับ ประชาชนเชือ่วา 

สาเหตุ 

เอกพงษ อมร

มุนีพงศ, 2545 

 

 

 

ไกรวิน วัฒน

สิน, 254 

เพศ 

 

ความปลอดภัยในชีวิต

แ ล ะ ท รั พ ย สิ น ข อ ง

ประชาชน ศึกษากรณี

ผู นํ า ชุ ม ช น ใ น พื้ น ที่

สถานีตํารวจนครบาล

ธรรมศาลา 

ป จ จั ย ที ่มี อิ ท ธิ พ ล ต อ

ความตองการซื ้ออาวุธ

ปนในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชยีงใหม 

พบวา เพศชายสวนใหญเคยมีสวนรวมใน

กิจการชุมชน และเคยมีประสบการณ

เกี ่ยวกับปญหาการปองกันปราบปราม

อาชญากรรม 

 

 

พบวา ผูทีค่รอบครองอาวุธปนในจังหวัด

เชี ย ง เ หม็ นส วน ใ ห ญ เ ป น เพ ศ ช า ย มี

วัตถุประสงคในการครอบครองปนเพื่อ

ปองกันทรัพยสินมากทีสุ่ด รองลงมาเพื่อ

กีฬา 

ภานุพันธ ภานุ

มาส, 2545 

 

 

 

 

พรเทพ ชวาลา

, 2541 
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 ตารางท่ี 2.8 (ตอ) 
 

ตัวแปร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอคนพบ ผูวิจัย 

ศาสนา ปกปองดวยปน รายงาน

สถานการณการติดอาวุธ

พ ล เ รื อ น  แ ล ะ ก า ร

แพรกระจายอาวุธใน

จังหวัดชายแดนภาคใต

ของไทย 

ชาวไทยพุทธรู สึกวาตนจําเปนตองมี

อาวุธปนไวปองกันตัวเอง เนื่องจากรูสึก

วาตนมักตกเปนเหยือ่ของผู กอความไม

สงบ การเรียกรองเพื่อครอบครองอาวุธ

ปนเปนมาจากกระแสชาตินิยมที่เปนภัย

คุกคามทั ้งกายภาพและวัฒนธรรมจาก

ฝายกอการมุสลิม สําหรับชาวบานมุสลิม

โดยทั ่วไป อาวุธปนทําใหพวกเขาไม

ปลอดภัย เพราะเจาหนาที ่รัฐระแวงวา

มวลชนเหลาน้ีอาจจะเปนผูสนับสนุนฝาย

กอการ 

ดินาโซ ซาโร

ซี และจันจิรา 

สมบัติพูนศิริ, 

2552 

สถานภา

พ ท า ง

สังคม 

ความปลอดภัยในชีวิต

แ ล ะ ท รั พ ย สิ น ข อ ง

ประชาชน ศึกษากรณี

ผู นํ า ชุ ม ช น ใ น พื้ น ที่

สถานีตํารวจนครบาล

ธรรมศาลา 

 

 

ป จ จั ย ที ่มี อิ ท ธิ พ ล ต อ

ความตองการซื ้ออาวุธ

ปนในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชยีงใหม 

พบวา  กลุ ม ตัวอย างมี ตําแหนงอยู ใน

ชุมชนสวนใหญเคยมีสวนรวมในกิจการ

ชุมชน และเคยมีประสบการณเกี ่ยวกับ

ป ญ ห า ก า ร ป อ ง กั น ป ร า บ ป ร า ม

อาชญากรรมและโดยภาพรวมมีความรู

ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น กิ จ ก ร ร ม ด า น ค ว า ม

ป ล อดภั ย ใ นชี วิตแล ะ ท รัพ ย สิ นข อ ง

ประชาชนอยางดี 

พบวา ผูที่ครอบครองอาวุธปนในจังหวัด

เชียงใหมสวนใหญเปนขาราชการหรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจมีการครอบครองปน

เพื่อปองกันทรัพยสินมากทีสุ่ด รองลงมา

เพื่อกีฬา 

ภานุพันธ  ภา

นุมาส, 2545 

 

 

 

 

 

 

พ ร เ ท พ 

ชวาลา, 2541 
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ตารางท่ี 2.8 (ตอ) 
 

ตัวแปร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอคนพบ ผูวิจัย 

ร ะ ดั บ

การศึกษา 

ค ว า ม ห ว า ด ก ลั ว

อาชญากรรมและความ

คาดหวังของนักทองเที่ยว

ตอตํารวจทองเที่ยว 

ควา มปล อดภัยในชี วิต

แ ล ะ ท รั พ ย สิ น ข อ ง

ประชาชน ศึกษากรณีผูนํา

ชุ ม ช น ใ น พื ้น ที ่ส ถ า นี

ตํ า ร ว จ น ค ร บ า ล ธ ร ร ม

ศาลา 

พบวา นักทองเที ่ยวระดับการศึกษา

สูงสุดปริญญาตรีมีความหวาดกลัว

อาชญากรรมประเภทประทุษรายตอ

ชีวิตและรางกายในระดับสูง 

พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 เปนสวน

ใหญเคยมีสวนรวมในกิจการชุมชน

และเคยมีประสบการณเกี่ยวกับปญหา

การปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

เอกพงษ อมร

มุนีพงศ, 2545 

 

 

ภานุพันธ  ภา

นุมาส, 2545 

 

 

 

 

 ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอความ

ตองการซื ้ออาวุธปนใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม 

 

พบวา  ผู ที ค่รอบครองอาวุธปนใน

จังหวัดเชียงใหมสวนใหญมีการศึกษา

ในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีมี

ก า ร ค ร อ บ ค ร อ ง ป น เ พื ่อ ป อ ง กั น

ทรัพยสินมากที่สุด รองลงมาเพื่อกีฬา 

พ ร เ ท พ 

ชวาลา, 2541 

 

ร ะ ดั บ

รายได 

ควา มปล อดภัยในชี วิต

แ ล ะ ท รั พ ย สิ น ข อ ง

ประชาชน ศึกษากรณีผูนํา

ชุ ม ช น ใ น พื ้น ที ่ส ถ า นี

ตํ า ร ว จ น ค ร บ า ล ธ ร ร ม

ศาลา 

ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอความ

ตองการซื ้ออาวุธปนใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม 

พบวา กลุ มตัวอยางมีระดับรายไดใน

ระดับกลางเปนสวนใหญเคยมีสวนรวมใน

กิจการชุมชนและเคยมีประสบการณ

เกี่ยวกับปญหาการปองกันปราบปราม

อาชญากรรม 

 

พบวา ผูที่ครอบครองอาวุธปนในจังหวัด

เชียงใหมสวนใหญมีรายไดสูงกวา 2,000 

บาทตอเดือนโดยมีการครอบครองปนเพื่อ

ปองกันทรัพยสินมากที่สุด รองลงมาเพื่อ

กฬีา 

ภานุพันธ ภานุ

มาส, 2545 

 

 

 

 

พรเทพ ชวาลา

, 2541 
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ตารางท่ี 2.8 (ตอ) 

 

ตัวแปร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอคนพบ ผูวิจัย 

อาชีพ ความปลอดภัยในชี วิต

แ ล ะ ท รั พ ย สิ น ข อ ง

ประชาชน ศึกษากรณี

ผูนําชุมชนในพื้นที่สถานี

ตํารวจนครบาลธรรมศาลา 

ป จ จั ย ที ่มี อิ ท ธิ พ ล ต อ

ความตองการซื้ออาวุธปน

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม 

พบวา ผูทีมีอาชีพคาขายเปนกลุมทีม่ีสวน

ร ว ม ใ น กิ จ ก า ร ชุ ม ช น แ ล ะ เ ค ย มี

ประสบการณเกี ่ยวกับปญหาการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรม 

 

อาชีพมีอิทธิพลตอการครอบครองอาวุธ

ปนยี่หอตางๆ  

ภานุพันธ ภานุ

มาส, 2545 

 

 

 

พรเทพ ชวาลา, 

2541 

ระยะเวลา

ที่ อ ยู ใ น

พื้นที่ 

ความปลอดภัยในชี วิต

แ ล ะ ท รั พ ย สิ น ข อ ง

ประชาชน ศึกษากรณี

ผูนําชุมชนในพื้นที่สถานี

ตํารวจนครบาลธรรมศาลา 

พบวา ผูทีมีมีระยะเวลาอยูชุชมชนเปน

เวลานานเปนกลุ มที ่มีสวนรวมใน

กิจการชุมชนและเคยมีประสบการณ

เกี่ยวกับปญหาการปองกันปราบปราม

อาชญากรรม 

ภานุพันธ ภานุ

มาส, 2545 

การมีอาวุธ

ป น

ครอบครอง 

การศึกษาสํารวจความ

ปลอดภัยในชีวิต รางกาย

และทรัพยสินของผู พัก

อาศัยในหมู บานจัดสรร

ชานเมอืงกรุงเทพมหานคร 

พบวา การมีอาวุธปนในครอบครอง

ไม มี ค วา มสั ม พั นธ กั บค วา ม รู สึ ก

ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต  ร า ง ก า ย แ ล ะ

ทรัพยสินของผู พักอาศัยในหมู บาน

จัดสรรชานเมืองกรุงเทพมหานคร 

กิ จ จ า  ส ว น

จันทร, 2526 

ระยะเวลา

ที่มีอายุปน

ใ น ค ร อ ง

ครอง 

ป จ จั ย ที ่มี อิ ท ธิ พ ล ต อ

ความตองการซื ้ออาวุธ

ปนในเขตอํา เภอเมือง 

จังหวัดเชยีงใหม 

สวนใหญที ่จะมีอาวุธปนได นั ้นมี

ความสนใจในอาวุธปนมามากกวา 6 

ปแตมีการครอบครองปนเพือ่ปองกัน

ทรัพยสินมากที่สุด รองลงมาเพื่อกีฬา 

พรเทพ ชวาลา, 

2541 

 

แหลงที ่มา

ข อ ง อ า วุ ธ

ป น ใ น

ครอบครอง 

ป จ จั ย ที ่มี อิ ท ธิ พ ล ต อ

ความตองการซื ้ออาวุธ

ปนในเขตอํา เภอเมือง 

จังหวัดเชยีงใหม 

ผู ที ่มีสวนสําคัญที ่ทําใหสนใจอาวุธ

ปน คือ ญาติพีน่องและสถานที่ทํางาน 

แตมีการครอบครองปนเพื ่อปองกัน

ทรัพยสินมากที่สุด รองลงมาเพื่อกีฬา 

พรเทพ ชวาลา

, 2541 

 



บทที ่3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

  เพื่อใหงานวิจัยครบสมบูรณ ผูวิจัยไดใชการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบ

กนั การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยแบบสอบถาม การดําเนินงานใหไดขอมลูและ

ตรงประเด็นและเปนไปตามจุดประสงคของการวิจัยที่ไดต้ังไว การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ดวยการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อนําขอมูลมาเสริมการวิจัยเชิงปริมาณ โดย

ในบทนี้จะกลาวถึง ขั้นตอนตางๆในการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยาง การรวบรวม

ขอมูล การออกแบบสอบถาม การวัดตัวแปร การวัดคาความเชื่อถอืได (Reliability) และคาความ

แมนตรง (Validity) และขั้นตอนตางๆในการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 

3.1  การวิจัยเชิงปริมาณ 

 

  ในขัน้ตอนแรกเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย จึงกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัยไวดังน้ี 

 

 3.1.1  วิธีการศึกษา 

      3.1.1.1  หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) ใชหนวยการวิเคราะหระดับบุคคล 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการใชปนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  

     3.1.1.2  แหลงขอมูลในการศึกษาในคร้ังน้ีไดแก 

 1)  ขอมูลเอกสาร (Documentary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการคนควาจาก

หนังสือ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต และขอมลูจากหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2)   ขอมูลสนาม (Field Data)  เปนขอมูลที ่ไดจากการสํารวจ (Survey 

Research) การใชแบบสอบถาม โดยใหผู นําชุมชนและตัวแทนของกลุมตัวอยางตอบคําถามดวย

ตัวเอง โดยวิธี (Focus Group) จํานวน 12 คน แบงเปนหมู 1 บานไอกูบู(มุสลิม) ซึง่เปนชาวมุสลิม 

100 เปอรเซน็ต จํานวน 4 คน หมู 6 บานควน(พุทธ) ซึ่งเปนไทยพุทธลวน 100 เปอรเซ็นต จํานวน 4  
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คน และหมู 6 บานตลิ่งสูง (ผสม) ซึ่งชาวบานไทยพุทธและมุสลิม โดยแบงเปนชุมชนมุสลิม 65 

เปอรเซ็นตและชุมชนพุทธ 35 เปอรเซ็นตจํานวน 2 คน และชาวไทยพุทธ จํานวน 2 คน รวมทัง้สิน้ 12 

คน จํานวน 3 คร้ัง 

 

ตารางท่ี 3.1  กลุมประชากรที่ศึกษา 

  

ลําดับท่ี หมูบาน ลักษณะหมูบาน จํานวนประชากร 

1 บานไอกูบู ชุมชนมุสลิม 100 เปอรเซน็ต 619 คน 

2 บานแซะ ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 412 คน 

3 บานใหม ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 569 คน 

4 บานเจาะกูด ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 690 คน 

5 บานตาเซะเหนือ ชุมชนพุทธ 30 เปอรเซน็ต  

และชมุชนมุสลิม 70  เปอรเซน็ต 

302 คน 

6 บานควน ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 567 คน 

7 บานปเหล็ง ชุมชนผสม พุทธ 30 เปอรเซน็ต  

และชุมชนมุสลิม 70  เปอรเซน็ต 

327 คน 

8 บานปาหวาย ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 295 คน 

9 บานตลิ่งสูง ชุมชนมุสลิม 65 เปอรเซน็ต 

และชมุชนพุทธ 35 เปอรเซน็ต 

376 คน 

202 คน 

10 บานปาเย ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 106 คน 

11 บานทา ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 388 คน 

12 บานใหญ ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 693 คน 

รวมท้ังสิ้น 5,549 คน 

 

แหลงท่ีมา:  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, 2554. 
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  3.1.2  ประชากรท่ีศึกษา 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ไดแกประชาชนทีเ่ปนหัวหนาครัวเรือนทัง้ไทยพุทธและมุสลิม

และผูทีม่ีบทบาทในชุมชน ทัง้โดยธรรมชาติและจากการแตงตัง้ ภายในพืน้ที่ ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุ

ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีทั้งหมด 5,546 คนในปพ.ศ. 2552 

 

  3.1.3  กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางทีเ่ปนชาวไทยพุทธ ชาวมุสลิม ทีอ่ยูในพื้นที่หมูที่ 1 บานไอกูบูเปนชุมชนมุสลิม 

100 เปอรเซ็นต, หมูที่ 6 บานควนเปนชุมชนพุทธ 100 เปอรเซ็นต และหมูที ่12 บานตลิง่สูงเปนชุมชน

ผสมระหวางมุสลิมและไทยพุทธ ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไงปาดี จังหวัดนราธิวาส  รวมจํานวนทั้งสิน้ 

1,763 คน จาก 12 ตําบล แยกตามศาสนาแลวนัน้ สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 984 คน นับถือ

ศาสนาอิสลาม 779 คน กําหนดระดับความเชือ่มั่นที่ระดับ 95 ความคลาดเคลือ่น 0.05 กําหนดขนาด

ตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จของ Krejcie and Morgan (1970: 608) กาํหนดขนาดตัวอยาง 313 คน 

  แตเพื่อความเหมาะสมในการสุมตัวอยางแบบชวงชั้นตามสัดสวน (Proportional Stratified 

Random Sampling) ประกอบกับสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางในภาคสนาม โดยตามเก็บรวบรวม

ในภายหลัง ในขณะที่อยูในสถานการณไมปกติ การเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนอาจมีอุปสรรค 

อาจทําใหแบบสอบถามสูญหายจํานวนมาก หรือขาดความสมบูรณได ผู วิจัยจึงไดกําหนดจํานวน

ตัวอยางทีจ่ะจัดเก็บ จํานวน 356 คน ในการเลือกกลุมตัวอยางดังกลาวนีเ้พือ่ลดการสูญเสียการเปน

ผูแทน ลดความแปรปรวนในเรื่องลักษณะชุมชนเพราะมีลักษณะชุมชนที่ยังมีความสัมพันธกันอยู การ

สุมตัวอยางก็มีขอจํากัด ในเรื่องความปลอดภัย และการคมนาคม ทําใหไมสามารถเลือกกลุมตัวอยางได

ไดตามหลักความนาจะเปนโดยการสุ มตัวอยาง แตอยางไรก็ตามการเก็บลักษณะดังกลาวก็เปน

ครอบคลุมความหลากหลายของความเปนผูแทนของกลุมตัวอยาง โดยมุงเนนกลุมตัวอยางที่ไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบเปนสําคัญหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียกับเหตุการณทีเ่กิดขึน้ภายใต

ลักษณะชุมชนที่แตกตางกันเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางมุมมองของความคิดของกลุมตัวอยาง

จากแตละชุมชน ผูวิจัยจึงตัดสินใจเลือกพืน้ที่เฉพาะ (Research Based Area) สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ 

ดังรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.2  จํานวนกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา จําแนกตามหมูบาน ลักษณะ หมูบาน และจํานวน    

กลุมตัวอยางโดยสุมแบบสะดวกในอัตรารอยละ 20 

 

 

แหลงท่ีมา:  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, 2554. 

   

 3.1.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  ในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู วิ จัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื ่องมือในการเก็บขอมูลโดยเปน

แบบสอบถาม แยกเปน 2 ชุด คือ ชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม   

  ลักษณะคําถามเปนแบบวิธีการของลิเคิรท (Likert Scales) โดยแบงคําถามออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

     ตอนที่  1 เปนคําถามทั ่วไปเกี ่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู ตอบ อันไดแก  เพศ อายุ  

สถานภาพสมรส สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา รายได อาชีพ ศาสนา ระยะเวลาที่อยูในพื้นที่ 

และคําถามสวนบุคคลอัน ไดแก มีคนในครอบครัว/ญาติสนิทของทานไดรับผลกระทบ ผลกระทบจาก

การเกิดเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ระดับความรุนแรงของเหตุการณทีม่ีผลตอ

ครอบครัว การรับรูของการเกิดเหตุการณความรุนแรงในพืน้ที่ จํานวนอาวุธปนในครอบครอง การ

เรียนรูการใชอาวุธปน เปนแบบตรวจสอบรายการ 

    ตอนที่ 2 เปนขอมูลทัศนคติเกี่ยวกับตัวแปรทีศ่ึกษา โดยแบงออกเปนทัศนคติตอการใช

อาวุธปน ในพืน้ที ่บานไอกูบู, บานควนและบานตลิง่สูง ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด

นราธวิาส ในดาน ตอไปน้ี 

 

ลําดับท่ี หมูบาน ลักษณะหมูบาน จํานวนประชากร ขนาดตัวอยาง

ประชากร 

1 บานไอกูบู ชุมชนมุสลิม 100 เปอรเซน็ต 619 คน 124 คน 

2 บานควน ชุมชนพุทธ 100 เปอรเซน็ต 567 คน 116 คน 

3 บานตลิ่งสูง ชุมชนมุสลิม 65 เปอรเซ็นต

และชุมชนพุทธ 35 เปอรเซน็ต 

376 คน 

202 คน 

76 คน 

40 คน 

รวมท้ังสิ้น 1,763 คน 356 คน 
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1) ดานความปลอดภัย  

2) ดานความกลัว 

3) ดานความไววางใจ 

  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปนคําถามปลายเปด เพือ่เปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถาม แสดงความ

คดิเห็น และใหขอเสนอแนะเพิม่เติม 

 

  3.1.5  การวัดคาตัวแปรและการใหคะแนนคําตอบ  

   การวัดคาตัวแปรในแบบสอบถามในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยวัดคาตัวแปร และกําหนดการใหคา

คะแนนตัวแปรและเกณฑการแปลความหมาย ดังน้ี 

 โดยมาตราวัดแบบ Rating Scale ซึง่มีการแบงระดับ การวัดออกเปน 5 ระดับ มีการกําหนดคา

คะแนนการตอบตามตัวเลอืกดังน้ี 

   เห็นดวยมากที่สุด  5 คะแนน 

   เห็นดวยมาก  4 คะแนน 

   เห็นดวยปานกลาง  3 คะแนน  

   เห็นดวยนอย  2 คะแนน 

   เห็นดวยนอยที่สุด  1 คะแนน 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางโดยการหาคาเฉลีย่ เพือ่พรรณนา ตัวแปร

ความกลัว แบงชวงคาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 10) ดังน้ี 

   คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 คะแนน  ระดับ มากที่สุด 

   คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 คะแนน  ระดับ มาก 

   คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 คะแนน  ระดับ ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 คะแนน  ระดับ นอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 คะแนน  ระดับ นอยที่สุด 

 

3.1.6   การทดสอบเคร่ืองมือ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดใหมีการทดสอบเครือ่งมือในการวิจัยดานการตรวจสอบความ

เที่ยงตรง (Validity) และและหาคาความเชื่อถือได (Reliability) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

    3.1.6.1  การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
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    ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูตรวจสอบ

ความแมนตรงตามเนื้อหา (Content Validity) รายชื่อผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 

1)  ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต  โชตินาครพันธุ   

รองคณบดีฝายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร 

2)  ดร.เอกพันธุ  ปณฑวณิช 

อาจารยประจํา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

3)  ประชาชนใน หมู  9 ตลิ่งสูง (ผสม) ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธวิาส 

เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Concurrent Validity) วา

เนื้อหาตรงกับเนือ้หาทีต่องการวัดหรือไม รวมทัง้ตรวจสอบดานภาษาทีใ่ช การวางรูปแบบขอความ

ตางๆแลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

3.1.6.2  การทดสอบเพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)   

ผูวิจัยนําแบบสอบถามทีผ่านการแกไขปรับปรุงแลว ไปทําการทดสอบดวยวิธีทดสอบ 

(Pre-test) ชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม ที่อยูในพื้นที่ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

รวมจํานวนทัง้สิน้ 20 คนโดยพิจารณาชาวไทยพุทธ ชาวมุสลิมทีค่รอบครองอาวุธปนและสนใจในเรือ่ง

ของอาวุธปนในจังหวัดชายแดนภาคใต หลังจากนัน้ไดนําแบบสอบถามดังกลาวมาตรวจใหคะแนน 

วิเคราะหหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  โดยการหาคาอํานาจจําแนก โดยใชวิธี Item Correlation (r) วิเคราะห

หาความเชือ่มัน่ โดยการหาคาสัมประสิทธิอัลฟา (Alfa Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค และ

วิเคราะหหาขอบกพรอง แลวจึงปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเพือ่ใหมีความสมบูรณยิง่ขึ ้น ผลการ

ทดสอบปรากฏดังตารางที่ 3.3 ซึ่งในสวนที่มีคาความเชื่อมั่นตํ่า ผูวิจัยไดปรับปรุง และ/หรือ ตัดขอความ

ออกสําหรับแบบสอบถามที ่นํามาใช เก็บขอมูลจริง เพื ่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองเพื ่อใหได

แบบสอบถาม ที่มีความเที่ยงตรง เมื่อปรากฏวาสามารถเขาใจคําถาม และคําตอบทุกขอแลว โดยไมมีขอ

สงสัยแตอยางใด จึงนําแบบสอบถามฉบับน้ีไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 
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ตารางท่ี 3.3  แสดงผลการทดสอบเพื่อหาความเชื่อมั่น 

 

ตัวชี้วัด Alpha 

1.การยอมรับใหมีและใชอาวุธปน : ดานความปลอดภัย    

หมู 1 บานไอกูบู(มุสลิม) .8216 

หมู 6 บานควน(พุทธ) .8915 

หมู 9 บานตลิ่งสูง(ผสม) .8666 

2.การยอมรับใหมีและใชอาวุธปน : ดานความกลัว  

หมู 1 บานไอกูบู(มุสลิม) .7863 

หมู 6 บานควน(พุทธ) .7926 

หมู 9 บานตลิ่งสูง(ผสม) .8804 

3.การยอมรับใหมีและใชอาวุธปน : ดานความไววางใจ  

หมู 1 บานไอกูบู(มุสลิม) .7783 

หมู 6 บานควน(พุทธ) .8344 

หมู 9 บานตลิ่งสูง(ผสม) .8389 

 

3.1.7   เกณฑการใหคะแนน 

ขอที่เปน Likert Scale มีเกณฑใหคะแนน ดังน้ี 

3.1.7.1 ขอคําถามแบบมาตรประเมินคา โดยขอความประกอบดวยขอความในเชิงบวก

และเชิงลบ วิธกีารใหคะแนนแตละคําตอบ เปนไป 2 ทาง คือ 

ระดับความคิดเห็น  ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 

มากที่สุด   5   1 

มาก    4   2 

ปานกลาง   3   3 

 นอย    2   4 

นอยที่สุด   1   5 
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3.1.7.2 นําคะแนนไปวิเคราะห โดยใชโปรแกรมทางสถิติ สถิติทีใ่ชในการวิเคราะห คือ 

คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑของระดับที่ตัง้ไว และแปลตาม

เกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 10) 

คาเฉลี่ย   ระดับความเห็น 

4.51 – 5.00  มากที่สุด 

3.51 – 4.50  มาก 

2.51 – 3.50  ปานกลาง 

1.51 – 2.50  นอย 

1.00 – 1.50  นอยที่สุด 

3.1.7.3 ขอคําถามแบบมาตรประเมินคา โดยขอความประกอบดวยขอความในเชิงบวก

และเชิงลบ  วิธีการใหคะแนนแตละคําตอบ เปนไป 2 ทาง คือ 

ระดับความคิดเห็น  ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 

 มากที่สุด   5   1 

 มาก    4   2 

 ปานกลาง   3   3 

 นอย    2   4 

 นอยที่สุด   1   5 

3.1.7.4 นําคะแนนไปวิเคราะห โดยใชโปรแกรมทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะห 

คือ คาเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑของระดับทีตั่้งไว และแปลตาม

เกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 10) 

คาเฉลี่ย   ระดับความเห็น 

4.51 – 5.00  มากที่สุด 

3.51 – 4.50  มาก 

2.51 – 3.50  ปานกลาง 

1.51 – 2.50  นอย 

1.00 – 1.50  นอยที่สุด 
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3.1.8  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยใชวิธีการลงพืน้ที่แจกแบบสอบถาม รวมกับคนในพื้นที่ 

ดังน้ี 

ผู วิจัยไดรวมเก็บรวบรวมขอมูลรวมกับชาวบานมุสลิมจํานวน 2 คนในพื้นที ่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต  โดยกอนที ่จะทําการแจกแบบสอบถามไดมีการพูดคุยและทําความเขาใจใน

แบบสอบถามอยางละเอียด สาเหตุทีต่องมอบหมายใหชาวบานในพื้นทีเ่ปนผูแจกจายแบบสอบถาม

ใหกับกลุมตัวอยางนัน้ เนือ่งจากเปนการเก็บขอมูลในพื้นทีท่ีป่ระชาชนสวนใหญใชภาษาทองถิน่ และ

ปญหาการศึกษาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไมสามารถอานออกเขียนภาษาไทยได เพราะ

ไดใชภาษาถิน่ในการสื่อสาร จึงจําเปนตองขอความอนุเคราะหใหคนมุสลิมเก็บขอมูลในสวนที่เปน

ชุมชนมุสลิม ทั้งนี้การเก็บขอมูลชาวบานทั่วไป ตองดูความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม 

 ทั้งน้ีในชุมชนไทยพุทธผูวิจัยรวมเก็บขอมูลรวมกับผูชวยแจกแบบสอบถามซึง่เปนคนในพื้นที่

จํานวน 2 คน ซึ่งผู วิจัยไดชีแ้จงรายละเอียดตางๆเพือ่ทําความเขาใจใหตรงกันในวัตถุประสงคของ

การศึกษาและกระบวนการวิจัย สามารถสรุปได ดังน้ี ผูวิจัยใชวิธีการลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม รวมกับ

คนในพืน้ที ่จํานวน 4 คน แยกไทยพุทธและมุสลิม 

   หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม)  : ชาวบานมุสลิม 1 คน 

    หมู 6 บานควน (พุทธ)   ชาวบานพุทธ 1 คน 

    หมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) :  ชาวบานพุทธ 1 คน  ชาวบานมุสลิม 1 คน 

โดยทําการแจกแบบสอบถามและเรียกคืนดวยตนเอง แบบสอบถามของแตละคนจะถูกผนึกไวในซองที่

ผู วิจัยเตรียมไวใหกอนที่จะเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่ใหผู ตอบรูสึกมั่นใจวาขอมูลที่ตอบจะถูกเก็บเปน

ความลับ 

  ทั้งนีอั้ตราการตอบที่นําไปใชในการวิเคราะหได คือรอยละ 80 จึงจะถือวาใชได (พิชิต พิทักษ

เทพสมบัติ, 2547: 345) ปรากฏผลแบบสอบถามทัง้หมด 356 ชุด สามารถเก็บขอมูลได 279 ชุด คิดเปน

รอยละ 78.37  

 อุปสรรคในการศึกษาครั้งนี้ไดแก 1) รูปแบบการสนทนากลุมในหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) เปน

ลักษณะ 2 ศาสนาอยูรวมกัน เมื่อมาพูดคุยรวมกันไมกลาแสดงความคิดเห็น เน่ืองจากขาดความไววางใจ

กนั 2) เน่ืองจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีวัฒนธรรมในผูชายเปนผูนํา เมื่อมีการสนทนากลุมทั้ง 3 

หมูบานทําใหขาดความหลากหลายทางเพศ 3) เนือ่งจากผูวิจัยเปนคนนอกพื้นที ่เมือ่มาทํางานวิจัยใน
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พื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต ในระยะเวลาสนๆ ทาํใหเกิดความไววางใจ ซึง่เปนอุปสรรคตอการจัดเก็บ

ขอมูล 4) เหตุระเบดิและเหตุความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ ทาํใหเกดิความหวาดระแวงขึน้ใหมเสมอ 

 

  3.1.9  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

เมื่อไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยไดทําการประมวลผลขอมูลดวยมือ โดยอาศัยคูมือลง

รหัสที่ไดเตรียมไวแลวหลังจากนัน้จึงไดทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

ทางสถิติ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยการวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

1) รอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล โดยทราบความถี่เปนรอยละ 

2) ใช T-Test Independent ใชอธิบายตัวแปรอิสระที่มีสองกลุม ไดแก เพศ ศาสนา 

3) การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) เพือ่อธิบายการมีตัวแปรอิสระ

ที่มีมากกวา 2 คาขึ้น 

4) ในการพิจารณาระดับทัศนคติของประชาชนตอการใชอาวุธปน พิจารณาจากคา

คะแนนเฉลี ่ยของคําตอบแบบสอบถาม ถาคะแนนอยู ในชวงพฤติกรรมใดก็แสดงวา ทัศนคติของ

ประชาชนเปนแบบนั้น  

 

3.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

   การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการทํา (Focus Group) เพือ่เปนการกําหนดประเด็นสําหรับการตัง้

คําถามในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเลือกเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งน้ีเปนกลุมผูนําของ

หมูบานจํานวน 12 คน ทั้งจากแตงตั้งและผูนําทางธรรมชาติ ทัง้นีเ้ปาหมายหลัก คือ การการรับฟง

ทัศนคติและแนวคิดตอผลจากการวิจัยเชิงปริมาณทีไ่ดรับจากการวิจัย ในการจัดสนทนากลุมใหมีการ

สังเกตการณ จดบันทึกและบันทึกเสียงผูเขารวมประชุม การวิเคราะหผลการสนทนากลุมตามประเด็น

คําถามและการเปดกวางในการแสดงความคิดเห็นเพือ่เปนการกําหนดประเด็นสําหรับการตัง้คําถามใน

การวิจัยเชิงปริมาณ ทั้งในสวนของการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และการ

ทดสอบสมมุติฐานดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) และแสวงหานโยบายหรือขอเสนอแนะที่

เหมาะสมในการใชอาวุธปนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

 
 



 

 

บทที ่4 

   

ผลการศึกษา 

 

 การวิจัยทัศนคติของประชาชนตอการใชอาวุธปนในจังหวัดชายแดนภาคใต กรณีศึกษา 

ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ

ประชาชนในดานความปลอดภัย ความกลัวและความไววางใจ ของชาวไทยพุทธและมุสลิมตอการ

ยอมรับใหมีและใชอาวุธปนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการวิจัย 

ผู วิจัยไดออกแบบการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ  การวิจัยดวยแบบสอบถาม กับกลุ มเปาหมาย 

จํานวน 356 ตัวอยาง ไดสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางในภาคสนาม ในขณะทีส่ถานการณไม

ปกติ การเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนอาจมีอุปสรรค รวมจํานวนตัวอยางทีไ่ดกลับคืนมา

ทั้งสิ้น 279 ชุด กลุมตัวอยางดังกลาว ไดตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือการวิจัยเชิงสํารวจที่

ผูสรางไดสรางขึน้ ตอบกลับมาในสภาพสมบูรณสามารถนํามาวิเคราะหได จํานวน 279 ฉบับ คิด

เปนรอยละ 78.37 เพื่อใหการดําเนินงานใหไดขอมูลและตรงประเด็นและเปนไปตามจุดประสงค

ของการวิจัยที่ไดตัง้ไว และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสนทนาแบบกลุม 

(Focus Group) เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามใหสมบูรณและเสริมการวิจัย

เชิงปริมาณ ซึ่งจะไดนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

 

4.1  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

 การนําผลวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครัง้นี้ ผู วิจัยได

นําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงเปน 6 สวน 

 

4.1.1  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง การวิจัยคร้ังน้ีเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ประชาชน

ในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ในตําบลสุไหงปา

ดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธวิาส ตอการใชอาวุธปนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 279 

คนโดยแยกตามศาสนา เพศ อาย ุสถานภาพ สถานภาพทางสงัคม ระดับการศกึษา ระดับรายได และอาชีพ 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประชาชนกลุมตัวอยางทั้ง 3 หมูบาน สามารถสรุปไดดังนี้ 

 ศาสนา พบวา หมู 1 บานไอกูบู สวนใหญเปนชาวมุสลิมมากกวา 97 เปอรเซ็นต  หมู 6 บาน

ควนเปนชาวไทยพุทธมากกวา 94 เปอรเซ็นต และหมู 9 บานตลิง่สูง เปนชาวมุสลิม 65 เปอรเซ็นต 

และชาวไทยพุทธ 35 เปอรเซ็นต โดยรวมทั้งหมดจะมีประชาชนเปนมุสลิมมากกวาไทยพุทธ 

 เพศ พบวา กลุมตัวอยางทั้ง 3 หมูบาน ประกอบดวยเพศชายมากกวาเพศหญิง 

 อายุ พบวา หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 6 บานควน (พุทธ) มีอายุเฉลี่ยระหวาง 31-40 

ปมากที่สุด แตหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) มีอายุเฉลี่ยระหวาง 15-30 ปมากที่สุด 

 สถานภาพการสมรส พบวา หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 6 บานควน (พุทธ) สวน

ใหญสมรสแลว แตหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) สวนใหญสมรสแลวเชนเดียวกัน แตสถานภาพโสดมี

จํานวนที่ใกลเคียงกัน 

  สถานภาพทางสังคม พบวา กลุมตัวอยางทัง้ 3 หมูบานเปนชาวบานที่มีระดับการศึกษาไม

สูงมากนัก ซึ่งจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาเทานั้น 

 ดานอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางทั้ง 3 หมูบานประกอบอาชีพเกษตรกรโดยมีรายไดเฉลี่ยตอ

ครัวเรือนไมสูงมากนัก จนคอนขางอยูในระดับที่ตํ่า  

 ดังน้ันสรุปไดวา จากลักษณะของกลุมตัวอยางทัง้ 3 หมูบานดังกลาวนี ้จึงมีความเหมาะสม

สามารถทดสอบสมมติฐานในเร่ืองระดับความคิดเห็นตอการยอมรับและใหใชอาวุธปนของการวิจัย

คร้ังน้ี ซึ่งเปนการเปรียบเทียบและตองการขอมูลจากความแตกตางของกลุมตัวอยาง 

 

ตาราง ท่ี 4.1  รอยละของลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 

ขอมูลสวนบุคคล 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) 

รอยละ(จํานวน) 

บานควน(พทุธ) 

รอยละ(จํานวน) 

บานตลิ่งสูง(ผสม) 

รอยละ(จํานวน) 

รวม 

รอยละ(จํานวน) 

1.ศาสนา 

       พุทธ 

       อิสลาม 

     รวม 

 

2.2(2) 

97.8(88) 

100(90) 

 

94.4(84) 

5.6(5) 

100 (89) 

 

34.0(35) 

65.0(65) 

100 (100) 

 

130.6(121) 

168.4(158) 

300(279) 

2.เพศ 

      ชาย 

 

58.9 (53) 

 

51.7(46) 

 

53.0(53) 

 

163.6(152) 

      หญิง 41.1 (37) 48.3(43) 47.0(47) 136.4(127) 
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ตาราง ท่ี 4.1  (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) 

รอยละ(จํานวน) 

บานควน(พทุธ) 

รอยละ(จํานวน) 

บานตลิ่งสูง(ผสม) 

รอยละ(จํานวน) 

รวม 

รอยละ(จํานวน) 

3.อายุ 

       15 - 20 

       20 – 30 

 

4.4(4) 

32.2(29) 

 

2.2(2) 

14.6(13) 

 

26.0(26) 

26.0(26) 

 

32.6(32) 

72.8(68) 

       31 – 40 35.6(32) 38.2(34) 20.0(20) 93.8(86) 

       41 – 50 18.9(17) 28.1(25) 20.0(20) 67(62) 

       51 ปขึ้นไป 8.9(8) 16.9(15) 8.0(8) 33.8(31) 

     รวม 100 (90) 100(89) 100 (100) 300(279) 

4.สถานภาพการสมรส 

        โสด 

         สมรสแลว 

หยาราง 

แยกกันอยู 

อ่ืนๆ 

 

14.4(13) 

84.4 (76) 

- 

- 

1.1(1) 

 

21.3(19) 

65.2(58) 

11.2(10) 

2.2 (2) 

- 

 

42.0(42) 

54.0(54) 

4.0(4) 

- 

- 

 

77.7(74) 

203.6(188) 

15.2(14) 

2.2 (2) 

1.1(1) 

       รวม 100 (90) 100 (89) 100 (100) 300(279) 

5.สถานภาพทางสังคม 

 หัวหนาครัวเรือน 

 กํานนั/

ผูใหญบาน 

ผูนาํทางศาสนา 

 ขาราชการ 

ทํางานในพ้ืนที ่

 ชาวบาน 

 อ่ืนๆ 

 

38.9(35) 

3.3(3) 

 

1.1(1) 

5.6(5) 

 

47.8(43) 

3.3(3) 

 

18.0(16) 

9.0(8) 

 

4.5(4) 

10.1(9) 

 

57.3(51) 

1.1(1) 

 

8.0(8) 

1.0(1) 

 

2.0(2) 

5.0(5) 

 

83.0(83) 

1.0(1) 

 

64.9(59) 

13.3(12) 

 

7.6(7) 

20.7(19) 

 

188.1(177) 

5.4(5) 

        รวม 100 (90) 100 (89) 100 (100) 300(279) 

 6.การศกึษา 

         ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ค

บังคับ 

        ไมใชการศึกษา

ภาคบังคบั 

 

97.8(88) 

 

2.2(2) 

 

88.8(79) 

 

11.2(10) 

 

92.0(92) 

 

8.0(8) 

 

278.6(259) 

 

21.4(20) 



119 

 

 

ตาราง ท่ี 4.1  (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) 

รอยละ(จํานวน) 

บานควน(พทุธ) 

รอยละ(จํานวน) 

บานตลิ่งสูง(ผสม) 

รอยละ(จํานวน) 

รวม 

รอยละ(จํานวน) 

     รวม 100 (90) 100(89) 100 (100) 300(279) 

    6.1 ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ค

บังคับ 

        ประถมศึกษา  

        มัธยมศึกษา หรือ 

ปวช.      

        อนุปริญญา หรือ 

ปวส.   

ระดับปริญญาตร ี                   

มากกวาปรญิญาตรี 

อ่ืนๆ (ระบุ)  

 

 

37.5(33) 

42.0(37) 

 

5.7(5) 

 

13.6(12) 

1.1(1) 

- 

 

 

51.9(42) 

27.8(24) 

 

6.3(5) 

 

13.9(11) 

- 

- 

 

 

69.5(64) 

26.1(24) 

 

4.3(4) 

 

- 

- 

- 

 

 

158.9(139) 

95.9(85) 

 

16.3(14) 

 

27.5(23) 

1.1(1) 

- 

       รวม 100 (88) 100(79) 100(92) 300(279) 

7.อาชีพ 

เ ก ษ ต ร ก ร  ( ตั ด

ยาง/ทาํสวน)  

ประมง 

คาขาย/ธุรกิจ  

ขาราชการหรือ

พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

รับจางทั่วไป  

 แมบาน/พอบาน 

 ทาํงานบาน  

 อ่ืนๆ  

        รวม 

 

44.4(40) 

 

2.2(2) 

1.1(1) 

4.4(4) 

 

36.7(33) 

4.4(4) 

3.3(3) 

3.3(3) 

100 (90) 

 

74.2(66) 

 

0.0(0) 

4.5(4) 

4.5(4) 

 

14.6(13) 

0.0(0) 

1.1(1) 

1.1(1) 

100 (89) 

 

40.0(40) 

 

0.0(0) 

10.0(10) 

5.0(5) 

 

25.0(25) 

0.0(0) 

19.0(19) 

1.0(1) 

100 (100) 

 

158.6(146) 

 

2.2(2) 

15.6(15) 

13.9(13) 

 

76.3(71) 

4.4(4) 

23.4(23) 

5.4(5) 

300(279) 



188 

 

ตาราง ท่ี 4.1  (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) 

รอยละ(จํานวน) 

บานควน(พทุธ) 

รอยละ(จํานวน) 

บานตลิ่งสูง(ผสม) 

รอยละ(จํานวน) 

รวม 

รอยละ(จํานวน) 

 8.ระดับรายได 

           ไมเกิน 10,000  

 ตั้งแต 10,001 – ไม

เกิน 15,001  

 ตั้งแต 15,001 – ไม

เกิน 20,001         

          ตั้งแต 20,001 – 

ไมเกิน 25,001   

          ตั้งแต 25,001 – 

ไมเกิน 30,001  

        ตั้งแต 30,001 ขึ้นไป 

     รวม 

 

64.4(58) 

32.2(29) 

 

2.2(2) 

 

1.1(1) 

 

- 

 

- 

100 (90) 

 

30.3(27) 

32.6(29) 

 

32.6(29) 

 

4.5(4) 

 

- 

 

- 

100 (89) 

 

66.0(66) 

20.0(20) 

 

13.0(13) 

 

1.0(1) 

 

- 

 

- 

100 (100) 

 

160.7(151) 

84.8(78) 

 

47.8(44) 

 

6.6(6) 

 

- 

 

- 

300(279) 

 

4.1.2  ขอมูลปจจัยทางสังคมของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะปจจัยทางสังคมของกลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี ้มีตัวแปรที่นํามาศึกษา จํานวน 7 

ตัวแปร จากขอมูลเชิงสํารวจที่ไดจากแบบสอบถาม เมื่อนํามาวิเคราะหในเชิงปริมาณแลว  

 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางสังคมของกลุมตัวอยางทั้ง 3 หมูบาน พบวา 

 ระยะเวลาที่อยูในหมูบานของตนเองและอยูในตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด

นราธิวาส พบวา กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม มีระยะเวลาที่อยูในหมูบานของตนเองและอยูใน ตําบล     

สุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสมากกวา 20 ปขึ้นไปทั้ง 3 หมูบาน 

 สําหรับความรุนแรงทีค่นในครอบครัว/ญาติสนิทของกลุมตัวอยางทั้ง 3 หมูบานไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สรุปไดดังน้ี 

 หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) จากกลุมตัวอยาง 90 คน มีคนในครอบครัวไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 12 คน โดยสวนใหญไดรับ

บาดเจ็บจากเหตุการณความรุนแรงเปนสวนใหญทั้งเฉพาะเจาะจงและไมเฉพาะเจาะจง ระดับความ

รุนแรงบาดเจ็บเล็กนอยเทาน้ัน 
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 หมู 6 บานควน (พุทธ) จากกลุมตัวอยาง 89 คน มีคนในครอบครัวไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณความไมสงบในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 14 คน โดยสวนใหญโดนยิงและ

โดนระเบิดทั้งสิ้น โดยมีระดับของความรุนแรงที่บาดเจ็บเล็กนอยทั้งสิ้น  

 หมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) จากกลุมตัวอยาง 100 คน มีคนในครอบครัวไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณความไมสงบในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 28 คน โดยสวนใหญจะโดนยิง 

และโดนระเบดิ โดยมรีะดับของความรุนแรงทีบ่าดเจ็บเลก็นอย เปนสวนใหญ  

 การรับรูการเกิดเหตุการณรุนแรงในพืน้ที่ กลุมตัวอยางทั้ง 3 หมูบาน นั้นมีการรับรูผานสื่อ

โทรทัศนมากที่สุด  

 ในเรื่องระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับสาเหตุของการมีอาวุธปนทําใหเกิด

ปญหาความรุนแรงในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีความรุนแรงเพิม่ขึน้นัน้มีความแตกตางกัน

ในแตละกลุมตัวอยางและมีความแตกตางทีใ่กลเคียงกัน โดยหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) มีความ

คิดเห็นในเรื่องความรุนแรงทีเ่กิดขึน้เพราะประชาชนไมรูกฎหมายอาวุธปนมากทีสุ่ดซึง่สอดคลอง

กับหมู 6 บานควน (พุทธ) แตหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) กลับเห็นวาเพราะนโยบายรัฐไมมีการ

ควบคุมการใชปน เปนสาเหตุที่สําคัญที่สุด เมื่อนําผลวิเคราะหในขอดังกลาวนี้ จะเห็นไดวาหมู 1 

บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 6 บานควน (พุทธ) มีความคิดเห็นเกีย่วกับผูใชอาวุธปนเปนสําคัญ แต

หมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูควบคุมหรือผูวางนโยบายเปนสําคัญ  

 สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจําเปนของอาวุธปนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้ง 

3 หมูบาน มีความคิดเห็นที่ “เห็นดวย” ที่สอดคลองกัน 

 แตความคิดเห็นในเร่ืองปญหาความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีความรุนแรง

เพิม่ขึน้สาเหตุเปนเพราะการทีป่ระชาชนสามารถมีอาวุธในครอบครองนัน้ แตละกลุมตัวอยางได

แสดงความคิดเห็น คือ หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) มีความคิดเห็นที่ 

“เห็นดวย” แตในหมู 6 บานควน (พุทธ) มคีวามคดิเห็นทีไ่มเห็นดวย ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  รอยละของปจจัยทางสังคม 

 

ปจจัยทางสังคม 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) 

รอยละ(จํานวน) 

บานควน(พทุธ) 

รอยละ(จํานวน) 

บานตลิ่งสูง(ผสม) 

รอยละ(จํานวน) 

รวม 

รอยละ(จํานวน) 

1.ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ อ ยู ใ น

พ้ืนที่(หมูบาน) 

1 ป – 5 ป 

6 ป – 10 ป 

11 ป – 15 ป 

15 ป – 20 ป 

20 ป ขึ้นไป 

 

 

4.4(4) 

- 

1.1(1) 

6.7(6) 

87.8(79) 

 

 

1.1(1) 

- 

2.2(2) 

7.9(7) 

88.8(79) 

 

 

2.0(2) 

6.0(6) 

9.0(9) 

19.0(19) 

64.0(64) 

 

 

7.5(7) 

6.0(6) 

12.3(12) 

33.6(32) 

240.6(222) 

       รวม 100 (90) 100 (89) 100 (100) 300(279) 

 2.ร ะ ย ะ เ ว ล าที่ อ ยู ใ น

ตําบลสุไหงปาดี  

1 ป – 5 ป 

6 ป – 10 ป 

11 ป – 15 ป 

15 ป – 20 ป 

20 ป ขึ้นไป 

 

 

4.4(4) 

1.1(1) 

1.1(1) 

5.6(5) 

87.8(79) 

 

 

1.1(1) 

- 

2.2(2) 

7.9(7) 

88.8(79) 

 

 

2.0(2) 

5.1(5) 

7.1(7) 

18.2(18) 

67.7(68) 

 

 

7.5(7) 

6.2(6) 

10.4(10) 

31.7(30) 

244.3(226) 

       รวม 100 (90) 100 (89) 100 (100) 300(279) 

3.คนในครอบครัว/ญาติสนิทของทานไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่ 3 จงัหวัดชายแดน

ภาคใต 

มี 

ไมม ี

13.3(12) 

86.7(78) 

15.7(14) 

84.3(75) 

28.0(28) 

72.0(72) 

57(54) 

243(225) 

       รวม 100(90) 100(89) 100 (100) 300(279) 

4.จากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่ 3 จชต.ที่คนในครอบครัว/ญาติสนิทไดรับ 

โดนยิง  

โดนระเบิด  

โดนจับกุม  

โดนกักขัง  

อ่ืนๆ 

16.7 (2) 

- 

- 

8.3 (1) 

75.0(9) 

57.1(8) 

21.4(3) 

- 

- 

21.4(3) 

67.9(19) 

17.9(5) 

7.1(2) 

- 

7.1(2) 

141.7(29) 

39.3(8) 

7.1(2) 

8.3 (1) 

103.5(14) 

       รวม 100 (12) 100 (14) 100 (28) 300(54) 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 

 

ปจจัยทางสังคม 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) 

รอยละ(จํานวน) 

บานควน(พทุธ) 

รอยละ(จํานวน) 

บานตลิ่งสูง(ผสม) 

รอยละ(จํานวน) 

รวม 

รอยละ(จํานวน) 

5.จํานวนคนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท ีค่นในครอบครวั/ญาติ

สนทิ 

        1 คน 

        2 คน 

        3 คน 

        4 คน 

        5 คน 

100 (12) 

- 

- 

- 

- 

85.7(12) 

14.3(2) 

- 

- 

- 

75.0(21) 

21.4(6) 

     - 

  3.6(1) 

- 

260.7(45) 

35.7(8) 

- 

3.6(1) 

- 

      รวม 100 (12) 100 (14) 100(28) 300(54) 

6.ระดับความรุนแรงของคนในครอบครัว/ญาติสนิทของทานจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต 

        บาดเจ็บเล็กนอย 

        บาดเจ็บสาหัส 

        เสียชีวิต  

        ทั ้ง บ า ด เ จ็ บ แ ล ะ

เสียชีวิต 

91.7(11) 

- 

- 

8.3(1) 

78.6(11) 

- 

7.1(1) 

14.3(2) 

35.7(10) 

10.7(3) 

39.3(11) 

14.3(4) 

206(32) 

10.7(3) 

46.4(12) 

36.9(7) 

     รวม 100 (12) 100 (14) 100 (28) 300(54) 

 

ตารางท่ี 4.3  รอยละปจจัยทางสังคม (การรับรูการเกิดเหตุการณความรุนแรงในพืน้ที่ผานสื่อ/การ

รับรูการเกิดเหตุกรณความรุนแรง) 

ปจจัยทางสังคม 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) 

รอยละ(จํานวน) 

บานควน(พทุธ) 

รอยละ(จํานวน) 

บานตลิ่งสูง(ผสม) 

รอยละ(จํานวน) 

รวม 

รอยละ(จํานวน) 

1.1 การรับรูการเกิดเหตุการณความรุนแรงผานส่ือ(ประสบการณโดยตรง ) 

เลือก                                                            

         ไมเลือก                                                       

6.7 (6) 

93.3(84) 

13.5(12) 

86.5(77) 

41.0(41) 

59.0(59) 

61.2(59) 

238.8(220) 

      รวม 100 (90) 100 (89) 100(100) 300(279) 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 

ปจจัยทางสังคม 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) 

รอยละ(จํานวน) 

บานควน(พทุธ) 

รอยละ(จํานวน) 

บานตลิ่งสูง(ผสม) 

รอยละ(จํานวน) 

รวม 

รอยละ(จํานวน) 

1.2 การรับรูการเกิดเหตุการณความรุนแรงผานส่ือโทรทัศน 

เลือก                                                           

   ไมเลือก                                                             

รวม                                                    

77.8(70) 

22.2(20) 

100(90) 

80.9(72) 

19.1(17) 

100(89) 

67.0(67) 

33.0(33) 

100(100) 

225.7(209) 

74.3(70) 

300(279) 

1.3  การรับรูการเกิดเหตุการณความรุนแรงผานส่ือหนังสือพิมพ 

           เลือก                                                          

 ไมเลือก                                                       

        รวม                                                     

40.0(36) 

60.0(54) 

100(90) 

36.0(32) 

64.0(57) 

100(89) 

25.8(23) 

74.2(66) 

100(100) 

101.8(91) 

198.2(177) 

300(279) 

1.4  การรับรูการเกิดเหตุการณความรุนแรงผานส่ือวิทยุ 

เลือก                                                           

         ไมเลือก                                                       

      รวม                                                    

40.0(36) 

60.0(54) 

100(90) 

25.8(23) 

74.2(66) 

100(89) 

11.0(11) 

89.0(89) 

100(100) 

76.8(70) 

223.2(209) 

300(279) 

1.5  การรับรูการเกิดเหตุการณความรุนแรงผานส่ืออินเตอรเน็ต 

เลือก                                                           

         ไมเลือก                                                       

       รวม                                                    

18.9(17) 

81.1(73) 

100(90) 

5.6(5) 

94.4(84) 

100(89) 

5.0(5) 

95.0(95) 

100(100) 

29.5(27) 

270.5(252) 

300(279) 

1.6  การรับรูการเกิดเหตุการณความรุนแรงผานส่ืออ่ืนๆ 

         เลือก                                                           

  ไมเลือก                                                         

รวม                                                    

100(90) 

100(90) 

          1.1(1) 

98.9(88) 

100(89) 

1.0(1) 

99.0(99) 

100(100) 

2.1(2) 

297.9(277) 

300(279) 

2.1  อาวุธปนทําใหเกิดปญหาความรุนแรงในพืน้ที ่3 จชต.มีความรุนแรงเพิม่ขึน้เพราะอะไรทีท่านเห็นสําคัญ

ที่สุด(นโยบายของรฐั) 

เลือก 

ไมเลือก 

        รวม 

24.4(22) 

         75.6(68) 

         100(90) 

32.6(29) 

67.4(60) 

100(89) 

56.0(56) 

44.0(44) 

100(100) 

113(107) 

187(172) 

300(279) 

2.2  อาวุธปนทําใหเกิดปญหาความรุนแรงในพ้ืนที่ 3 จชต.มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น(ไมรูกฎหมายการใชปน) 

เลือก 

         ไมเลือก 

       รวม 

64.4(58) 

35.6(32) 

100(90) 

37.1(33) 

62.9(56) 

100(89) 

22.0(22) 

78.0(78) 

100(100) 

123.5(113) 

176.5(166) 

300(279) 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 

ปจจัยทางสังคม 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) 

รอยละ(จํานวน) 

บานควน(พทุธ) 

รอยละ(จํานวน) 

บานตลิ่งสูง(ผสม) 

รอยละ(จํานวน) 

รวม 

รอยละ(จํานวน) 

2.3  อาวุธปนทําใหเกิดปญหาความรุนแรงในพ้ืนที่ 3 จชต.มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเพราะ(ขาดวุฒิภาวะของการใช

ปน) 

เลือก 

   ไมเลือก 

       รวม 

53.3(48) 

46.7(42) 

100(90) 

19.1(17) 

80.9(72) 

100(89) 

22.0(22) 

78.0(78) 

100(100) 

44.1(87) 

205.6(192) 

300(279) 

2.4  อาวุธปนทําใหเกิดปญหาความรุนแรงในพ้ืนที่ 3 จชต.มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเพราะ(การสงเสริมการใชอาวุธ

ปน) 

เลือก 

ไมเลือก 

 รวม 

18.9(17) 

81.1(73) 

         100(90) 

11.2(10) 

88.8(79) 

100(89) 

21.0(21) 

79.0(79) 

100(100) 

51.1(48) 

248.9(231) 

300(279) 

2.5  อาวุธปนทําใหเกิดปญหาความรุนแรงในพ้ืนที่ 3 จชต.มีความรนุแรงเพ่ิมขึ้นเพราะ(การลงโทษทางกฎหมาย

นอยเกินไป) 

เลือก 

ไมเลือก 

       รวม 

33.3(30) 

66.7(60) 

100(90) 

37.1(33) 

62.9(56) 

100(89) 

35.0(35) 

65.0(65) 

100(100) 

105.4(98) 

194.6(181) 

300(279) 

2.6 อาวุธปนทําใหเกิด

ปญหาความรนุแรงใน

พ้ืนที่ 3 จชต.มีความ

รุนแรงเพ่ิมขึ้นเพราะ

(อ่ืนๆ) 

เลือก 

ไมเลือก 

       รวม 

 

 

 

 

 

2.2(2) 

97.8(88) 

        100(90) 

 

 

 

 

 

5.6(5) 

94.4(84) 

100(89) 

 

 

 

 

 

1.0(1) 

99.0(99) 

100(100) 

 

 

 

 

 

8.8(8) 

291.2(271) 

300(279) 
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ตารางท่ี 4.4  รอยละปจจัยทางสังคม (ความคิดเห็น) 

ปจจัยทางสังคม 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) 

รอยละ(จํานวน) 

บานควน(พทุธ) 

รอยละ(จํานวน) 

บานตลิ่งสูง(ผสม) 

รอยละ(จํานวน) 

รวม 

รอยละ(จํานวน) 

1. ทานเห็นดวยหรือไมวา อาวุธปนมีความจําเปนในพ้ืนที่ 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต 

เห็นดวยอยางย่ิง 

เห็นดวย   

ไมเห็นดวย  

ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

        รวม 

10.0(9) 

23.3(21) 

60.0(54) 

6.7(6) 

100(90) 

50.6(45) 

1.1(1) 

46.1(41) 

2.2(2) 

100(89) 

23.0(23) 

6.0(6) 

64.0(64) 

7.0(7) 

100(100) 

83.6(77) 

30.4(28) 

170.1(159) 

15.9(15) 

300(279) 

2.  ทานเห็นดวย ปญหาความรุนแรงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นสาเหตุเปนเพราะ

การที่ประชาชนสามารถมีอาวุธในครอบครอง 

เห็นดวยอยางย่ิง 

เห็นดวย   

ไมเห็นดวย  

ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

     รวม 

6.7(6) 

41.1(37) 

43.3(39) 

8.9(8) 

100(90) 

9.0(8) 

33.7(30

41.6(37) 

) 

15.7(14) 

100(89) 

20.0(20) 

28.0(28) 

45.0(45) 

7.0(7) 

100(100) 

35.7(34) 

110.7(102) 

122(114) 

31.6(29) 

300(279) 

 

4.1.3  ขอมูลปจจัยภูมิหลังของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการยอมรับใหมีและใชอาวุธปน 

  การวิเคราะหปจจัยภูมิหลังกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการยอมรับใหมีและใชอาวุธปน ผูวิจัยได

กําหนดตัวแปร คือ อาวุธปนในครอบครอง จํานวนปนในครอบครอง ระยะเวลาการมีอาวุธปนใน

ครอบครอง  แหลงที่มาของการครอบครองอาวุธปน การเรียนรูใชอาวุธปน ชนิดของอาวุธปน และ

ประเภทของอาวุธปนที่ถูกกฎหมายสามารถสรุปไดดังนี้ 

1) หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) พบวา กลุมตัวอยาง 90 คน มีอาวุธปนในครอบครอง

จํานวน 10 คน  โดยสวนใหญครอบครองอาวุธปน 1 กระบอก มีระยะเวลาครอบครองระหวาง 1 ป 

ถึง 2 ป และเปนอาวุธปนที่ถูกตองตามกฎหมาย 

2) หมู 6 บานควน (พุทธ) พบวา กลุมตัวอยาง 89 คน มีอาวุธปนในครอบครอง

จํานวน 44 คน โดยสวนใหญครอบครองอาวุธปน 1 กระบอก มีระยะเวลาครอบครองอาวุธปน

ระหวาง 3 ป ถึง 4 ป และเปนอาวุธปนที่ถูกตองตามกฎหมาย 

70(63)

 

96.7(86) 87(87) 253.7(236) 

50(45)

 

42.7(38) 65(65) 157.7(148) 
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3) หมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) พบวา กลุมตัวอยาง 100 คน มีอาวุธปนในครอบครอง

จํานวน 15 คน โดยสวนใหญครอบครองอาวุธปน 1 กระบอก มีระยะเวลาครอบครองระหวาง 1 ป 

ถึง 2 ป และเปนอาวุธปนที่ถูกตองตามกฎหมาย 

ที่มาของอาวุธปนในการครอบครองของกลุมตัวอยาง พบวา  

1) หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) พบวา กลุมตัวอยาง 90 คน มีอาวุธปนในครอบครอง

จํานวน 10 คน  ไดรับอาวุธปนจากหนวยงานรัฐมอบให ซือ้โดยโครงการสวัสดิการของรัฐ และ

ไดรับจากญาติพี่นอง ตามลําดับ 

2) หมู 6 บานควน (พุทธ) พบวา กลุมตัวอยาง 89 คน มีอาวุธปนในครอบครอง

จํานวน 44 คน โดยซือ้อาวุธปนโดยตนเองเปนสวนใหญ รวมทัง้หนวยงานรัฐมอบให และซือ้โดย

โครงการสวัสดิการของรัฐ ตามลําดับ 

3) หมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) พบวา กลุมตัวอยาง 100 คน มีอาวุธปนในครอบครอง

จํานวน 15 คน โดยสวนใหญครอบครองอาวุธโดยหนวยงานรัฐมอบใหและซื้อมาใชเอง 

สําหรับการเรียนรูใชอาวุธปน จากกลุมตัวอยางทั้ง 3 หมูบานผานการเรียนรูการใชอาวุธปน

จากหนวยงานรัฐเปนหนวยงานฝกอบรมให และมจํีานวนเลก็นอยที่มีการเรียนรูอาวุธปนดวยตนเอง 

ดังตารางที่ 4.5 

 

ตารางท่ี 4.5  รอยละของขอมูลปจจัยภูมิหลังของกลุมตัวอยาง  

 

ปจจัยทางภูมิหลัง 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) 

รอยละ(จํานวน) 

บานควน(พทุธ) 

รอยละ(จํานวน) 

บานตลิ่งสูง(ผสม) 

รอยละ(จํานวน) 

รวม 

รอยละ(จํานวน) 

1.ทานมีอาวุธปนใน

ครอบครอง 

 มี 

ไมม ี

       รวม 

 

 

11.1(10) 

88.9(80) 

100(90) 

 

 

49.4(44) 

50.6(45) 

100(89) 

 

 

14.0(15) 

86.0(86) 

100(100) 

 

 

74.5(69) 

225.5(211) 

300(279) 

2.จาํนวนอาวุธปน (ทกุชนดิ) ในครอบครอง 

1 กระบอก 

2 กระบอก 

มากกวา 2 

      รวม 

80.0(8) 

10.0(1.1) 

10.0(1.1) 

100(10) 

59.1(26) 

29.5(13) 

5.6(5) 

100(44) 

73.3(11) 

13.3(2) 

13.3(2) 

100(15) 

212.4(45) 

52.8(16.1) 

28.9(8.1) 

300(69) 
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ตารางท่ี 4.5  (ตอ)  

 

ปจจัยทางภูมิหลัง 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) 

รอยละ(จํานวน) 

บานควน(พทุธ) 

รอยละ(จํานวน) 

บานตลิ่งสูง(ผสม) 

รอยละ(จํานวน) 

รวม 

รอยละ(จํานวน) 

3.ระยะเวลาที่

ครอบครองอาวุธปน 

1 ป – 2 ป 

2 ป – 3 ป 

3 ป – 4 ป 

4 ป – 5 ป 

5 ป ขึ้นไป 

       รวม 

 

 

60.0(6) 

10.0(1) 

20.0(2) 

10.0(1.1) 

0.00(0) 

100(10) 

 

 

22.7(10) 

13.6(6) 

27.3(12) 

20.5(9) 

15.9(7) 

100(44) 

 

 

60.0(9) 

6.7(1) 

6.7(1) 

0.00(0) 

26.7(4) 

100(15) 

 

 

142.7(25) 

30.3(8) 

54(15) 

30.5(10.1) 

42.6(11) 

300(69) 

4. ประเภทของอาวุธปนที่ถูกกฎหมาย 

มีแคใบอนุญาต

ให มีและใชอาวุธปน

หรือ ป.4 

มีทั้งใบอนุญาต

ใหมีและใชอาวุธปน

หรือ ป.4 และใบอนุญาต

พกพา หรอื ป.12 

      รวม 

77.8(7) 

 

 

2.2(2) 

 

 

 

100(9) 

95.2(40) 

 

 

4.8(2) 

 

 

 

100(42) 

80.0(12) 

 

 

20.0(3) 

 

 

 

100(15) 

253(59) 

 

 

27(7) 

 

 

 

300(66) 

 

ตารางท่ี 4.6  รอยละของขอมูลปจจัยภูมิหลังของกลุมตัวอยาง (ทีม่าของอาวุธปน/ การเรียนรูใชอาวุธปน) 

 

ปจจัยทางภูมิหลัง 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) 

รอยละ(จํานวน) 

บานควน(พทุธ) 

รอยละ(จํานวน) 

บานตลิ่งสูง(ผสม) 

รอยละ(จํานวน) 

รวม 

รอยละ(จํานวน) 

1.1 ทานไดมีอาวุธปน

มาจาก(หนวยงานรัฐให) 

 เลือก 

 ไมเลือก 

        รวม     

 

 

60.0(6) 

40.0(4) 

100(10) 

 

 

38.6(17) 

61.4(27) 

100(44) 

 

 

40.0(6) 

60.0(9) 

100(15) 

 

 

138.6(29) 

161.4(40) 

300(69) 
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ตารางท่ี 4.6  (ตอ) 

 

ปจจัยทางภูมิหลัง 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) 

รอยละ(จํานวน) 

บานควน(พทุธ) 

รอยละ(จํานวน) 

บานตลิ่งสูง(ผสม) 

รอยละ(จํานวน) 

รวม 

รอยละ(จํานวน) 

1.2 ทานไดมีอาวุธปน

ม า จ า ก ( โ ค ร ง ก า ร

สวัสดิการเจาหนาที่รัฐ)        

เลือก 

ไมเลือก 

        รวม    

1.3 ทานไดมีอาวุธปน

มาจาก(ซ้ือเอง) 

 เลือก 

 ไมเลือก 

        รวม     

1.4 ทานไดมีอาวุธปนมา

จาก(ญาติพ่ีนอง) 

  เลือก 

  ไมเลือก 

          รวม     

 

 

 

30.0(3) 

70.0(7) 

100(10) 

 

 

- 

100(10) 

100(10) 

 

 

10.0(1) 

90.0(9) 

100(10) 

 

 

 

34.1(15) 

65.9(29) 

100(44) 

 

 

50.00(22) 

50.00(22) 

100(44) 

 

 

- 

100(44) 

100(44) 

 

 

 

13.3(2) 

86.7(13) 

100(15) 

 

 

40.0(6) 

60.0(9) 

100(15) 

 

 

6.7(1) 

93.3(14) 

100(15) 

 

 

 

77.4(20) 

222.6(49) 

300(69) 

 

 

90(28) 

210(41) 

300(69) 

 

 

16.7(2) 

283.3(67) 

300(69) 

2.1 ทานเคยเรียนรูการใชอาวุธปนมาจากแหลง(หนวยฝกอบรม) 

เลือก 

ไมเลือก 

       รวม    

90.0(9) 

10.0(1) 

100(10) 

93.2(41) 

6.8(3) 

100(44) 

73.3(14) 

26.7(1) 

100(15) 

256.5(51) 

43.5(18) 

300(69) 

2.2 ท า น เ ค ย เ รี ย น รู

การใชอา วุธปนม า

จากแหลง(เว็บไซต) 

          เลือก 

         ไมเลือก 

      รวม    

 

 

 

10.0(1) 

90.0(9) 

100(10) 

 

 

 

- 

100(44) 

100(44) 

 

 

 

- 

100(15) 

100(15) 

 

 

 

10.0(1) 

290(68) 

300(69) 
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ตารางท่ี 4.6  (ตอ) 

 

ปจจัยทางภูมิหลัง 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) 

รอยละ(จํานวน) 

บานควน(พทุธ) 

รอยละ(จํานวน) 

บานตลิ่งสูง(ผสม) 

รอยละ(จํานวน) 

รวม 

รอยละ(จํานวน) 

2.3 ท า น เ ค ย เ รี ย น รู

การใชอาวุธปนมาจาก

(จากเพื่อนหรือญาติพี่

นอง) 

เลือก 

 ไมเลือก 

       รวม     

 

 

 

 

10.0(1) 

90.0(9) 

100(10) 

 

 

 

 

4.5(2) 

95.5(42) 

100(44) 

 

 

 

 

13.3(2) 

86.7(13) 

100(15) 

 

 

 

 

27.8(5) 

272.2(64) 

300(69) 

2.4 ท า น เ ค ย เ รี ย น รู

การใชอาวุธปนมาจาก

( จ า ก ศึ ก ษ า ด ว ย

ตนเอง) 

เลือก 

          ไมเลือก 

        รวม     

 

 

 

 

10.0(1) 

90.0(9) 

100(10) 

 

 

 

 

11.4(5) 

88.6(39) 

100(44) 

 

 

 

 

13.3(2) 

86.7(13) 

100(15) 

 

 

 

 

34.7(8) 

265.3(61) 

300(69) 

2.5 ท า น เ ค ย เ รี ย น รู

การใชอาวุธปนมาจาก

(จากนติยสารปน) 

  เลือก 

 ไมเลือก 

        รวม   

 

 

 

10.0(1) 

90.0(9) 

100(10) 

 

 

 

- 

100(44) 

100(44) 

 

 

 

- 

100(15) 

100(15) 

 

 

 

300(69) 

290(68) 

300(69) 

2.6 ท า น เ ค ย เ รี ย น รู

การใชอา วุธปนม า

จาก(อ่ืนๆ) 

          เลือก 

          ไมเลือก    

       รวม     

 

 

 

- 

100.0(10) 

100(10) 

 

 

 

- 

100(44) 

100(44) 

 

 

 

- 

100(15) 

100(15) 

 

 

 

- 

300(69) 

300(69) 
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4.1.4.  ขอมูลทัศนคติในดานความปลอดภัย ความกลัว และความไววางใจ  

 ระดับทัศนคติผู วิจัยไดกําหนดตัวชี ้วัด 3 ดาน คือ ความปลอดภัย ความกลัว และความ

ไววางใจ ของประชาชนหมู 1 บานไอกูบู  (มุสลิม) หมู 6 บานควน  (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง 

(ผสม) ตําบลสุไหงปาดี   อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จากการศึกษา กลุมตัวอยางในแตละ

หมูบาน ดังน้ี  

  4.1.4.1  ดานความปลอดภัย 

  จากการศึกษา ตัวแปรดานความปลอดภัย ผลการวิเคราะหในภาพรวม เมื ่อ

เปรียบเทียบ 3 กลุมตัวอยาง พบวา หมู 6 บานควน (พุทธ) มีระดับความคิดเห็นเฉลีย่สูงสุดเกีย่วกับ

ระดับความคิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัย ในระดับที่มากทีสุ่ด 

โดยมีหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) และหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด

เกีย่วกับระดับความคิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัย ในระดับ

ปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอซึ่งเปนการรวมระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากทีสุ่ด

และเห็นดวยมากเขาดวยกัน ระดับความคิดเห็นเฉลีย่สูงสุดเกีย่วกับระดับความคิดเห็นการยอมรับ

ใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย สามารถสรุปไดดังนี้ 

หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) มีระดับความคิดเห็นการครอบครองอาวุธปนเพือ่สราง

ความปลอดภัย ในเรื่องตอไปนี้ “การใชอาวุธปนในการจัดเวรยามลาดตะเวนและตั้งดานจุดตรวจ

เพื่อดูแลหมูบานใหปลอดภัยเปนสิ่งที่จําเปน” มากทีสุ่ด และ “การใชอาวุธปนเพือ่ปองกันทรัพยสิน

ของหมูบานเปนสิ่งทีจํ่าเปน” ลําดับถัดมา และการใชอาวุธปนเพื่อปองกันตนเองและอาชญากรรม

ในหมูบานสามารถกระทําได ตามลําดับ ซึ่งมีลักษณะตรงกันขามกับหมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 

9 บานตลิ่งสูง (ผสม) 

   ซึ่งหมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) มีระดับความคิดเห็นการ

ครอบครองอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย ในเรือ่ง ดังตอไปน้ี “การใชอาวุธปนเพือ่ปองกัน

ตนเองและอาชญากรรมในหมูบานสามารถกระทําได” มากที่สุด และ “การใชอาวุธปนในการจัดเวร

ยามลาดตะเวนและตัง้ดานจุดตรวจเพือ่ดูแลหมูบานใหปลอดภัยเปนสิ่งทีจํ่าเปน” ลําดับตอมา ซึ่ง

สอดคลองกับหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม)  ดังตารางที่ 4.7-4.9 
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ตารางท่ี 4.7  รอยละขอมูลทัศนคติดานความปลอดภัยหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) 

 

ดานความปลอดภยั 

ระดับทัศนคติ  

รวม 

รอยละ

(จํานวน) 

5 

รอยละ

(จํานวน) 

4 

รอยละ

(จํานวน) 

3 

รอยละ

(จํานวน) 

2 

รอยละ

(จํานวน) 

1 

รอยละ

(จํานวน) 

(1) การใชอาวุธปนเพ่ือปองกันตนเองและ

อาชญากรรมในหมูบ านสามารถกระทาํได 

11.1(10) 52.2(47) 31.1(28) 2.2(2) 3.3(3) 100(90) 

(2) การใชอาวุธปนเพือ่ปองกันทรัพยสิน

ของหมูบานเปนส่ิงที่จําเปน 

12.2(11) 51.1(46) 34.4(31) 2.2(2) - 100(90) 

(3) การใชอาวุธปนในการจัดเวรยามลาด

ตะเวนและตั ้งด านจุดตรวจเพื ่อดูแล

หมูบานใหปลอดภัยเปนส่ิงที่จําเปน 

15.6(14) 38.9(35) 33.3(30) 11.1(10) 1.1(1) 100(90) 

(4) เม่ือขาพเจามีอาวุธปนและพบคนราย

กํ า ลั ง ก ร ะ ทํ าผิ ด แ ล ะ ไ ม มี เ จ าห น า ที ่

ปฏิบัติการ การใชอาวุธปนสามารถ

กระทาํได 

2.2(2) 52.2(47) 34.4(31) 11.1(10) - 100(90) 

(5) การครอบครองอาวุธปนของขาพเจา

สามารถชวยลดภาระงานของเจาหนาที่

ในการคุ มครองดูแลความปลอดภัยให

หมูบานได 

3.3(3) 41.1(37) 32.2(29) 14.4(13) 8.9(8) 100(90) 

(6) ขาพเจาใชอาวุธปนเพราะไมสามารถ

คาดหวังจากระบบรักษาความปลอดภัย

ของเจาหนาที่รัฐได 

5.6(5) 57.8(52) 17.8(16) 11.1(10) 7.8(7) 100(90) 

 (7) หากจําเปนที่ขาพเจาตองเดินทางไป

ตามถนนหรือเสนทางคมนาคมสายหลัก 

ขาพเจาจะพกพาอาวุธปนไปดวยทกุครัง้ 

4.4(4) 31.1(28) 21.1(19) 38.9(35) 4.4(4) 100(90) 

(8) การพกพาอาวุธปนชวยใหขาพเจาอุน

ใจจากการดักซุมยิงจากคนราย ขาพเจา

สามารถตอบโตตอคนรายได 

6.7(6) 55.6(50) 18.9(17) 14.4(13) 4.4(4) 100(90) 

(9) เมื่อขาพเจามีอาวุธปนในครอบครอง

เหมือนเปนเพ่ือนที่สนิทที่สุดและซ่ือสัตย

ตอขาพเจาที่สุด 

7.8(7) 27.8(25) 26.7(24) 34.4(31) 3.3(3) 100(90) 

42.2(38) 

46.6(42) 

48.9(44) 

36.6(33) 

35.5(32) 

23.4(21) 

25.5(23) 

25.6(23) 

34.5(31) 
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ตารางท่ี 4.7  (ตอ) 

 

ดานความปลอดภยั 

ระดับทัศนคติ  

รวม 

รอยละ

(จํานวน) 

5 

รอยละ

(จํานวน) 

4 

รอยละ

(จํานวน) 

3 

รอยละ

(จํานวน) 

2 

รอยละ

(จํานวน) 

1 

รอยละ

(จํานวน) 

 (10) การมีอาวุธปนติดตัวขาพเจารูสึกมี

ความม่ันใจในชีวิตและทรัพยสินมากกวา

การมีเพ่ือนบานชวยเฝาระวัง 

7.8(7) 27.8(25) 27.8(25) 33.3(30) 3.3(3) 100(90) 

(11) หากคนรายซุมทํารายเห็นวาขาพเจา

มีอาวุธปนจะเกิดการลังเลไมแนใจวาจะทําราย

ขาพเจาหรือไมจะชวยใหขาพเจาปลอดภัย 

5.6(5) 48.9(44) 16.7(15) 23.3(21) 5.6(5) 100(90) 

รวม คาเฉลี่ย = 3.16 /S.D. = .598/ระดับ ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 = นอยที่สุด 1.51-2.50 = นอย 2.51-3.50 = ปานกลาง  

3.51-4.50 = มาก 4.51-5.00 = มากที่สุด) 

 

ตารางท่ี 4.8  รอยละขอมูลทัศนคติดานความปลอดภัยหมู 6 บานควน (พุทธ) 

 

ดานความปลอดภยั 

ระดับทัศนคติ รวม 

รอยละ

(จํานวน) 

 

5 

รอยละ

(จํานวน) 

4 

รอยละ

(จํานวน) 

3 

รอยละ

(จํานวน) 

2 

รอยละ

(จํานวน) 

1 

รอยละ

(จํานวน) 

(1) การใชอาวุธปนเพื ่อปองกันตนเองและ

อาชญากรรมในหมูบ านสามารถกระทาํได 

43.8(39) 11.2(10) 39.3(35) 3.4(3) 2.2(2) 100(89) 

(2) การใชอาวุธปนเพื่อปองกันทรัพยสินของ

หมูบานเปนส่ิงที่จําเปน 

41.6(37) 15.7(14) 34.8(31) 3.4(3) 4.5(4) 100(89) 

(3) การใชอาวุธปนในการจัดเวรยามลาด

ตะเวนและตั ้งด านจุดตรวจเพื ่อดูแล

หมูบานใหปลอดภัยเปนส่ิงที่จําเปน 

56.2(55) 15.7(14) 22.5(20) 4.5(4) 1.1(1) 100(89) 

(4) เ มื อ่ ข า พ เ จ า มี อ า วุธป น แ ล ะ พ บ

คนรายกําลังกระทําผิดและไมมีเจาหนาที่

ปฏิบัติการ การใชอาวุธปนสามารถ

กระทาํได 

16.9(15) 14.6(13) 52.8(47) 14.6(13) 1.1(1) 100(89) 

35.6(32) 

22.3(20) 

78.7(75) 

76.4(68) 

83.1(74) 

69.7(62) 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ) 

 

ดานความปลอดภยั 

ระดับทัศนคติ รวม 

รอยละ

(จํานวน) 

 

5 

รอยละ

(จํานวน) 

4 

รอยละ

(จํานวน) 

3 

รอยละ

(จํานวน) 

2 

รอยละ

(จํานวน) 

1 

รอยละ

(จํานวน) 

(5) การครอบครองอาวุธปนของขาพเจา

สามารถชวยลดภาระงานของเจาหนาที่ ใน

การคุมครองดูแลความปลอดภัยใหหมูบานได 

10.1(9) 21.3(19) 58.4(52) 3.4(3) 6.7(6) 100(89) 

(6) ขาพเจาใชอาวุธปนเพราะไมสามารถ

คาดหวังจากระบบรักษาความปลอดภัย

ของเจาหนาที่รัฐได 

34.8(31) 23.6(21) 15.7(14) 11.2(10) 14.6(13) 100(89) 

(7) หากจําเปนที่ขาพเจาตองเดินทางไป

ตามถนนหรือเสนทางคมนาคมสายหลัก 

ขาพเจาจะพกพาอาวุธปนไปดวยทกุครัง้ 

32.6(29) 15.7(14) 31.5(28) 11.2(10) 9.0(8) 100(89) 

(8) การพกพาอาวุธปนชวยใหขาพเจาอุน

ใจจากการดักซุมยิงจากคนราย ขาพเจา

สามารถตอบโตตอคนรายได 

50.6(45) 13.5(12) 22.5(20) 9.0(8) 4.5(4) 100(89) 

 (9) เมื่อขาพเจามีอาวุธปนในครอบครอง

เหมือนเปนเพ่ือนที่สนิทที่สุดและซ่ือสัตย

ตอขาพเจาที่สุด 

41.6(37) 23.6(21) 25.8(23) 5.6(5) 3.4(3) 100(89) 

 (10) การมีอาวุธปนติดตัวขาพเจารูสึกมี

ความม่ันใจในชีวิตและทรัพยสินมากกวา

การมีเพ่ือนบานชวยเฝาระวัง 

43.8(39) 24.7(22) 21.3(19) 3.4(3) 6.7(6) 100(89) 

(11) หากคนรายซุมทํารายเห็นวาขาพเจา

มีอาวุธปนจะเกิดการลังเลไมแนใจวาจะทํา

รายขาพเจาหรือไมจะชวยใหขาพเจาปลอดภัย 

50.6(45) 25.8(23) 18.0(16) 2.2(2) 3.4(3) 100(89) 

รวม คาเฉลี่ย = 3.92 , S.D. = 0.92 , ระดับ มาก 

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 = นอยที่สุด 1.51-2.50 = นอย 2.51-3.50 = ปานกลาง  

    3.51-4.50 = มาก 4.51-5.00 = มากที่สุด) 

 

 

 

68.5(61) 

50.5(45) 

64.1(57) 

67.4(60) 

65.1(58) 

68.6(61) 

73.1(65) 
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ตารางท่ี 4.9  รอยละขอมูลทัศนคติดานความปลอดภัยหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) 

 

ดานความปลอดภยั 

ระดับทัศนคติ รวม 

รอยละ

(จํานวน 

 

5 

รอยละ

(จํานวน) 

4 

รอยละ

(จํานวน) 

3 

รอยละ

(จํานวน) 

2 

รอยละ

(จํานวน) 

1 

รอยละ

(จํานวน) 

(1) การใชอาวุธปนเพื ่อปองกันตนเองและ

อาชญากรรมในหมูบ านสามารถกระทาํได 

43.8(39) 11.2(10) 39.3(35) 3.4(3) 2.2(2) 100(100) 

(2) การใชอาวุธปนเพื่อปองกันทรัพยสินของ

หมูบานเปนส่ิงที่จําเปน 

41.6(37) 15.7(14) 34.8(31) 3.4(3) 4.5(4) 100(100) 

(3) การใชอาวุธปนในการจัดเวรยามลาด

ตะเวนและตั ้งด านจุดตรวจเพื ่อดูแล

หมูบานใหปลอดภัยเปนส่ิงที่จําเปน 

56.2(50) 15.7(14) 22.5(20) 4.5(4) 1.1(1) 100(100) 

(4) เ มื อ่ ข า พ เ จ า มี อ า วุธป น แ ล ะ พ บ

คนรายกําลังกระทําผิดและไมมีเจาหนาที่

ปฏิบัติการ การใชอาวุธปนสามารถ

กระทาํได 

16.9(15) 14.6(13) 52.2(8) 14.6(13) 1.1(1) 100(100) 

(5) การครอบครองอาวุธปนของขาพเจา

สามารถชวยลดภาระงานของเจาหนาที่ ใน

การคุมครองดูแลความปลอดภัยใหหมูบานได 

10.1(9) 21.3(19) 58.4(52) 3.4(3) 6.7(6) 100(100) 

(6) ขาพเจาใชอาวุธปนเพราะไมสามารถ

คาดหวังจากระบบรักษาความปลอดภัย

ของเจาหนาที่รัฐได 

34.8(31) 23.6(21) 15.7(14) 11.2(10) 14.6(13) 100(100) 

(7) หากจําเปนที่ขาพเจาตองเดินทางไป

ตามถนนหรือเสนทางคมนาคมสายหลัก 

ขาพเจาจะพกพาอาวุธปนไปดวยทกุครัง้ 

32.6(29) 15.7(14) 31.5(28) 11.2(10) 9.0(8) 100(100) 

(8) การพกพาอาวุธปนชวยใหขาพเจาอุน

ใจจากการดักซุมยิงจากคนราย ขาพเจา

สามารถตอบโตตอคนรายได 

50.6(45) 13.5(12) 22.5(20) 9.0(8) 4.5(4) 100(100) 

(9) เมื่อขาพเจามีอาวุธปนในครอบครอง

เหมือนเปนเพ่ือนที่สนิทที่สุดและซ่ือสัตย

ตอขาพเจาที่สุด 

41.6(37) 23.6(21) 25.8(23) 5.6(5) 3.4(3) 100(100) 

(10) การมีอาวุธปนติดตัวขาพเจารู สึกมี

ความม่ันใจในชีวิตและทรัพยสินมากกวา

การมีเพ่ือนบานชวยเฝาระวัง 

43.8(39) 24.7(22) 21.3(19) 3.4(3) 6.7(6) 100(100) 

83.1(74) 

76.4(68) 

78.7(70) 

69.1(23) 

68.5(61) 

50.5(45) 

64.1(57) 

73.1(65) 

67.4(60) 

65.1(58) 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ) 

 

ดานความปลอดภยั 

ระดับทัศนคติ รวม 

รอยละ

(จํานวน 

 

5 

รอยละ

(จํานวน) 

4 

รอยละ

(จํานวน) 

3 

รอยละ

(จํานวน) 

2 

รอยละ

(จํานวน) 

1 

รอยละ

(จํานวน) 

 (11) หากคนรายซุมทํารายเห็นวาขาพเจา

มีอาวุธปนจะเกิดการลังเลไมแนใจวาจะทํา

รายขาพเจาหรือไมจะชวยใหขาพเจาปลอดภัย 

50.6(45) 25.8(23) 18.0(16) 2.2(2) 3.4(3) 100(100) 

รวม คาเฉลี่ย = 3.48 ,S.D. = 0.674 ,ระดับ  ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 = นอยที่สุด 1.51-2.50 = นอย 2.51-3.50 = ปานกลาง 3.51-4.50 

= มาก 4.51-5.00 = มากที่สุด) 

 

  4.1.4.2  ดานความกลัว 

จากการศึกษา ตัวแปรดานความกลัวในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบ 3 กลุมตัวอยาง 

พบวา หมู 6 บานควน (พุทธ) มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นการยอมรับใหมีและ

ใหใชอาวุธปนเพื่อลดความกลัว เฉลีย่มากทีสุ่ด และมีหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 9 บานตลิง่

สูง (ผสม) มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อ

ลดความกลวั ลาํดับถดัมา 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอที่มีการรวมกันระหวางความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก

ที่สุดและเห็นดวยมากเขาดวยกัน พบวา หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) มีระดับความคิดเห็นทีเ่ห็นดวย

มากที่สุดวา “การมีอาวุธปนในการครอบครองชวยลดความกังวลตอเหตุการณใน 3 จังหวัดชายแดน

ใต” มากทีสุ่ด และยังพบวา กลุมตัวอยางหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) มีระดับความคิดเห็นวา “การมี

อาวุธปนในครอบครองทําใหลดความกลัวในการเดินทางออกนอกหมูบานได” ในลาํดับถดัมา 

เมือ่พิจารณาหมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) มีระดับความเห็น

ในเรื่องดังกลาวที่เหมือนกัน ดังนี้  คือ “การมีอาวุธปนชวยลดความวิตกกังวล นอกจากการดูแล

ความปลอดภัยจากเจาหนาที่รัฐ” มากทีสุ่ด และยังคนพบวา ระดับความคิดเห็นทีเ่ห็นดวยวา “การมี

อาวุธปนทําใหลดความกลัวในการตกเปนเหยือ่ของเหตุการณ” กลุมตัวอยางในหมู 6 บานควน 

(พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) มีความคิดเห็นเชนเดียวกัน ดังตารางที่ 4.10 – 4.12 

 

68.6(61) 
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ตารางท่ี 4.10  รอยละขอมูลทัศนคติดานความกลัว หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) 

 

ดานความกลวั 

ระดับทัศนคติ รวม 

รอยละ 

(จํานวน) 

 

5 

รอยละ 

(จํานวน) 

4 

รอยละ 

(จํานวน) 

3 

รอยละ 

(จํานวน) 

2 

รอยละ 

(จํานวน) 

1 

รอยละ 

(จํานวน) 

(1) การมีอาวุธปนทําใหลดความกลัวใน

การตกเปนเหย่ือของเหตุการณ 

5.6(5) 54.4(49) 25.6(23) 14.4(13) - 100(90) 

(2) การมีอาวุธปนชวยลดความวิตกกังวล 

นอกจากการดแูลความปลอดภัยจากเจาหนาที่  

2.2(2) 56.7(51) 25.6(23) 11.1(10) 4.4(4) 100(90) 

(3) การมีอาวุธปนในการครอบครองทําใหลด

ความกลัวในการเดนิทางออกนอกหมูบ านได 

12.2(11) 38.9(35) 28.9(26) 17.8(16) 2.2(2) 100(90) 

(4) เมื่อใดก็ตามหากขาพเจาลืมนําอาวุธ

ปนออกจากบาน ขาพเจารูสึกวิตกกังวล 

ทําใหตองกลับบานเพ่ือไปนําอาวุธปนมา

ติดตัวเสมอทุกครั้ง 

6.7(6) 34.4(31) 17.8(16) 35.6(32) 5.6(5) 100(90) 

(5) เม่ือใดก็ตามหากขาพเจานอนหลับพักผอน

ขาพเจาตองวางอาวุธปนไวใกลตัวขาพเจาเสมอ 

6.7(6) 34.4(31) 14.4(13) 32.2(29) 12.2(11) 100(90) 

(6) เ มื ่อ ข า พ เ จ า มี อ า วุ ธ ป น ใ น ก า ร

ครอบครองทําใหลดความเครียดตอ

เหตุการณใน 3 จังหวัดชายแดนใต 

8.9(8) 48.9(44) 21.1(19) 14.4(13) 6.7(6) 100(90) 

(7) การมีอาวุธปนในการครอบครอง

ชวยลดความกังวลตอเหตุการณใน 3 

จังหวัดชายแดนใต 

33.3(3) 45.6(41) 22.2(20) 18.9(17) 10.0(9) 100(90) 

(8) การมีอาวุธปนทําใหขาพเจาลดความ

กลัวในการยายครอบครวัออกจากพ้ืนที่ 

5.6(5) 36.7(33) 7.8(7) 40.0(36) 10.0(9) 100(90) 

(9) หากขาพเจามีอาวุธปนทําใหเพื ่อน

ของขาพเจากังวลไมกลาเขาใกล 

6.7(6) 30.0(27) 13.3(12) 40.0(6) 10.0(9) 100(90) 

(10) เม่ือเพ่ือนบานมีอาวุธปนขาพเจารูสึก

หวาดกลัวเพ่ือนบานดงักลาว 

5.6(5) 30.0(27) 13.3(12) 35.6(32) 15.6(14) 100(90) 

รวม คาเฉลี่ย = 2.96 ,S.D.= 0.616, ระดับ ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 = นอยที่สุด 1.51-2.50 = นอย 2.51-3.50 = ปานกลาง 3.51-4.50 

= มาก 4.51-5.00 = มากที่สุด) 

31.2(28) 

27.8(25) 

41.1(37) 

24.5(22) 

21.1(19) 

30(27) 

55.5(23) 

13.4(15) 

20(18) 

18.9(17) 
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ตารางท่ี 4.11  รอยละขอมูลทัศนคติดานความกลัว หมู 6 บานควน (พุทธ) 

 

ดานความกลวั 

ระดับทัศนคติ รวม 

จํานวน 

(รอยละ) 

 

5 

จํานวน 

(รอยละ) 

4 

จํานวน 

(รอยละ) 

3 

จํานวน 

(รอยละ) 

2 

จํานวน 

(รอยละ) 

1 

จํานวน 

(รอยละ) 

(1) การมีอาวุธปนทําใหลดความกลัวใน

การตกเปนเหย่ือของเหตุการณ 

53.9(48) 28.1(25) 15.7(14) 2.2(2) - 100(89) 

(2) การมีอาวุธปนชวยลดความวิตกกังวล 

นอกจากการดแูลความปลอดภัยจากเจาหนาที่  

33.7(30) 13.5(12) 48.3(43) 4.5(4) - 100(89) 

(3) การมีอาวุธปนในการครอบครองทําใหลด

ความกลัวในการเดนิทางออกนอกหมูบ านได 

47.2(42) 24.7(22) 21.3(19) 5.6(5) 1.1(1) 100(89) 

(4) เมื่อใดก็ตามหากขาพเจาลืมนําอาวุธ

ปนออกจากบาน ขาพเจารูสึกวิตกกังวล 

ทําใหตองกลับบานเพ่ือไปนําอาวุธปนมา

ติดตัวเสมอทุกครั้ง 

28.1(25) 27.0(24) 27.0(24) 12.4(11) 5.6(5) 100(89) 

(5) เมื่อใดก็ตามหากขาพเจานอนหลับ

พักผอนขาพเจาตองวางอาวุธปนไวใกล

ตัวขาพเจาเสมอ 

7.9(7) 47.2(42) 19.1(17) 16.9(15) 9.0(8) 100(89) 

(6) เ มื ่อ ข า พ เ จ า มี อ า วุ ธ ป น ใ น ก า ร

ครอบครองทําใหลดความเครียดตอ

เหตุการณใน 3 จังหวัดชายแดนใต 

23.6(21) 34.8(31) 29.2(26) 7.9(7) 4.5(4) 100(89) 

(7) การมีอาวุธปนในการครอบครอง

ชวยลดความกังวลตอเหตุการณใน 3 

จังหวัดชายแดนใต 

29.2(26) 39.3(35) 18.0(16) 7.9(7) 5.6(5) 100(89) 

(8) การมีอาวุธปนทําใหขาพเจาลดความ

กลัวในการยายครอบครัวออกจากพ้ืนที่ 

18.0(16) 41.6(37) 24.7(22) 10.1(9) 5.6(5) 100(89) 

(9) หากขาพเจามีอาวุธปนทําใหเพื ่อน

ของขาพเจากังวลไมกลาเขาใกล 

36.0(32) 27.0(24) 12.4(11) 20.2(18) 4.5(4) 100(89) 

(10) เม่ือเพ่ือนบานมีอาวุธปนขาพเจารูสึก

หวาดกลัวเพ่ือนบานดงักลาว 

38.2(34) 28.1(25) 11.2(10) 7.9(7) 14.6(13) 100(89) 

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 = นอยที่สุด 1.51-2.50 = นอย 2.51-3.50 = ปานกลาง 3.51-4.50 

= มาก 4.51-5.00 = มากที่สุด) 

69.6(62) 

82(73) 

68.5(61) 

55.1(49) 

27(24) 

52.8(47) 

47.2(42) 

42.7(38) 

48.4(43) 

49.4(44) 
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ตารางท่ี 4.12  รอยละขอมูลทัศนคติดานความกลัว หมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) 

 

ดานความกลวั 

ระดับทัศนคต ิ รวม 

จํานวน

(รอยละ) 

 

5 

จํานวน

(รอยละ) 

4 

จํานวน

(รอยละ) 

3 

จํานวน

(รอยละ) 

2 

จํานวน

(รอยละ) 

1 

จํานวน

(รอยละ) 

(1) การมีอาวุธปนทําใหลดความกลัวใน

การตกเปนเหย่ือของเหตุการณ 

53.9(48) 28.1(25) 15.7(14) 2.2(2) - 100(100) 

(2) การมีอาวุธปนชวยลดความวิตกกังวล 

นอกจากการดแูลความปลอดภัยจากเจาหนาที่  

33.7(30) 13.5(12) 48.3(43) 4.5(4) - 100(100) 

(3) การมีอาวุธปนในการครอบครองทําใหลด

ความกลัวในการเดนิทางออกนอกหมูบ านได 

47.2(42) 24.7(22) 21.3(19) 5.6(5) 1.1(1) 100(100) 

(4) เมื่อใดก็ตามหากขาพเจาลืมนําอาวุธ

ปนออกจากบาน ขาพเจารูสึกวิตกกังวล 

ทําใหตองกลับบานเพ่ือไปนําอาวุธปนมา

ติดตัวเสมอทุกครั้ง 

28.1(25) 27.0(24) 27.0(24) 12.4(11) 5.6(5) 100(100) 

(5) เม่ือใดก็ตามหากขาพเจานอนหลับพักผอน

ขาพเจาตองวางอาวุธปนไวใกลตัวขาพเจาเสมอ 

7.9(7) 47.2(42) 19.1(17) 16.9(15) 9.0(8) 100(100) 

(6) เ มื ่อ ข า พ เ จ า มี อ า วุ ธ ป น ใ น ก า ร

ครอบครองทําใหลดความเครียดตอ

เหตุการณใน 3 จังหวัดชายแดนใต 

23.6(21) 34.8(31) 29.2(26) 7.9(7) 4.5(4) 100(100) 

(7) การมีอาวุธปนในการครอบครอง

ชวยลดความกังวลตอเหตุการณใน 3 

จังหวัดชายแดนใต 

29.2(26) 39.3(35) 18.0(16) 7.9(7) 5.6(5) 100(100) 

(8) การมีอาวุธปนทําใหขาพเจาลดความ

กลัวในการยายครอบครัวออกจากพ้ืนที่ 

18.0(16) 41.6(37) 24.7(22) 10.1(9) 5.6(5) 100(100) 

(9) หากขาพเจามีอาวุธปนทําใหเพื ่อน

ของขาพเจากังวลไมกลาเขาใกล 

36.0(32) 27.0(24) 12.4(11) 20.2(18) 4.5(4) 100(100) 

(10) เม่ือเพ่ือนบานมีอาวุธปนขาพเจารูสึก

หวาดกลัวเพ่ือนบานดงักลาว 

38.2(34) 28.1(25) 11.2(10) 7.9(7) 14.6(13) 100(100) 

รวม คาเฉลี่ย =  2.96, S.D. = 0.777, ระดับ ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 = นอยทีสุ่ด 1.51-2.50 = นอย 2.51-3.50 = ปานกลาง 3.51 - 

4.50 = มาก 4.51-5.00 = มากที่สุด) 

69.6(62) 

82(73) 

68.5(61) 

55.1(49) 

27(24) 

52.8(47) 

47.2(42) 

42.7(38) 

48.4(43) 

49.4(44) 
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   4.1.4.3  ดานความไววางใจ 

  จากการศึกษา ตัวแปรดานความไววางใจ ในภาพรวม ผลการวิเคราะหขอมูล เมื่อ

เปรียบเทียบ 3 กลุมตัวอยาง พบวา  หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) มีระดับความคิดเห็นการยอมรับใหมี

และใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจมากที่สุด รองลงมา หมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) และ หมู 6 

บานควน (พุทธ)  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอที่มีการรวมกันระหวางความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก

ที่สุดและเห็นดวยมากเขาดวยกัน พบวา ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุดในระดับความคิดเห็นการ

ยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) เห็นดวย “หาก

ขาพเจามีอาวุธปนทําใหเพื่อนของขาพเจาหวาดระแวงไมกลาเขาใกล” มากทีสุ่ด ซึง่ถือวาเปนระดับ

ความคิดเห็นในทิศทางทีเ่ปนดานลบ ลําดับถัดมา เห็นดวยในเรื่อง “การครอบครองอาวุธปนทําให

ขาพเจาไดรับความไววางใจมากขึ้นจากชุมชน” 

สวนหมู 6 บานควน (พุทธ) และ หมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ระดับความคิดเห็นเฉลีย่

สูงสุดในระดับความคิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ เหมือนกัน 

คือ “เมื ่อขาพเจามีอาวุธปนทําใหเพื่อนบานหวาดระแวงมากขึน้” มากทีสุ่ด และ อันดับถัดมาคือ 

“หากขาพเจามีอาวุธปนทําใหเพือ่นของขาพเจาหวาดระแวงไมกลาเขาใกล”  ซึง่สอดคลองกับหมู 1 

บานไอกูบู (มุสลิม) เชนเดียวกัน  ดังตารางที่ 4.13- 4.15 

 

ตารางท่ี 4.13  รอยละขอมูลทัศนคติดานความไววางใจ หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) 

 

ดานความไววางใจ 

ระดับทัศนคติ รวม 

รอยละ

(จํานวน) 

5 

รอยละ

(จํานวน) 

4 

รอยละ

(จํานวน) 

3 

รอยละ

(จํานวน) 

2 

รอยละ

(จํานวน) 

1 

รอยละ

(จํานวน) 

(1) เม่ือขาพเจาพกพาอาวุธปนทําใหขาพเจา

ไดรับความเช่ือถือจากบุคคลรอบขาง 

7.8(7) 41.1(37) 25.6(23) 23.3(21) 2.2(2) 100(90) 

(2) การครอบครองอาวุธปนทําใหขาพเจา

ไดรับความไววางใจมากขึ้นจากชุมชน 

5.6(5) 36.7(33) 28.9(26) 25.6(23) 3.3(3) 100(90) 

(3) การครอบครองอาวุธปนทําใหขาพเจา

ไดรบัความเคารพมากขึน้จากชุมชน 

5.6(5) 46.7(42) 17.8(16) 24.4(22) 5.6(5) 100(90) 

33.4(30) 

34.5(31) 

23.4(21) 
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ตารางท่ี 4.13  (ตอ) 

 

ดานความไววางใจ 

ระดับทัศนคติ รวม 

รอยละ

(จํานวน) 

5 

รอยละ

(จํานวน) 

4 

รอยละ

(จํานวน) 

3 

รอยละ

(จํานวน) 

2 

รอยละ

(จํานวน) 

1 

รอยละ

(จํานวน) 

(4) ขาพเจาพกพาอาวุธปนทาํใหขาพเจามี

ความผูกพันกับเพ่ือนบานนอยลง 

5.6(5) 22.2(20) 13.3(12) 44.4(40) 14.4(13 100(90) 

(5) หากขาพเจามีอาวุธปนทําใหเพื่อน

ของขาพเจาหวาดระแวงไมกลาเขาใกล 

2.2(2) 23.3(21) 11.1(10) 46.7(42) 16.7(15) 100(90) 

(6)   การครอบครองอาวุธปนทํ าให

ขาพเจาไดรับความไววางใจมากขึ้นจาก

ครอบครัว 

8.9(8) 50.0(45) 20.0(18) 17.8(16) 3.3(3) 100(90) 

(7)  เมื ่อขาพเจามีอาวุธปนทําใหเพื ่อน

บานหวาดระแวงมากขึน้ 

4.4(4) 25.6(23) 7.8(7) 42.2(38) 20.0(18) 100(90) 

(8) การครอบครองอาวุธปนของขาพเจา

ทําใหปริมาณการติดตอซึ ่งกันและกัน

ระหวางเพ่ือนบานนอยลง 

6.7(6)) 26.7(24) 5.6(5) 35.6(32) 25.6(23 100(90) 

(9) การที ่รัฐผอนปรนทางกฎหมายให

ประชาชนครอบครองปนโดยไมยาก 

แสดงใหเห็นถึงความไวเนื ้อเชือ่ใจตอ

ประชาชน 

1.1(1) 65.6(59) 22.2(20) 10.0(9) 1.1(1) 100(90) 

(10) ชาติพันธุที่ตางกันไดรับความไววางใจใน

การครอบครองอาวุธปนตางกัน 

8.9(8) 55.6(50) 17.8(16) 15.6(14) 2.2(2) 100(90) 

รวม คาเฉลี่ย = 3.26, S.D.=.572, ระดับ ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 = นอยที่สุด 1.51-2.50 = นอย 2.51-3.50 = ปานกลาง  

                3.51-4.50 = มาก 4.51-5.00 = มากที่สุด) 

 

 

 

 

 

18.9(17) 

49.4(44) 

28.9(26) 

12.2(11) 

12.3(11) 

23.3(21) 

26.7(24) 
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ตารางท่ี 4.14  รอยละขอมูลทัศนคติดานความไววางใจหมู 6 บานควน (พุทธ) 

 

ดานความไววางใจ 

ระดับทัศนคติ รวม 

รอยละ 

(จํานวน) 

 

5 

รอยละ 

(จํานวน) 

4 

รอยละ 

(จํานวน) 

3 

รอยละ 

(จํานวน) 

2 

รอยละ 

(จํานวน) 

1 

รอยละ 

(จํานวน) 

(1) เม่ือขาพเจาพกพาอาวุธปนทําใหขาพเจา

ไดรับความเช่ือถือจากบุคคลรอบขาง 

31.5(28) 23.6(21) 11.2(10) 20.2(18) 13.5(12) 100(89) 

(2) การครอบครองอาวุธปนทําใหขาพเจา

ไดรับความไววางใจมากขึ้นจากชุมชน 

7.9(7) 30.3(27) 30.3(27) 24.7(22) 6.7(6) 100(89) 

(3) การครอบครองอาวุธปนทําใหขาพเจา

ไดรบัความเคารพมากขึน้จากชุมชน 

13.5(12) 38.2(34) 7.9(7) 21.3(19) 19.1(17) 100(89) 

(4) ขาพเจาพกพาอาวุธปนทาํใหขาพเจามี

ความผูกพันกับเพ่ือนบานนอยลง 

28.1(25) 28.1(25) 31.5(28) 11.2(10) 1.1(1) 100(89) 

(5)  หากขาพเจามีอาวุธปนทําใหเพื ่อน

ของขาพเจาหวาดระแวงไมกลาเขาใกล 

43.8(39) 28.1(25) 16.9(15) 10.1(9) 1.1(1) 100(89) 

(6)   การครอบครองอาวุธปนทํ าให

ขาพเจาไดรับความไววางใจมากขึ้นจาก

ครอบครัว 

19.1(17) 20.2(18) 18.0(16) 34.8(31) 7.9(7) 100(89) 

(7)  เมื ่อขาพเจามีอาวุธปนทําใหเพื ่อน

บานหวาดระแวงมากขึน้ 

51.7(46) 15.7(14) 13.5(12) 14.6(13) 4.5(4) 100(89) 

(8) การครอบครองอาวุธปนของขาพเจา

ทําใหปริมาณการติดตอซึ ่งกันและกัน

ระหวางเพ่ือนบานนอยลง 

31.5(28) 18.0(16) 25.8(23) 19.1(17) 5.6(5) 100(89) 

(9) การที ่รัฐผอนปรนทางกฎหมายให

ประชาชนครอบครองปนโดยไมยาก 

แสดงใหเห็นถึงความไวเนื ้อเชือ่ใจตอ

ประชาชน 

18.0(16) 31.5(28) 36.0(32) 13.5(12) 1.1(1) 100(89) 

(10) ชาติพันธุที่ตางกันไดรับความไววางใจใน

การครอบครองอาวุธปนตางกัน 

29.2(26) 27.0(24) 13.5(12) 20.2(18) 10.1(9) 100(89) 

รวม คาเฉลี่ย = 2.75, S.D.= 0.843, ระดับปานกลาง 

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 = นอยที่สุด 1.51-2.50 = นอย 2.51-3.50 = ปานกลาง  

                3.51-4.50 = มาก 4.51-5.00 = มากที่สุด 

42.7(38) 

38.2(34) 

21.4(19) 

59.6(53) 

65.2(58) 

37.1(33) 

60.7(54) 

57.3(51) 

54(48) 

42.7(38) 
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ตารางท่ี 4.15  รอยละขอมูลทัศนคติดานความไววางใจ หมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) 

 

ดานความไววางใจ 

ระดับทัศนคติ รวม 

รอยละ 

(จํานวน) 

5 

รอยละ

(จํานวน) 

4 

รอยละ

(จํานวน) 

3 

รอยละ

(จํานวน) 

2 

รอยละ

(จํานวน) 

1 

รอยละ

(จํานวน) 

(1)  เมื ่อขาพเจาพกพาอาวุธปนทําให

ขาพเจาไดรับความเช่ือถือจากบุคคลรอบขาง 

31.5(28) 23.6(21) 11.2(10) 20.2(18) 13.5(12) 100(100) 

(2) การครอบครองอาวุธปนทําใหขาพเจา

ไดรับความไววางใจมากขึ้นจากชุมชน 

7.9(7) 30.3(27) 30.3(27) 24.7(22) 6.7(6) 100(100) 

(3) การครอบครองอาวุธปนทําใหขาพเจา

ไดรบัความเคารพมากขึน้จากชุมชน 

13.5(12) 38.2(34) 7.9(7) 21.3(19) 19.1(17) 100(100) 

(4) ขาพเจาพกพาอาวุธปนทาํใหขาพเจามี

ความผูกพันกับเพ่ือนบานนอยลง 

28.1(25) 28.1(25) 31.5(28) 11.2(10) 1.1(1) 100(100) 

 (5) หากขาพเจามีอาวุธปนทําใหเพื ่อน

ของขาพเจาหวาดระแวงไมกลาเขาใกล 

43.8(39) 28.1(25) 16.9(15) 10.1(9) 1.1(1) 100(100) 

(6)   การครอบครองอาวุธปนทํ าให

ขาพเจาไดรับความไววางใจมากขึ้นจาก

ครอบครัว 

19.1(17) 20.2(18) 18.0(16) 34.8(31) 7.9(7) 100(100) 

(7)  เมื ่อขาพเจามีอาวุธปนทําใหเพื ่อน

บานหวาดระแวงมากขึน้ 

51.7(46) 15.7(14) 13.5(12) 14.6(13) 4.5(4) 100(100) 

(8) การครอบครองอาวุธปนของขาพเจา

ทําใหปริมาณการติดตอซึ ่งกันและกัน

ระหวางเพ่ือนบานนอยลง 

31.5(28) 18.0(16) 25.8(23) 19.1(17) 5.6(5) 100(100) 

 (9) การที่รัฐผอนปรนทางกฎหมายใหประชาชน

ครอบครองปนโดยไมยาก แสดงใหเห็นถึงความ

ไวเนื้อเช่ือใจตอประชาชน 

18.0(16) 31.5(28) 36.0(32) 13.5(12) 1.1(1) 100(100) 

(10) ชาติพันธุที่ตางกันไดรับความไววางใจใน

การครอบครองอาวุธปนตางกัน 

29.2(26) 27.0(24) 13.5(12) 20.2(18) 10.1(9) 100(100) 

รวม คาเฉลี่ย = 2.79 , S.D.= 0.640, ระดับ ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 = นอยที่สุด 1.51-2.50 = นอย 2.51-3.50 = ปานกลาง     

   3.51-4.50 = มาก 4.51-5.00 = มากที่สุด) 

 

42.7(38) 

38.2(34) 

21.4(19) 

59.6(53) 

60.7(54) 

37.1(33) 

65.2(58) 

57.3(51) 

54(48) 

42.7(38) 



188 

 

ตารางท่ี 4.16  สรุปขอมูลทัศนคติของประชากรของหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน   

   (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นการยอมรับใหมีและ 

   ใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย ลดความกลัวและสรางความไววางใจ 

 

ระดับความคิดเห็นการยอมรับใหมีและให

ใชอาวุธปน 

หมูบาน 

บานไอกบู ู

(X) /S.D./ระดับ 

บานควน 

(X) /S.D./ระดับ 

บานตลิ่งสูง 

(X) /S.D./ระดับ 

1. ดานความปลอดภัย 3.16/0.60/ปานกลาง 3.92/0.92/มาก 3.48/0.67/ปานกลาง 

2. ดานความกลัว 2.96/0.62/ปานกลาง 3.44/0.69/ปานกลาง 2.96/0.77/ปานกลาง 

3. ดานความไววางใจ 3.26/0.57/ปานกลาง 2.75/0.84/ปานกลาง 2.79/0.64/ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 = นอยที่สุด 1.51-2.50 = นอย 2.51-3.50 = ปานกลาง 3.51-4.50 

= มาก 4.51-5.00 = มากที่สุด) 

 

จากการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถาม ในเรื ่องทัศนคติของ

ประชาชนตอการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย เพื่อลดความกลัวและเพือ่

สรางความไววางใจ   พบวา ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุดเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นการยอมรับให

มีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัยและเพือ่ลดความกลัว นัน้ หมู 6 บานควน (พุทธ) ได

แสดงความคิดเห็นเฉลี่ยเห็นดวยมากที่สุดรวมกับเห็นดวย มากกวาหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และ

หมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) และระดับความคิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพือ่สรางความ

ไววางใจน้ัน หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) มีระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (ตารางที่ 4.16) 

 

 4.1.5  ปจจัยท่ีมีผลตอระดับความคิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปน 

 เพื่อสรางความปลอดภัย ลดความกลัวและสรางความไววางใจ ของประชาชนหมู 1 บานไอ

กูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) เพือ่ใหมีคาจําแนกเปนนัยสําคัญ

ทางสถิติและการพิสูจนสมมติฐาน ผู ศึกษาไดจัดกลุ มตัวแปรอิสระใหเหมาะสมในการนําไป

ทดสอบสมมติฐาน ซึ่งตัวแปรอิสระ คือ 

1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ อายุ สถานภาพ สถานภาพทางสังคม ระดับ

การศึกษา ระดับรายได และศาสนา  จํานวน 7 ตัวแปร 
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2)  ปจจัยทางสังคม ไดแก  ระยะเวลาที่อยูในหมูบาน ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหง

ปาดี จังหวัดนราธวิาส จํานวน 1 ตัวแปร และปจจัยทางสังคมที่เปนคําถามตอเนื่อง ไดแก ผลกระทบ 

จํานวนคนและระดับความรุนแรงทีไ่ดรับจากเหตุการณความไมสงบในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต จํานวน 3 ตัวแปร 

3)  ปจจัยภูมิหลังซึ่งเปนคําถามตอเนื่อง ไดแก อาวุธปนในครอบครอง จํานวนปน

ในครอบครอง ระยะเวลาการมีอาวุธปนในครอบครอง  แหลงที่มาของการครอบครองอาวุธปน การ

เรียนรูใชอาวุธปน ชนิดของอาวุธปน และประเภทของอาวุธปนที่ถูกกฎหมาย จํานวน 7 ตัวแปร 

 ทั้งนี้จากการทดสอบสมมุติฐานนั้นสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน ไดดังนี้ 

    4.1.5.1 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ในตัวแปรของ เพศ อายุ สถานภาพ สถานภาพ

ทางสังคม ระดับการศึกษา ระดับรายได อาชีพ และศาสนา มีอิทธิพลตอการใชปนของประชาชน

หมู 1บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ตําบลสุไหงปาดี 

อําเภอสไุหงปาดี จังหวัดนราธวิาส สามารถจําแนกไดจากตัวแปรอิสสระดานปจจัยสวนบุคคล ดังน้ี 

1) เพศกับอิทธิพลตอการใชปนของประชาชน  

(1)   เพศกับการยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย 

    จากตาราง 4.16 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

พบวา เมือ่ทดสอบดวยคาสถิติ T-test พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับการยอมรับและการใชอาวุธ

ปนดานความปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 4.17) 

 

ตารางท่ี 4.17  การยอมรับและการใชอาวุธปนดานความปลอดภัย จําแนกตามเพศ 

 

ตัวแปรเพศ 
หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) บานควน(พทุธ) บานตลิ่งสูง(ผสม) 

เพศ t= 0.444 , p = 0.246 t= 2.270, p = 0.111 t= 2.619 , p = 0.528 

 

หมายเหตุ: *มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

(2)   เพศกับอิทธิพลตอการใชปนของประชาชนเพื่อลดความกลัว 

     จากตาราง 4.17 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม

เพศ เมื่อทดสอบดวยคาสถิติ T-test พบวา เพศกับการยอมรับและการใชอาวุธปนดานความกลัว หมู 

6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) เพศไมมีความสัมพันธกับการยอมรับและการใช

อาวุธปนดานความกลัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 แตหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) พบวา 
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เพศชายมีการยอมรับและการใชอาวุธปนดานความกลัว คาเฉลี่ย 2.96 ดีกวากลุมตัวอยางที่เปนเพศ

หญิง คาเฉลี่ย 2.95 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p Value = 0.034) 

 

ตารางท่ี 4.18  การยอมรับและการใชอาวุธปนดานความกลัว จําแนกตามเพศ 

 

ตัวแปรเพศ 
หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) บานควน(พทุธ) บานตลิ่งสูง(ผสม) 

เพศ t=0.123 ,p = 0.034* t=1.499 , p = 0.819 t=0.401 , p = 0.528  

 

หมายเหตุ: *มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

(3)  เพศกับอิทธิพลตอการใชปนของประชาชนเพื่อสรางความ

ไววางใจ 

      จากตาราง 4.18 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนก

ตามเพศ พบวา เมือ่ทดสอบดวยคาสถิติ T-test พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับการยอมรับและการ

ใชอาวุธปนดานความไววางใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 4.19  การยอมรับและการใชอาวุธปนดานความไววางใจ จําแนกตามเพศ 

 

ตัวแปรเพศ 
หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) บานควน(พทุธ) บานตลิ่งสูง(ผสม) 

เพศ t=0.952 , p = 0.956 t=0.594 , p = 0.330 t=2.618 , p = 0.493 

 

หมายเหตุ: *มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 

1)  อายุ สถานภาพ สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา ระดับรายได และ

อาชีพกับอิทธิพลตอการใชปนของประชาชน  

(1)   อายุ สถานภาพ สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา ระดับรายได 

และอาชีพกับอิทธิพลตอการใชปนของประชาชน เพื่อสรางความปลอดภัย 

       จากตาราง 4.20 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของ

ปจจัยสวนบุคคลกับการยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย จําแนกเปนรายคู พบวา 

อายุ สถานภาพ สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ หมู 1 บานไอกูบู 
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(มุสลิม) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) พบวา ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับและการใชอาวุธปน 

ดานความปลอดภัยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 4.20  การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย จําแนกตามอายุ สถานภาพ 

   สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ 

 

ตัวแปร 
หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) บานควน(พทุธ) บานตลิ่งสูง(ผสม) 

1. อายุ F =2.057 ,P=  0.094 F =0.928,P =  0.452 F =1.070 ,P=  0.376 

2. สถานภาพ F = 2.052,P=  0.135 F = 1.911,P=  0.134 F =1.491 ,P=  0.230 

3. สถานภาพทางสังคม F =1.657 ,P=  0.154 F=4.276,P=0.002** F = 2.039,P=  0.080 

4.ระดับการศึกษา F = 1.177,P=  0.327 F=4.258,P=  0.008*** F =0.014 ,P=  0.986 

5.ระดับรายได F =0.958 ,P=  0.416 F =7.577 ,P=  0.000*** F =1.464 ,P=  0.229 

6. อาชีพ F =1.894 ,P=  0.081 F =1.300 ,P=  0.272 F =1.250 ,P=  0.292 

 

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05 / ** p ≤ 0.01 / *** p ≤ 0.001 

 

     จากตาราง 4.21 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของ

ปจจัยสวนบุคคลกับการยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย จําแนกเปนรายคู พบวา 

อายุ สถานภาพ สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ หมู 6 บานควน 

(พุทธ) สามารถสรุปผลการวิเคราะหได ดังน้ี 

(1.1)   สถานภาพทางสังคมทีแ่ตกตางกัน มีทัศนคติตอการยอมรับ

และการใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติทีร่ะดับ .05 (p value 

= 0.002) มจํีานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู 

(1.2)   ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกัน มีทัศนคติตอการยอมรับและ

การใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติทีร่ะดับ .05 (p value = 

0.008) มีจํานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ไดแก ผูทีม่ีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีทัศนคติ ตอ

การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัยดีกวา ผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
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ตารางท่ี 4.21  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางระดับการศึกษากับการยอมรับและการใช  

   อาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย หมู 6 บานควน (พุทธ) 

 

ะดับการศึกษา ean ระถมศึกษา นุปริญญา หรือปวส. ะดับปริญญาตร ี

ระถมศึกษา .80 

 

.00 .17 

ธยมศกึษา หรอื ปวช. .55 .74* .75 .91 

นุปริญญา หรือ ปวส. .80 

  

.16 

  

(1.3)   ระดับรายไดที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอการยอมรับและการ

ใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติทีร่ะดับ .05 (p value = 0.000) 

มีจํานวน 2 คู โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ไดแก 1) ผูที่มีระดับรายไดต้ังแต 15,001 บาท – ไมเกิน 

20,001 บาท มีทัศนคติตอการยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัยดีกวา ผูทีม่ีระดับ

รายไดไมเกิน 10,000 บาท และ 2) ผูที่มีระดับรายไดตั้งแต 15,001 บาท – ไมเกิน 20,001 บาท   มี

ทัศนคติตอการยอมรับและการใชอาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัยดีกวาผูทีม่ีระดับรายไดตัง้แต 

20,001 บาท – ไมเกิน 25,001 บาท (ตารางที่ 4.22) 

 

ตารางท่ี 4.22  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางระดับรายไดกับการยอมรับและการใชอาวุธ 

   ปนเพื่อสรางความปลอดภัย หมู 6 บานควน (พุทธ) 

 

ระดับรายได Mean ไม เกิ น 10,000 

บาท 

ตั้งแต 10,001 บาท– 

ไมเกิน 15,001 บาท 

ตั้งแต 15,001บาท– 

ไมเกิน 20,001 บาท  

ตั้งแต 20,001 บาท– 

ไมเกิน 25,001 บาท 

ไมเกิน10,000  3.48 -  0.93* 0.48 

ตั้งแต 10,001– ไม

เกิน 15,001  

3.97 0.48 - - 0.97 

ตั้งแต 15,001– ไม

เกิน 20,001  

4.41  0.45 - 1.41* 
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(2) อายุ สถานภาพ สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา ระดับรายได 

และอายุ กับอิทธิพลตอการใชอาวุธปนของประชาชนเพื่อลดความกลัว 

           จากตาราง 4.22 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของ

ปจจัยสวนบุคคลกับการยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อลดความกลัว จําแนกตามรายคู พบวา อายุ 

สถานภาพ สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) 

พบวา ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับและการใชอาวุธปนดานความกลัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 4.23  การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อลดความกลัว จําแนกตามอายุ สถานภาพ       

   สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ 

 

ตัวแปร 
หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) บานควน(พทุธ) บานตลิ่งสูง(ผสม) 

1. อายุ F =0.388 ,P=  0.817 F = 0.597,P=  0.666 F =1.079 ,P=  0.372 

2. สถานภาพ F = 0.042,P=  0.959 F =2.056 ,P=  0.112 F =0.792 ,P=  0.456 

3.สถานภาพทางสังคม F =0.767 ,P=  0.576 F=5.731,P=  0.000*** F =0.864 ,P=  0.508 

4. ระดับการศึกษา F = 0.771,P=  0.547 F = 0.738,P=  0.533 F = 0.449,P=  0.639 

5.ระดับรายได F =0.853 ,P=  0.469 F =2.772 ,P=  0.046* F =5.479 ,P=  0.002** 

6. อาชีพ F =0.423 ,P=  0.885 F = 2.629,P=  0.029* F =1.260 ,P=  0.288 

 

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05 / ** p ≤ 0.01 / *** p ≤ 0.001 

 

       ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล

กับการยอมรับและการใชอาวุธปนเพือ่ลดความกลัว จําแนกตามรายคู พบวา อายุ สถานภาพ 

สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) พบวา ไมมี

ความสัมพันธกับการยอมรับและการใชอาวุธปนดานความกลัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล

กับการยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อลดความกลัว จําแนกตามรายคู พบวา ระดับรายได ของหมู 9 

บานตลิ่งสูง (ผสม) มีทัศนคติตอการยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อลดความกลัว แตกตางกันอยางมี

นัยยะทางสถิติทีร่ะดับ .05 (p Value = 0.002) มีจํานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลไมมี

ความแตกตางรายคู 
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ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล

กับการยอมรับและการใชอาวุธปนเพือ่ลดความกลัว จําแนกเปนรายคู พบวา อายุ สถานภาพ 

สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ หมู 6 บานควน (พุทธ) สามารถ

สรุปผลการวิเคราะห 

(2.1)  สถานภาพทางสังคมทีแ่ตกตางกัน มีทัศนคติตอการยอมรับ

และการใชอาวุธปนเพื่อลดความกลัว แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติที่ระดับ .05 (p Value = 

0.000) มจํีานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู 

(2.2)  ระดับรายไดที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอการยอมรับและการ

ใชอาวุธปนเพื่อลดความกลัวที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอการยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อลดความ

กลัว แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติที่ระดับ .05(p Value = 0.046) มีจํานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ 

(Scheffe) ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู 

(2.3) อาชีพที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอการยอมรับและการใชอาวุธ

ปนเพื่อลดความกลัวทีแ่ตกตางกัน มีทัศนคติตอการยอมรับและการใชอาวุธปนเพือ่ลดความกลัว 

แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติที่ระดับ .05 (p Value = 0.029) มีจํานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ 

(Scheffe) ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู 

(3)   อายุ สถานภาพ สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา ระดับรายได 

และอายุ กับอิทธิพลตอการใชปนของประชาชนเพื่อสรางความไววางใจ 

จากตาราง 4.23 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของ

ปจจัยสวนบุคคลกับการยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ จําแนกตามรายคู ระดับ

รายได ของหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) มีทัศนคติตอการยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความ

ไววางใจ แตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 (p Value = 0.047) มีจํานวน 1 คู โดย

วิธเีชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู 

 

ตารางท่ี 4.24  การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ จําแนกตามอายุ สถานภาพ      

   สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ 

 

ตัวแปร 
หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) บานควน(พทุธ) บานตลิ่งสูง(ผสม) 

1. อายุ F =0.318 ,P=  0.865 F =1.470 ,P= 0.218 F = 2.400,P=  0.055 

2. สถานภาพ F =0.865 ,P=  0.425 F = 2.853,P=  0.042* F = 3.008,P=  0.054 

3. สถานภาพทางสังคม F =1.151 ,P=  0.340 F=3.513,P= 0.006*** F =0.943 ,P=  0.457 
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ตารางท่ี 4.24  (ตอ) 

 

ตัวแปร 
หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) บานควน(พทุธ) บานตลิ่งสูง(ผสม) 

4.ระดบัการศกึษา F =0.477 ,P=  0.753 F = 3.268,P=  0.026* F =0.990 ,P=  0.376 

5.ระดับรายได F = 2.755,P=  0.047* F=6.077,P= 0.001*** F =3.018 ,P=  0.034* 

6.อาชีพ F =0.848 ,P=  0.551 F =0.378 ,P=  0.863 F =0.108 ,P=  0.995 

 

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05 / ** p ≤ 0.01 22/ *** p ≤ 0.001 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล

กับการยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ จําแนกตามรายคู พบวา ระดับรายได 

ของหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) มีทัศนคติตอการยอมรับและการใชอาวุธปนเพือ่สรางความไววางใจ 

แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติที่ระดับ .05 (p Value = 0.034) มีจํานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ 

(Scheffe) ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล

กับการยอมรับและการใชอาวุธปนเพือ่ลดความไววางใจ จําแนกเปนรายคู พบวา อายุ สถานภาพ 

สถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษาระดับรายไดและอาชีพ หมู  6 บานควน (พุทธ)  สามารถ

สรุปผลการวิเคราะหได ดังน้ี 

(3.1)   สถานภาพทีแ่ตกตางกัน มีทัศนคติตอการยอมรับและการใช

อาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติทีร่ะดับ .05 (p Value = 0.042) มี

จํานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู 

(3.2)   สถานภาพทางสังคมทีแ่ตกตางกัน มีทัศนคติตอการยอมรับ

และการใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติทีร่ะดับ .05 (p Value 

= 0.006) มจํีานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู 

(3.3)   ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกัน มีทัศนคติตอการยอมรับและ

การใชอาวุธปนเพือ่สรางความไววางใจที่แตกตางกัน อยางมีนัยยะทางสถิติทีร่ะดับ .05(p Value = 

0.026)  มจํีานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ไดแก ผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีทัศนคติตอ

การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจดีกวา ผู ที ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

(ตารางที่ 4.24) 
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ตารางท่ี 4.25  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางระดับการศึกษากับการยอมรับ 

        และการใช อาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ หมู 6 บานควน (พุทธ) 

 

ระดับการศึกษา Mean ประถมศึกษา มัธยมศกึษา หรอื ปวช. ระดับปริญญาตรี 

มัธยมศกึษา หรอื ปวช. 4.55  -  

ประถมศึกษา 3.80 - 0.65* 0.11 

ระดับการศึกษา Mean ประถมศึกษา มัธยมศกึษา หรือ ปวช. ระดับปริญญาตร ี

อนุปริญญา หรือ ปวส. 3.80 0.07 0.73 0.18 

ระดับปริญญาตรี 3.64  0.55 - 

 

(3.4) ระดับรายไดที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอการยอมรับและการ

ใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจที่แตกตางกัน อยางมีนัยยะทางสถิติทีร่ะดับ .05 (p Value = 

0.001) มจํีานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู 

 3)  ศาสนากับอิทธิพลตอการใชปนของประชาชน 

(1)  ศาสนากับอิทธิพลตอการใชปนของประชาชนเพือ่สรางความ

ปลอดภัย 

จากตาราง 4.25 พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนก

ตามศาสนา เมือ่ทดสอบดวยคาสถิติ T-test พบวา ศาสนาทีแ่ตกตางกันกับการยอมรับและการใช

อาวุธปนดานความปลอดภัย หมู  1 บานไอกูบู  (มุสลิม) และหมู  6 บานควน (พุทธ) ไมมี

ความสัมพันธกับการยอมรับและการใชอาวุธปนดานความปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 แตหมู 9 บานตลิ่งสูง(ผสม)พบวา ศาสนาพุทธมีการยอมรับและการใชอาวุธปนดาน

ความปลอดภัยคาเฉลีย่ 3.59 มากกวากลุมตัวอยางศาสนาอิสลามคาเฉลี่ย 3.45 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p Value = 0.033) 

 

ตารางท่ี 4.26  การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย จําแนกตามศาสนา 

 

ตัวแปรศาสนา 
หมูบาน 

บานไอกบูู (มสุลมิ) บานควน(พทุธ) บานตลิ่งสูง(ผสม) 

ศาสนา t=0.822 , p = 0.847 t=2.365 , p = 0.639 t=1.017 , p = 0.033* 

 

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05 / ** p ≤ 0.01 22/ *** p ≤ 0.001 
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(2)  ศาสนากับอิทธิพลตอการใชปนของประชาชนเพื่อลดความกลัว 

จากตาราง 4.26 พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนก

ตามศาสนา เมือ่ทดสอบดวยคาสถิติ T-test พบวา ศาสนาทีแ่ตกตางกันกับการยอมรับและการใช

อาวุธปนดานความกลัวหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 6 บานควน (พุทธ) ไมมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) พบวา ศาสนาอิสลามมีการ

ยอมรับและการใชอาวุธปนดานความกลัวคาเฉลี่ย 3.18 กลุมตัวอยางศาสนาพุทธคาเฉลีย่ 2.53 อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p Value = 0.001) 

 

ตารางท่ี 4.27  การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อลดความกลัว จําแนกตามศาสนา 

 

ตัวแปรศาสนา 
หมูบาน 

บานไอกบูู (มสุลมิ) บานควน(พทุธ) บานตลิ่งสูง(ผสม) 

ศาสนา t=0.103 , p = 0.258 t= -0.537 , p = 0.399 t=-4.301, p = 0.001* 

 

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05 / ** p ≤ 0.01 22/ *** p ≤ 0.001 

 

(3)  ศาสนากบัอิทธพิลตอการใชป นของประชาชนเพือ่สรางความไววางใจ 

จากตาราง 4.27 พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนก

ตามศาสนา หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 6 บานควน (พุทธ) เมื่อทดสอบดวยคาสถิติ T-test 

พบวา ศาสนาที่แตกตางกันกับการยอมรับและการใชอาวุธปนดานความไววางใจไมมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) พบวา ศาสนาอิสลามมีการ

ยอมรับและการใชอาวุธปนดานความไววางใจคาเฉลี่ย 3.02 ดีกวากลุมตัวอยางศาสนาพุทธคาเฉลีย่ 

2.38 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p Value = 0.000) 

 

ตารางท่ี 4.28  การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ จําแนกตามศาสนา 

 

ตวัแปรศาสนา 
หมูบาน 

บานไอกบูู (มสุลมิ) บานควน(พทุธ) บานตลิ่งสูง(ผสม) 

ศาสนา t=-0.637 , p = 0.28 t= -0.673 , p = 0.699 t=-5.289, p = 0.008* 

 

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05 / ** p ≤ 0.01 22/ *** p ≤ 0.001 
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   4.1.5.2  ผลการทดสอบสมมุติฐานที ่2 ปจจัยทางสังคมมีอิทธิพลตอการใชปนของ

ประชาชนหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ในตําบล

สุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 ตัวแปร  

1)  ตัวแปรอิสระดานปจจัยทางสังคมกับอิทธิพลตอการใชปนของ

ประชาชนเพือ่สรางความปลอดภัย คือ ระยะเวลาทีอ่ยูในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน 

(พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) 

 (1)  ระยะเวลาทีอ่ยูในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) 

และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) กับอิทธิพลตอการใชปนของประชาชนเพื่อสรางความปลอดภัย   

    จากตาราง 4.28 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของ

ปจจัยทางสังคมกับการยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย จําแนกตามรายคู พบวา 

ระยะเวลาที่อยูในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ไม

มคีวามสมัพนัธกบัการยอมรับและการใชอาวุธปนดานความปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 4.29  การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย จําแนกตามระยะเวลาที่ 

   อยูใน หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) 

 

ตัวแปร 
หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) บานควน(พุทธ) บานตลิ่งสูง(ผสม) 

ระยะเวลาที่อยูในตําบลสุไหงปาด ี F =1.196 ,P=  0.319 F =0.783 ,P=  0.507 F = 1.010 ,P=  0.406 

 

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05 / ** p ≤ 0.01 22/ *** p ≤ 0.001 

(2) ระยะเวลาที่อยูในหมู 1 บานไอกูบู(มุสลิม) หมู 6 บานควน(พุทธ) 

และหมู 9 บานตลิ่งสูง(ผสม) กับอิทธิพลตอการใชป นของประชาชนเพือ่ลดความกลวั (ตาราง 4.29) 

    เมือ่ทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลกับการยอมรับและการ

ใชอาวุธปนเพือ่ลดความกลัว ของหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) จําแนกรายคู พบวา ระยะเวลาทีอ่ยูใน

หมู 1 บานไอกูบู มีทัศนคติตอการยอมรับและการใชอาวุธปนเพือ่ลดความกลัว แตกตางกันอยางมี

นัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p Value = 0.026) มีจํานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) 

ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู 



155 

 

 

ตารางที ่4.30  การยอมรับและการใชอาวุธปนเพือ่ลดความกลัว จําแนกตามระยะเวลาทีอ่ยูในหมู 1   

บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) 

 

ตัวแปร 
หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) บานควน(พทุธ) บานตลิ่งสูง(ผสม) 

ระยะเวลาที่อยูในตําบลสุไหงปาด ี F =2.911 ,P=  0.026* F =0.572 ,P=  0.635 F = 1.360 ,P=  0.254 

 

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05 / ** p ≤ 0.01 22/ *** p ≤ 0.001 

 

(3) ระยะเวลาที่อยูในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) 

และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) กับอิทธิพลตอการใชปนของประชาชนเพื่อสรางความไววางใจ 

     ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางสังคมกับ

การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ จําแนกตามรายคู พบวา ระยะเวลาที่อยูใน

หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) มีทัศนคติตอการ

ยอมรับและการใชอาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัย ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับและการใช

อาวุธปนดานความไววางใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 4.30) 

 

ตารางท่ี 4.31  การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ จําแนกตามระยะเวลาที่ 

   อยูในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) 

 

ตัวแปร 
หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) บานควน(พทุธ) บานตลิ่งสูง(ผสม) 

ระยะเวลาที่อยูในตําบลสุไหงปาด ี F =0.744 ,P=  0.564 F =0.572 ,P=  0.635 F = 1.360 ,P=  0.254 

 

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05 / ** p ≤ 0.01 22/ *** p ≤ 0.001 

 

  4.1.5.3  ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 3 ปจจัยทางภูมิหลังมีอิทธิพลตอการใชปนของ

ประชาชนหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (มุสลิม) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ในตําบล

สุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เฉพาะกลุมตัวอยางที่มีอาวุธปนเทาน้ัน  

   สามารถจําแนกไดจากตัวแปรอิสระดานปจจัยทางภูมิหลัง จํานวน 7 ตัวแปร ดังน้ี 
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1) อาวุธปนในครอบครองมีอิทธิพลตอการใชปนของประชาชน เมือ่ไดมี

การสํารวจขอมูลแลว เน่ืองจากขอมูลมีความตอเน่ืองกัน สามารถสรุป ไดดงัน้ี 

(1) อาวุธปนในครอบครองมีอิทธิพลตอการใชปน จํานวนอาวุธปนทีม่ี

ในครอบครอง ระยะเวลาการมีอาวุธในการครอบครอง แหลงทีม่าของอาวุธปน การเรียนรูการใช

อาวุธปน และประเภทของอาวุธปนของประชาชนกับการสรางความปลอดภัย 

จากตาราง 4.31 เมื ่อทดสอบความแตกตางของปจจัยภูมิหลังกับการ

ยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย จําแนกตามรายคู พบวา อาวุธปนในครอบครอง 

ของหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติทีร่ะดับ .05 (p Value = 0.012)) มี

จํานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู 

 

ตารางท่ี 4.32  การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย  

 

ตัวแปร 
หมูบาน 

บานไอกบูู (มุสลมิ) บานควน (พทุธ) บานตลิ่งสูง (ผสม) 

1. อาวุธปนในครอบครอง F =6.607 ,P=  0.012* F=14.673,P= 0.000** F = 3.433 ,P=  0.067 

2. จํ านวนอาวุ ธป นที ่มี ใน

ครอบครอง 

F =2.100 ,P=  0.193 F = 3.888 ,P=  0.028* F =0.313 ,P=  0.737 

3. ระยะเวลาการมีอาวุธใน

การครอบครอง 

F =1.600 ,P=  0.285 F =0.851 ,P=  0.502 F =3.593,P=  0.050* 

4.ประเภทของอาวุธปน F =0.640 ,P=  0.447 F =0.220 ,P=  0.641 - 

 

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05 / ** p ≤ 0.01 22/ *** p ≤ 0.001 

 

เมือ่ทดสอบความแตกตางของปจจัยภูมิหลังกับการยอมรับและการใช

อาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย จําแนกตามรายคู จําแนกอาวุธปนในครอบครองมีอิทธิพลตอการ

ใชปน จํานวนอาวุธปน ระยะเวลามีอาวุธปนในครอบครอง และประเภทของอาวุธปน ของหมู 1 

บานไอกูบู  (มุสลิม)  มีทัศนคติตอการยอมรับและการใชอาวุธปนเพื ่อลดความกลัว ไมมี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยยะสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 4.31) 

     สําหรับเมือ่ทดสอบความแตกตางของปจจัยภูมิหลังกับการยอมรับและ

การใชอาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัย จําแนกตามรายคู พบวา อาวุธปนในครอบครอง ของหมู 6 
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บานควน (พุทธ) แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติที่ระดับ .05 (p Value = 0.000) มีจํานวน 1 คู โดย

วิธเีชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู (ตารางที่ 4.31) 

 และเมื่อทดสอบความแตกตางของปจจัยภูมิหลังกับการยอมรับและการ

ใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย จําแนกตามรายคู พบวา จํานวนอาวุธปนในครอบครอง ของหมู 

6 บานควน (พุทธ) แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติทีร่ะดับ .05 (p Value = 0.028) มีจํานวน 1 คู 

โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ไดแก กลุมตัวอยางทีม่ีอาวุธปน 2 กระบอกมีการยอมรับและการใชอาวุธ

ปนเพื่อสรางความปลอดภัยดีกวา กลุมตัวอยางที่มีอาวุธปน 1 กระบอก (ตารางที่ 4.32) 

 

ตารางท่ี 4.33  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของจํานวนอาวุธปนที่มีในครอบครอง  

   กับการยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย หมู 6 บานควน (พุทธ) 

 

จาํนวนอาวุธปน (ทกุชนดิ) ในครอบครองจํานวนเทาไหร Mean 1 กระบอก มากกวา 2 กระบอก 

1 กระบอก 4.12 - 0.12 

จาํนวนอาวุธปน (ทกุชนดิ) ในครอบครองจํานวนเทาไหร Mean 1 กระบอก มากกวา 2 กระบอก 

2 กระบอก 4.69 0.58* 0.69 

มากกวา 2 กระบอก 4.00  - 

 

เมือ่ทดสอบความแตกตางของปจจัยภูมิหลังกับการยอมรับและการใช

อาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย จําแนกตามรายคู จําแนกตาม อาวุธปนในครอบครองมีอิทธิพลตอ

การใชปน และจํานวนอาวุธปนทีม่ีในครอบครอง ของหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) มีทัศนคติตอการ

ยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย อยางไมมีความสัมพันธอยางมีนัยยะสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 4.31) 

 เมือ่ทดสอบความแตกตางของปจจัยภูมิหลังกับการยอมรับและการใช

อาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัย จําแนกตามรายคู พบวา ระยะเวลาในการครอบครองอาวุธปน 

ของหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติทีร่ะดับ .05 (p Value = 0.05) มี

จํานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู (ตารางที่ 4.31) 

(2)   อาวุธปนในครอบครองมีอิทธิพลตอการใชปน จํานวนอาวุธปน 

ระยะเวลาการมีอาวุธในการครอบครอง แหลงที่มาของอาวุธปน การเรียนรูการใชอาวุธปน และ

ประเภทของอาวุธปน ของประชาชนกับการลดความกลัว สามารถสรุป ไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.34  การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อลดความกลัว จําแนกอาวุธปนในครอบครองมี 

   อิทธิพลตอการใชปน จํานวนอาวุธปนที่มีในครอบครอง ระยะเวลามีอาวุธปนใน 

   ครอบครอง และประเภทของอาวุธปน 

 

ตัวแปร 
หมูบาน 

บานไอกบู ู(มสุลมิ) บานควน (พทุธ) บานตลิ่งสูง (ผสม) 

1. อาวุธปนในครอบครอง F =0.615 ,P=  0.435 F =3.163 ,P=  0.079 F = 0.900 ,P=  0.345 

2. จํ า น วน อ า วุธป น ที มี่ ใ น

ครอบครอง 

F =2.100 ,P=  0.193 F = 3.888 ,P=  0.028* F =0.313 ,P=  0.737 

3.ระยะเวลาการมีอาวุธในการ

ครอบครอง 

F =0.160 ,P=  0.919 F =1.337 ,P=  0.274 F =0.774,P=  0.532 

4.ประเภทของอาวุธปน F =0.100 ,P=  0.760 F =1.139 ,P=  0.292 - 

 

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05 / ** p ≤ 0.01 22/ *** p ≤ 0.001 

 

เมือ่ทดสอบความแตกตางของปจจัยภูมิหลังกับการยอมรับและการใช

อาวุธปนเพื่อลดความกลัว จําแนกตามรายคู พบวา อาวุธปนในครอบครองมีอิทธิพลตอการใชปน  

จํานวนอาวุธปน ระยะเวลาการมีอาวุธในการครอบครอง และประเภทของอาวุธปน ของหมู 1 บาน

ไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) มีทัศนคติตอการยอมรับและ

การใชอาวุธปนเพื่อลดความกลัว ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ยกเวน

เมือ่ทดสอบความแตกตางของปจจัยภูมิหลังกับการยอมรับและการใชอาวุธปนเพือ่สรางความ

ปลอดภัย จําแนกตามรายคู พบวา จํานวนอาวุธปนทีม่ีในครอบครอง ของหมู 6 บานควน (พุทธ) 

แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติที่ระดับ .05 (p Value = 0.028) มีจํานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ 

(Scheffe) ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู (ตารางที่ 4.33) 
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ตารางท่ี 4.35  การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ จําแนกอาวุธปน 

   ในครอบครองมีอิทธิพลตอการใชปน จํานวนอาวุธปนที่มีในครอบครองระยะเวลามี 

   อาวุธปนในครอบครอง และประเภทของอาวุธปน 

 

ตัวแปร 
หมูบาน 

บานไอกบู ู(มสุลมิ) บานควน (พทุธ) บานตลิ่งสูง (ผสม) 

1. อาวุธปนในครอบครอง F =0.067 ,P=  0.796 F =3.163 ,P=  0.079 F = 0.900 ,P=  0.345 

2. จํานวนอาวุธปนที ่มีใน

ครอบครอง 

F =1.400 ,P=  0.308 F = 3.888 ,P=  0.028* F =0.313 ,P=  0.737 

 3. ระยะเวลาการมีอาวุธใน

การครอบครอง 

F =0.291 ,P=  0.831 F =1.337 ,P=  0.274 F =0.774,P=  0.532 

1. ประเภทของอาวุธปน F =0.400 ,P=  0.545 F =6.246 ,P=  0.016* - 

 

หมายเหตุ: * p ≤ 0.05 / ** p ≤ 0.01 22/ *** p ≤ 0.001 

 

เมือ่ทดสอบความแตกตางของปจจัยภูมิหลังกับการยอมรับและการใช

อาวุธปนเพือ่สรางความไววางใจ จําแนกตามรายคู พบวา อาวุธปนในครอบครองมีอิทธิพลตอการ

ใชปน  จํานวนอาวุธปน ระยะเวลาการมีอาวุธในการครอบครอง และประเภทของอาวุธปน ของหมู 

1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) มีทัศนคติตอการยอมรับและการใชอาวุธปน

เพื่อสรางความไววางใจ ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 4.34) 

  ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยภูมิหลังกับการยอมรับและการ

ใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ จําแนกตามรายคู พบวา อาวุธปนในครอบครองมีอิทธิพลตอ

การใชปน  จํานวนอาวุธปน ระยะเวลาการมีอาวุธในการครอบครอง และประเภทของอาวุธปน ของ

หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) มีทัศนคติตอการยอมรับและการใชอาวุธ

ปนเพื่อสรางความไววางใจ ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 

4.34) 

    เมือ่ทดสอบความแตกตางของปจจัยภูมิหลังกับการยอมรับและการใช

อาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัย จําแนกตามรายคู  พบวา อาวุธปนที ่มีในครอบครอง และ 

ระยะเวลาการมีอาวุธในการครอบครอง ของหมู 6 บานควน (พุทธ) มีทัศนคติตอการยอมรับและ

การใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

(ตารางที่ 4.34) 
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2)  แหลงที่มาของการครอบครองอาวุธปน และการเรียนรูใชอาวุธปนมี

อิทธิพลตอการยอมรับและใชอาวุธปนของประชาชน หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน 

(พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ตําบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไมสามารถแสดงคาความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต (ตารางที่ 4.34) 

4.1.5.4  ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 4 ทัศนคติดานความปลอดภัยตอการใชปนของ

ประชาชนหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ในตําบล

สุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสมีความแตกตางกัน   

     4.1.5.5  ผลการทดสอบสมมุติฐานที ่5 ทัศนคติดานความกลัวตอการใชปนของ

ประชาชน หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และ หมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ในตําบล

สุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสมีความแตกตางกัน  

   4.1.5.6  ผลการทดสอบสมมุติฐานที ่6 ทัศนคติดานความไววางใจตอการใชปนของ

ประชาชนหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และ หมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ในตําบล

สุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีความแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 4.36  สรุปขอมูลการยอมรับและการใชอาวุธปนของหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บาน 

   ควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นการยอมรับให 

   มีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย ลดความกลัวและสรางความไววางใจ 

 

ระดับความคิดเห็น การยอมรบัและการใชอาวุธปน 

หมู 1 บานไอกูบู(มุสลิม) หมู 6 บานควน(พทุธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง(ผสม) 

1. ดานความปลอดภัย F = 24.132/ p value = 0.000* 

2. ดานความกลัว F = 14.234/ p value = 0.000* 

3. ดานความไววางใจ F = 14.911/ p value = 0.000* 

 

หมายเหตุ: *p ≤ 0.05 / ** p ≤ 0.01 22/ *** p ≤ 0.001 

 

    จากตารางที่ 4.35 เมือ่ทดสอบความแตกตางของ หมู 1 บานไอกูบู(มุสลิม) 

หมู 6 บานควน(พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง(ผสม) กับการยอมรับและการใชอาวุธปนเพือ่สราง

ความปลอดภัย ลดความกลัวและเพื่อสรางความไววางใจ จําแนกตามรายคู พบวา หมู 1 บานไอกูบู

(มุสลิม) หมู 6 บานควน(พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง(ผสม) มีทัศนคติตอการยอมรับและการใช
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อาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย ลดความกลัวและเพื่อสรางความไววางใจ แตกตางกันอยางมีนัยยะ

ทางสถิติที่ระดับ .05(p Value = 0.000 ) มีจํานวน 3 คู จํานวน 2 คู และ จํานวน 2 คูโดยวิธีเชฟเฟ 

(Scheffe) ปรากฏผลมีความแตกตางรายคู ดังน้ี  

 

ตารางท่ี 4.37  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของการยอมรับและการใชอาวุธปนของหมู 1  

   บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) เกี่ยวกับ 

   ระดับความคิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย 

 

การยอมรับและการใชอาวุธปนเพือ่

สรางความปลอดภัย  

Mean หมู 1 บานไอกูบู

(มุสลิม) 

หมู 9 บานตลิ่งสูง 

หมู 1 บานไอกูบู(มุสลิม) 3.16 -  

หมู 6 บานควน(พุทธ) 3.92 0.77* 0.44* 

หมู 9 บานตลิ่งสูง 3.48 0.32 - 

 

     และเมือ่ทดสอบความแตกตางของของการยอมรับและการใชอาวุธปนของ

หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) เกี่ยวกับระดับความ

คิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัย แตกตางกันอยางมีนัยยะทาง

สถิติที่ระดับ .05 (p Value = 0.000) มจํีานวน 2 คู โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ไดแก พบวา ความคิดเห็น

การยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัยของหมู 6 บานควน (พุทธ) ดีกวา ความ

คิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัยของ1 บานไอกูบู (มุสลิม) และ

หมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) (ตารางที่ 4.36) 

 

ตารางท่ี 4.38  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของการยอมรับและการใชอาวุธปนของหมู 1  

   บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) เกี่ยวกับ  

   ระดับความคิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อลดความกลัว 

 

การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื่อ

ลดความกลัว 

Mean หมู 1 บานไอกูบู

(มุสลิม) 

หมู 9 บานตลิ่งสูง 

หมู 1 บานไอกูบู(มุสลิม) 2.96 - 0.00 

หมู 6 บานควน(พุทธ) 3.44 0.48* 0.48* 

หมู 9 บานตลิ่งสูง 2.96 0.00 - 
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    และเมือ่ทดสอบความแตกตางของของการยอมรับและการใชอาวุธปนของ

หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) เกี่ยวกับระดับความ

คิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อลดความกลัว แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติที่

ระดับ .05 (p Value = 0.000) มีจํานวน 2 คู โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ไดแก พบวา ความคิดเห็นการ

ยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพือ่ลดความกลัวของหมู 6 บานควน (พุทธ) ดีกวา ความคิดเห็นการ

ยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อลดความกลัว ของ1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 9 บานตลิง่สูง 

(ผสม) (ตารางที่ 4.37) 

 

ตารางท่ี 4.39  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของการยอมรับและการใชอาวุธปนของหมู 1 

   บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) เกี่ยวกับ 

       ระดับความคิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ  

 

การยอมรับและการใชอาวุธปนเพื ่อ

สรางความไววางใจ 

Mean หมู 6 บานควน

(พทุธ) 

หมู 9 บานตลิ่งสูง 

หมู 1 บานไอกูบู(มุสลิม) 3.26 0.50* 0.47 

หมู 6 บานควน(พุทธ) 2.75 - -0.04 

หมู 9 บานตลิ่งสูง 2.79 0.04 - 

 

    และเมือ่ทดสอบความแตกตางของของการยอมรับและการใชอาวุธปนของ

หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) เกี่ยวกับระดับความ

คิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ แตกตางกันอยางมีนัยยะทางสถิติ

ที่ระดับ .05 (p Value = 0.000) มีจํานวน 1 คู โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ไดแก พบวา ความคิดเห็นการ

ยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ ของหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) ดีกวา ความ

คิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความไววางใจ ของหมู 6 บานควน (พุทธ) 

(ตารางที่ 4.37) 

  จากสมมติฐานทัง้ 3 ขอน้ัน พบวา ผลการทดสอบเรื่องระดับความคิดเห็นในการ

ยอมรับใหมีและใชเพื่อสรางความปลอดภัย เพื่อลดความกลัว และเพือ่สรางความไววางใจ เมื่อ

รวมกันของทัง้ 3 หมูบาน จะเห็นไดวา ประชาชนทั้ง 3 หมูบาน มีการยอมรับใหมีและใชอาวุธปน

เพื่อสรางความปลอดภัย ความกลัว และเพื่อสรางความไววางใจ มีความแตกตางกัน (ตารางที่ 4.38) 
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  สามารถสรุปไดดังน้ี   

1) ประชาชนในหมู 6 บานควน(พุทธ) มีความสัมพันธกับเรื่องของระดับ

ความคิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัยและลดความกลัว  

2) ประชาชนในหมู 1 บานไอกูบ(ูมุสลิม) มีความสัมพันธกับเร่ืองของระดับ

ความคิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัยและลดความกลัว 

3) ประชาชนในหมู 9 บานตลิ่งสูง(ผสม) มีความสัมพันธกับเรื่องของระดับ

ความคิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัยและลดความกลัวในระดับ

ที่นอยกวา ประชาชนในหมู 6 บานควน(พุทธ) และประชาชนในหมู 1 บานไอกูบู(มุสลิม) 
 

ตารางท่ี 4.40  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) บานควน(พทุธ) บานตลิ่งสูง(มุสลิม) 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิจัย 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิจัย 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิจัย 

ปลอดภยั กลัว ไววางใจ ปลอดภยั กลัว ไววางใจ ปลอดภยั กลัว ไววางใจ 

1.  ปจจัยสวนบุคคล 

    ศาสนา 

    เพศ 

    อายุ 

   สถานภาพ 

   สถานภาพทางสังคม 

   ระดับการศึกษา 

   ระดับรายได 

   อาชีพ 

 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

ยอมรบั 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ยอมรบั 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ยอมรบั 

ยอมรบั 

ยอมรบั 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ยอมรบั 

ปฏเิสธ 

ยอมรบั 

ยอมรบั 

 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ยอมรบั 

ยอมรบั 

ยอมรบั 

ยอมรบั 

ปฏเิสธ 

 

ยอมรบั 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

 

ยอมรบั 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ยอมรบั 

ปฏเิสธ 

 

ยอมรบั 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ยอมรบั 

ปฏเิสธ 

2. ปจจัยทางสังคม 

ระยะเวลาที่ อยู ใน

พ้ืนที่ 

 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

 

ยอมรบั 

 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

3.   ปจจัยภูมิหลัง 

   ก า ร มี อ า วุ ธ ป น

ครอบครอง 

  จํานวนอาวุธปน 

  ระยะเวลาที่  

  ประเภทของอาวุธปน 

 

ยอมรบั 

 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

 

ยอมรบั 

 

ยอมรบั 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

 

ยอมรบั 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

 

ยอมรบั 

ปฏเิสธ 

ยอมรบั 

 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

ยอมรบั 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

 

       ปฏเิสธ 

 

ปฏเิสธ 

ปฏเิสธ 

- 
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ตารางท่ี 4.39  (ตอ) 

 

ตัวแปรอิสระ 

หมูบาน 

บานไอกบูู(มุสลิม) บานควน(พทุธ) บานตลิ่งสูง(มุสลิม) 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิจัย 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิจัย 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิจัย 

ปลอดภยั กลัว ไววางใจ ปลอดภยั กลัว ไววางใจ ปลอดภยั กลัว ไววางใจ 

4. ดานความปลอดภัย ยอมรบั ยอมรบั ยอมรบั 

5. ดานความกลัว ยอมรบั ยอมรบั ยอมรบั 

6.  ดานความไววางใจ ยอมรบั ยอมรบั ยอมรบั 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  โดยผลการทดสอบทางสถิ ติเพื ่อหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรทีม่ีอิทธิพลตอการยอมรับและใหใชอาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัย  

เพือ่ลดความกลัวและเพือ่สรางความไววางใจของประชาชนในหมู 1 บานไอกูบู (อิสลาม) หมู 6 

บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) จากตาราง 4.39 พบวา 

   ในปจจัยสวนบุคคล คือศาสนา  เพศ  อายุ สถานภาพ สถานภาพทางสังคม ระดับ

การศึกษา ระดับรายได และอาชีพ ทัง้ 3 กลุมตัวอยาง พบวา  ตัวแปรทีไ่มมีอิทธิพลตอการยอมรับ

และใหใชอาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัย  เพือ่ลดความกลัวและเพือ่สรางความไววางใจ

สอดคลองกันทั้ง 3 กลุมตัวอยาง คือ อายุ แตสําหรับตัวแปร สถานภาพ สถานภาพทางสังคม ระดับ

รายไดและอาชีพ  พบในหมู 6 บานควน(พุทธ)ทีม่ีความสัมพันธมากทีสุ่ด แตสําหรับตัวแปรดาน

ศาสนา และระดับรายได พบความสัมพันธในหมู 9 บานตลิ่งสูง(ผสม) ตามลําดับ 

    สําหรับปจจัยทางสังคม คือ ระยะเวลาทีอ่ยูในพืน้ทีข่องทัง้ 3 กลุมตัวอยางมีอิทธิพล

ตอการยอมรับและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย  เพือ่ลดความกลัวและเพื่อสรางความ

ไววางใจ นั้น พบวามีเพียง หมู 6 บานควน(พุทธ)  ที่มีความสัมพันธในดานการลดความกลัวเพียง

เทาน้ัน แตหมู 1 บานไอกูบู(อิสลาม)และหมู 9 บานตลิ่งสูง(ผสม)กลับไมพบความสัมพันธ 

ปจจัยภูมิหลังเมือ่หาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการยอมรับและให

ใชอาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัย เพือ่ลดความกลัวและเพือ่สรางความไววางใจของประชาชน 

พบวา ตัวแปรดังกลาวมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในหมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง 
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(ผสม) เพียงเทานั้น โดยหมู 1 บานไอกูบู (อิสลาม) กลับไมปรากฏความสัมพันธ ของตัวแปร

ดังกลาว 

   สวนผลการสถิติเพือ่หาความสัมพันธระหวางหมูบานเกี่ยวกับการมีอาวุธปนเพื่อ

สรางการยอมรับและใหใชอาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัย  เพื่อลดความกลัวและเพื่อสรางความ

ไววางใจ พบวา หมู 1 บานไอกูบู (อิสลาม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) มี

ระดับความคิดเห็นวาอาวุธปนมีอิทธิพลตอการสรางความปลอดภัย ลดความกลัวและสรางความ

ไววางใจในลักษณะสอดคลองกันทั้ง 3 กลุมตัวอยาง 

    จะเห็นไดวาจากผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณของหมู 1 บานไอกูบู (อิสลาม)หมู 6 

บานควน(พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง(ผสม)  เพื่อทดสอบทางดานสถิติเพื่อหาความสัมพันธใน

สวนของปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางดานสังคม และปจจัยภูมิหลัง  การทดสอบทางสถิติเพื่อหา

ความสัมพันธระหวางหมูบานเกี่ยวกับการมีอาวุธปนเพื่อสรางการยอมรับและใหใชอาวุธปนเพือ่

สรางความปลอดภัย  เพือ่ลดความกลัวและเพือ่สรางความไววางใจนัน้ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

เปนไปตามสมมติฐานที่ผูวิจัยไดกําหนดไว ทั้งนี้เพื่อใหการวิจัยในเรื่องดังกลาวนี้มีความสมบูรณ

และเนื้อหาครบถวนมากยิง่ขึ้น ไดทําการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในลักษณะคําถามปลายเปด เพือ่ให

กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นทีน่อกจากเหนือประเด็นคําถามทีผู่วิจัยไดกําหนดไว ซึ่งสามารถ

ทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณ มีคุณภาพและคุณคาทางวิชาการมากยิ่งขึ้น 

 

4.1.6  ขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็น และแนวทางท่ีนํามาสูการแกปญหาความรุนแรงในพืน้ท่ี 3  

 จังหวัดชายแดนใต  

 จากการวิจัยเชิงปริมาณเพื ่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรขอมูลที ่ไดอาจยังไม

เพียงพอทําใหผู วิจัยไดออกแบบแบสอบถามใหมีคําถามปลายเปด เพือ่ใหกลุมตัวอยางไดแสดง

ความคิดเห็นทีน่อกจากเหนือประเด็นคําถามที่ผูวิจัยไดกําหนดไว ซึง่สามารถทําใหงานวิจัยมีความ

สมบูรณเพิ่มขึ้น การศึกษาที่มีคุณภาพและคุณคาทางวิชาการมากยิ่งขึ้น 

 ในขอนี้เปนคําถามปลายเปด ซึง่มีกลุมตัวอยางจากประชาชนหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 

6 บานควน (พุทธ) และ หมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ในตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด

นราธิวาส ไดตอบแบบสอบถาม ตอบขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น หรือแนวทางจะนํามาซึง่เกีย่วกับการ

ยอมรับและใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย ลดความกลัว และสรางความไววางใจ แบงออกเปน

แตละดาน สามารถสรุปไดดังน้ี 
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4.1.6.1 ดานความปลอดภัย  

1) ตองการปองกันตนเองและครอบครัว เนือ่งจากพืน้ที ่ทีอ่ยู ไมมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ผูตอบแบบสอบถาม 3 คน คิดเปนรอยละ 42.85)  

2) ตองการรักษาความปลอดภัยเมือ่ตองเดินทาง โดยในชุมชนไมคอยมี

ปญหาแตเมื่อเดินทางไปตางอําเภอ การเดินทางไปประกอบอาชีพนอกชุมชน (ผูตอบแบบสอบถาม 

4 คน คิดเปนรอยละ 57.14) 

4.1.6.2 ดานความกลัว 

1)  สามารถชวยลดความกลัวและสามารถแกปญหาคนถูกทํารายรายวัน

หรือแกปญหาในสถานการณความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใตได เพราะเมื่อเกิดเหตุสามารถ

ปองกันตัว ตอบโตไดทันทวงทีและสามารถแกปญหาไดมากที่สุด (ผูตอบแบบสอบถาม 7 คน คิด

เปนรอยละ 53.84)  

2) ชวยลดความกลัวและสามารถแกปญหาคนถูกทํารายรายวันหรือ

แกปญหาในสถานการณความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใตไดในบางเวลา และสามารถชวยได

บางสถานการณที่คนรายมีจํานวนนอย และเรารูตัวกอนทําใหสามารถตอสูได (ผูตอบแบบสอบถาม 

6 คน คิดเปนรอยละ 46.15) 

4.1.6.3 ดานความไววางใจ  

1) แนวทางดานศาสนาในการสรางความไววางใจใหเกิดขึ ้นในพื ้นที ่

(ผูตอบแบบสอบถาม 6 คน คิดเปนรอยละ 46.15) 

2) แนวทางดานการเมือง ในการสรางความไววางใจใหเกิดขึ ้นในพื้นที ่ 

(ผูตอบแบบสอบถาม 2 คน คิดเปนรอยละ 16.38) 

3) แนวทางดานการกฎหมาย โดยใหทางรัฐบาลจัดการกับผูกอการรายอยาง

เด็ดขาด (ผูตอบแบบสอบถาม 1 คน คิดเปนรอยละ 7.70) 

4) แนวทางการแกปญหาที่ตนเหตุ 2 เรือ่ง  คือ 1.ปญหายาเสพติด 2. ปญหา

เจาหนาที่กินงบประมาณแผนดิน โดยเนน 1.สรางงาน สรางรายได ใหประชาชน มีความเปนอยูดี

ขึ้น 2.ลงโทษขัน้เด็ดขาดกับผูกอความไมสงบ 3.แกไขปญหาเรื่องยาเสพติดใหหมดไป และ 4.ให

เยาวชนที่ดอยโอกาสไดมีการศึกษาที่สูงขึ้น (ผูตอบแบบสอบถาม 4 คน คิดเปนรอยละ 30.77) 

    ผลการวิเคราะหขอมูลผู ตอบแบบสอบถามปลายเปดพบวา ผู ตอบแบบสอบ มี

ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น  หรือแนวทางที ่เกีย่วกับการยอมรับและใชอาวุธปน เพื ่อสรางความ

ปลอดภัย ลดความกลัว และสรางความไววางใจในพื้นที่  3 จังหวัดชยแดนภาคใต ซึง่จะนํามาซึ่ง

แนวทางในการแกไขปญหาความไมปลอดภัย ความกลัวและความไมไววางใจระหวางกันในพื้นที่ 
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โดยจําแนก ตามความถี่ของความคิดเห็น เรียงจากมาไปหานอย ไดแก ตองการครอบครองอาวุธปน

เพือ่ชวยลดความกลัวในการเดินทางมากทีสุ่ด เพื่อสรางความปลอดภัย ใหแกตนเอง ทรัพยสินและ

ชุมชน ในการดําเนินชีวิตในพื้นที่ และเพื่อหาแนวทางในการสรางความไววางใจ ความถี่นอยที่สุด  

 

4.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสนทนาการกลุม (Focus Group) กอนวิจัย

เชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลการวิจัยที่ไดในการสนทนากลุม (Focus Group) สราง

แบบสอบถามใหมีผลตอการวิจัยเชิงปริมาณทีม่ีความแมนตรงและเชื่อถือได รวมถึงการขยายความ

ผลการศึกษาทีไ่ดจากการวิเคราะหเชิงคุณภาพรวมทั้งขอเสนอแนะอืน่ๆที่เกีย่วของ  ขอมูลทีไ่ดจาก

การสนทนากลุมผานการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Description) โดยสรุปประเด็นสําคัญตางๆ 

ตามวัตถุประสงคการวิจัย  และการวิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis) พรอมทัง้นําเสนอขอมูลใน

ลักษณะของการบรรยายความ ทั้งนี้เพื่อความเปนกลางทางวิชาการและเพื่อใหผูเขารวมสนทนากลุม

มีความเปนอิสระในการตอบคําถามและสนทนาผูวิจัยจัดใหมีการสนทนากลุมกับกลุมเปาหมาย 

จํานวน 12 กลุมตัวอยาง โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือ 

 

4.2.1   การสนทนากลุมกับกลุมเปาหมาย 

1) คร้ังที่ 1 พื้นที่หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธวิาส  ซึ่งเปนชาวมุสลิม 100 เปอรเซน็ต  

(1) สนทนากลุมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  

(2) สถานที ่คอื มัสยิดไอกูบู ตําบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  

(3) ชาวบานรวมสนทนากลุม กาํหนดไวจํานวน 4 คน แตทัง้นีใ้นวันดังกลาวมีผู

รวมสนทนากลุมรวมเปนจํานวน 9 คน เนือ่งจากมีความสนใจและอยากแสดงความคิดเห็นรวมกัน

ในประเด็นดังกลาว รวมทัง้ผู รวมสนทนากลุ มตางสนิทสนมคุ นเคยดวยกันทั ้งสิ ้น เพราะรวม

ปฏิบัติงานในพื้นที่อยางยาวนาน 

2) ครัง้ที่ 2 พื้นที่หมู 6 บานควน (พุทธ) ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด

นราธิวาส ซึ่งเปนชาวไทยพุทธ100 เปอรเซน็ต 

(1) สนทนากลุมในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555  

(2) สถานที ่คอื ปอมยามรักษาความปลอดภัยของหมูบานควน ตําบลสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธวิาส 



188 

 

(3) ชาวบานรวมสนทนากลุม กําหนดไวจํานวน 4 คน เชน สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบลสุไหงปาดี ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ราษฎรอาสารักษาหมูบาน (อรบ.) และ

(ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน)ชรบ. เปนตน แตทั้งนี้ในวันดังกลาวมีผูรวมสนทนากลุมรวมเปน

จํานวน 12 คน เนือ่งจากมีความสนใจและอยากแสดงความคิดเห็น รวมกันในประเด็นดังกลาว 

รวมทั้งผูรวมสนทนากลุมตางสนิทสนมคุนเคยกันทั้งสิ้นเพราะรวมปฏิบัติงานในพื้นที่อยางยาวนาน 

3) คร้ังที่ 3 พื้นที่หมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด

นราธิวาส ซึ่งมีประชาชนที่มีสัดสวนผสมกัน ระหวางชาวไทยพุทธ 35 เปอรเซ็นต และมุสลิม

จํานวน65 เปอรเซน็ต 

(1)   สนทนากลุมในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555  

(2)   สถานที่บานพักอาศัยของชาวบานในพื้นที่ดังกลาว   

(3)   ชาวบานรวมสนทนากลุม กําหนดไว จํานวน 4 คน เชน สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบลสุไหงปาดี ผูใหญบาน และชาวบาน เปนตน ทั้งน้ีหมูบานที่ 9 มีผูรวมสนทนากลุม

จํานวน 4 คน เนื่องจากความแตกตางศาสนาทีแ่ตกตางกัน ยังขาดความไวเนื้อเชือ่ใจจึงไมสามารถมี

ผูรวมสนทนากลุมเทากับหมู 6 บานควนและหมู 1 บานไอกูบู  

เพื ่อใหผู รวมสนทนากลุ ม สามารถตอบคําถามไดอยางอิสระ จึงทําการบันทึกผลการ

สนทนาและนําเสนอในภาพรวม โดยไมระบุชือ่ผูตอบคําถามเปนรายคน การศึกษาเชิงคุณภาพโดย

การสนทนากลุมปรากฏผล ดังนี้ 

 

4.2.2   มิติดานความปลอดภัย 

 มิติดานความปลอดภัยผูวิจัยไดทําการศึกษาเรือ่งการเดินทางของประชาชนในพืน้ที ่ การ

เกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที ่และประสบการณการใชปนของชาวบานในพื้นที ่ซึ ่งผู วิจัย

อนุมานวามีความสัมพันธกับมิติดานความปลอดภัยในการดํารงชีวิตในพื้นทีแ่ละการถือครองอาวุธ

ปนเพื่อสรางความปลอดภัยแกตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

 จากการอนุมานดังกลาวเนือ่งจากเหตุการณความรุนแรงในพื ้นทีส่วนใหญเกิดขึน้กับ

ประชาชนระหวางการเดินทางเปนสวนใหญ การเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ที่นํามาศึกษา

เน่ืองจากเปนตัวชี้วัดเพื่อศึกษาความปลอดภัยในพื้นที่ และการศึกษาเร่ืองประสบการณการใชอาวุธ

ปนเพื่อใหเห็นวาอาวุธปนสามารถรักษาความปลอดภัยไดจริงในพื้นที่  

 การศึกษาคร้ังน้ี ดานมิติดานความปลอดภัยเพือ่ใหเห็นมุมมองของประชาชนไทยพุทธและ

มุสลิมที่ใชอาวุธปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความมั่นใจ ความมั่นคง ตอตนเอง ทรัพยสิน ชุมชน 

และสามารถใชอาวุธปนรักษาชีวิตทรัพยสนิตอตนเองและชมุชนได 
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มิติดานความปลอดภัยจาก 3 ลักษณะที่กลาวมา ลักษณะการเดินทางของประชาชนในพืน้ที่ 

การเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ และประสบการณการใชอาวุธปนของชาวบานในพืน้ที ่ซึง่มี

ความเชื่อมโยงกับพื้นที่ศึกษา ปรากฏผล ดังน้ี 

4.2.2.1 ลักษณะการเดินทางของประชาชนในพื้นที ่

การเดินทางของประชาชนในพืน้ที่มีความสัมพันธกับความปลอดภัย ทั้งกอนเกิด

เหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ ระหวางเกิดเหตุการณ และหลังเกิดเหตุการณความรุนแรงในพืน้ที่ 

ทั้งน้ีสถานการณความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตปจจุบันทําใหประชาชนในพื้นที่ตอง

อยูกันอยางหวาดระแวง แมแตการทํามาหากิน มีความรูสึกกลาๆ กลัวๆ ไมกลาจะออกจากบานพัก

ไปไหนมาไหนและตองระแวดระวังตัวเองตลอดเวลา  

   จากการพูดคุยสนทนากลุมนั้น เมื่อสอบถามผูเขารวมสนทนากลุมถึงการดําเนินชีวิต

ของชาวบานทั้ง 3 หมูบานสอดคลอง คือ การเดินทางกอนเกิดเหตุการณความรุนแรงชาวบานทัง้ 3 

หมูบานเดินทางและใชชีวิตอยางปกติสุข แตเมื่อเหตุการณความรุนแรงเกิดขึน้ การเดินทางมีความ

ยากลําบากขึ้น ตองมีการเลี่ยงเสนทางในการเดินทางและไมกลาเดินทางในเวลากลางคืน การพบปะ

สังสรรคระหวางหมูบานมีนอยลง และเมื่อเหตุเกิดการณจนกระทั่งปจจุบัน ชาวบานสวนหนึง่มีการ

ใชชีวิตที่คุนชินและสามารถใชชีวิตอยางปกติสุขไดมากยิ่งขึน้ สามารถอธิบายในแตละหมูบานได

ดังน้ี 

ในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) ทราบวา “กอนเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต “พื้นที่บานไอกูบู (มุสลิม)ยังไมเคยเกิดเหตุการณ  การใชชีวิตอยูอยางปกติ

สุข”  ระหวางเกิดเหตุการณ “มีความหวาดระแวงเกิดขึน้บางแตไมมากนัก เชน เมื่อขับรถออกนอก

หมูบานเมื่อมีรถคันอ่ืนๆขับตามดานหลังมาก็จะมองกระจกหลังตลอดเวลา โดยสวนใหญก็ไมเคย

คิดวาจะโดนลอบทําราย เพราะผูที่โดยทํารายในพื้นที่สวนใหญเปนเรื่องสวนตัวเสียมากกวา แตมี

การคิดเสมอวา “คงไมโดนทํารายจากการโดนยิงแตอาจจะโดยลูกหลงจากการวางระเบิดเสีย

มากกวา” แตเมือ่หลังเกิดเหตุการณความรุนแรงในพืน้ที่ “ตอนน้ีเร่ิมมีความรูสึกวาสามารถใชชีวิต

ปกติแลว” จนกระทั่งปจจุบัน (ป 2555)   

   ซึ่งเหมือนกันกับชาวบานหมู 6 บานควน (พุทธ)  กอนเกิดเหตุการณความรุนแรงใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  “ชาวบานไดใชชวีติในการเดินทางออกนอกบาน ไปไหนมาไหนได

อยางสะดวกและปลอดภัย”  แตเมื่อเกิดเหตุการณความรุนแรงในพืน้ที่ขึ้น “เมื่อตองเดินทางออกนอก

พื้นที่น้ันชาวบานตองออกเดินทางเมื่อใกลสวาง และเมื่อเดินทางผานหมูบานมุสลิมก็จะรูสึกใจคอ

ไมคอยดี (หวิวๆ) รวมทั้งชาวบานคนอื่นๆหลายคนในหมูบานก็เชนเดียวกัน ในชวงเกิดเหตุการณ

ความรุนแรงในชวงแรกๆ บางคนไมกลาออกไปไหนเลย ไมกลาออกจากบานพัก โดยเหตุการณ
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ในชวงป 2 ปแรก เกดิความหวาดระแวงกับหมูบานมุสลิมขางเคียง และหมูบานมุสลิมอ่ืนๆอยางมาก 

” แตเมื่อหลังเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ผานมาสักระยะหนึ่ง (ป 2554)  “ความกลัว ความ

หวาดระแวงตอกันระหวางหมูบานไทยพุทธและหมูบานมุสลิม มีนอยลง เริ่มมีการผอนคลายมาก

ขึ้น โดยเฉพาะมุมมองของสมาชิกอบต.ทานหน่ึง ไดสะทอนมุมมองนาสนใจวา “ความหวาดระแวง

ระหวางกันมีนอยลง ซึ่งเมื่อตอนเกิดเหตุการณความรุนแรงในพืน้ที่ใหมๆนัน้ชาวบานแทบจะไมมี

การออกจากบานพักเลย จากความหวาดระแวงที่มีนอยลงนั้น เก ิจากการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการทํากิจกรรมของหมูบานรวมกัน เชน กิจกรรมทําตลาดนัด เปนตน”  

   สําหรับ ชาวบานหมู 9 บานตลิ่งสูง(ผสม) ในสวนของชาวบานไทยพุทธซึง่เปน

หมูบานที่เปนกลุมสวนนอยในหมูบานดังกลาว สะทอนความรูสึกวา กอนเกิดเหตุการณความ

รุนแรงในพื้นที่ “เวลาทําสวนยาง จะตองต่ืนตัดยางต้ังแตตี 4 ซึ่งเปนเรื่องปกติประจําวัน”  แตเมื่อ

เกิดเหตุการณความรุนแรงขึน้ ชาวบานสะทอนความคิดเห็นวา  “เหตุการณความรุนแรงไดทําให

การประกอบอาชีพเปลี่ยนไปทําใหไมกลาออกไปไหน ไมกลาออกไปตัดยาง หรือเมือ่จําเปนตองตัด

ยางก็ตองขีร่ถออมไปทางหมูบานไทยพุทธ หรือไมก็ตองรอจนฟาหวาง (ทองฟาสวาง) ไมสามารถ

ทํามาหากินไดมีแตความทุกขรอน วิถีชีวิตก็เปลี่ยนไป ชาวบานไมกลาออกไปในตอนค่ําคืน จะมี

อาการหวาดผวาตามขาวที่ออกตามทีวีในแตละวัน ชาวบานจะรวมตัวกันเปนกลุมซึ่งจะมีการพูดคุย

กันมีการตักเตือนกันใหระวังตัวมากขึ้นใน หลังเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ไดระยะหนึง่ “วิถี

ชีวิตเกษตรกรก็สามารถตัดยางเปนเวลาปกติได  เพราะมีความคุนชินกับเหตุการณความรุนแรงและ

หายกลัวดวย” 

จากประเด็นการสนทนากลุมขางตน นําไปสูการต้ังคําถามเพื่อสรางแบบสอบถามให

มีการครอบคลุมในเร่ืองความปลอดภัย ตอไปน้ี 

ขอที่ 1 คําถามที่วา “หากจําเปนตองเดินทางไปตามถนนหรือเสนทางคมนาคมสาย

หลัก ขาพเจาจะพกพาอาวุธปนไปดวยทุกคร้ัง”  

ขอที่ 2 คําถามทีว่า “หากจําเปนที่ขาพเจาตองเดินทางไปตามถนนหรือเสนทางการ

คมนาคมสายหลัก ขาพเจาจะพกพาอาวุธปนไปดวยทุกคร้ัง” หรือไมควรเดินทางตามลําพัง ควรตอง

เดินทางเปนกลุมและเปลี่ยนเสนทางรวมทั้งเวลาไปทํางานบอยคร้ัง  

จะเห็นไดวา ลักษณะการเดินทางของชาวบานในพืน้ที่ทั้ง 3 หมูบาน จากการศึกษา

ตั้งแตเกิดเหตุการณความรุนแรง ระหวางเกิดเหตุการณความรุนแรงและหลังเกิดเหตุการณความ

รุนแรงมีความสัมพันธกับมิติเรื่องความปลอดภัยเปนอยางยิ่ง เนือ่งจากเหตุการณความรุนแรงใน

พื้นที่ทัง้ 3 หมูบานสวนใหญ ผูที่ไดรับผลกระทบจากการเหตุการณความรุนแรงอยูในชวงระหวาง

การเดินทางทั้งสิ้น ถูกลอบทาํรายดวยอาวุธปนและวัตถุระเบิด  จากผลการศึกษาในเชิงปริมาณใน 3 
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หมูบานโดยเฉพาะหมู 9 บานตลิง่สูง(ผสม)ที่มีผูไดรับผลกระทบจํานวน 12 คนนั้นเปนผลมาจาการ

โดยลอบทํารายระหวางการเดินทาง ดังน้ัน ลักษณะการเดินทางของประชาชนในพืน้ที ่3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต เปนเหตุสะทอน มิติของการดํารงชีวิตอยูในอยางปลอดภัย อยางปกติสุขและมีความ

มั่นคง 

4.2.2.2 การเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ 

   ต้ังแตป 2547  ปญหาความไมสงบในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต ยังคงมีความ

รุนแรงและยังคงทวีความรุนแรงอยางตอเนือ่ง โดยไมมีทาทีจะสงบลงได โดยในตําบลสุไหงปาดี

น้ัน หนวยงานทางดานความมัน่คงยังคงใหเปนพื้นที่สีแดง ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่ยังคงมีเหตุการณความ

รุนแรงและไมมีความปลอดภัย รวมทั้งผูวิจัยไดลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลยังคงปรากฏความ

หวาดระแวงระหวางกนั เห็นจากชาวบานมุสลิมที่ไมอยากสื่อสารกับผูวิจัยซึ่งเปนคนไทยพุทธและมี

สายตาหวาดระแวงตลอดเวลา (สังเกตจากสายตา) และที่สําคัญยังคงมีเหตุการณความรุนแรงใน

พื้นที่อยางตอเน่ืองเพื่อสรางความไมไววางใจระหวางกันใหเกิดขึ้นในชุมชน 

   การศึกษาการเกิดเหตุการณความรุนแรงในพืน้ที ่สะทอนถึงตัวชีวั้ดความปลอดภัย

อยางหนึ่ง เปนสิง่แสดงถึงการดําเนินชีวิตของประชาชน ความปกติสุขของหมูบานจะเกิดขึน้ได

อยางไร เมื่อความรุนแรงยังเกิดขึ้น  

   ชาวบานทัง้ 3 หมูบาน ไดสะทอนปญหาเรือ่งเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ โดย

ปจจุบันความไววางใจเริม่ดีขึน้ใน 3 หมูบานดังกลาว แตเมือ่เกิดเหตุการณในพื้นที่อีกครัง้ก็นําไปสู

ความไมไววางใจอีกก็ตองมีการฟนความสัมพันธใหมไปเรือ่ยๆ อีกทัง้พบปจจัยแทรกเพิม่เติมทีท่ํา

ใหเหตุการณความรุนแรงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น คือ ปญหายาเสพติด เชน ยาบา ใบกระทอม 4 

คูณรอย เปนตน 

   จากการสนทนากลุม พบวา โดยทั่วไปมีหลายๆประเด็นที่ผูรวมสนทนากลุมในแต

ละหมูบานมีความคิดเห็นทีแ่ตกตางกัน แตสําหรับชาวบานทีร่วมสนทนากลุมของหมู 1 บานไอกูบู 

(มุสลิม) และหมู 6 บานควน (พุทธ) มีความคิดเห็นใกลเคียงกันทั้งนี้ทัง้ 2 หมูบานไมมีปญหาการ

เกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นทีเ่นื่องจากทัง้ 2 หมูบานรวมกันดูแล แตสําหรับหมู 9 บานตลิง่สูง

(ผสม) มีปญหาเรื่องการเกิดเหตุการณความรุนแรงในพืน้ทีม่ากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบระหวาง 3 

หมูบาน ทั้งนี้เนื ่องจากเปนหมูบานผสมระหวางไทยพุทธและมุสลิมการสรางความไมวางใจ

ระหวางกันจึงเกิดขึ้นในหมูบานนี้มากที่สุด  สามารถสรุปได หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) กลาววา 

 

ในหมูบานไมมีปญหาความปลอดภัย เนือ่งจากการใชระบบแบงโซนกัน

ดูแลภายในหมูบาน โดยแยกพืน้ทีก่ันดูแลอยางชัดเจน เชน ดานทิศใต มีผูชวย
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ผูใหญบานคนที่ 1 เปนผูดูแล เปนตน รวมทั้งมีการควบคุมดูแลแบบแยกตาม

หลังคาเรือน ซึ่งจะทําใหรูทุกอยางในโซนพื้นที่การดูแลของตัวเอง ถามีปญหาที่

ตรงไหนก็ชวยกันแกปญหาตรงน้ัน บางกรณีเมื่อมีคนในหมูบานที่โดนยิงตองดู

สาเหตุกอนเปนอันดับแรก ซึ่งสวนใหญสันนิษฐานกอนวาจะเปนเรื่องการเมือง 

หรือมีการทะเลาะกันในหมูบาน เปนตน  สําหรับปญหาของความไมสงบจริงๆ

นั้น ชาวบานในหมูบานคิดวามาจากกลุมกอการรายมีเพียง 30 เปอรเซ็นต เทานัน้ 

อาจจะเปนการเมืองในระดับชาติและระดับทองถิน่ 30 เปอรเซ็นต และอาจเปน

ปญหาสวนตัว 30 เปอรเซ็นต รวมทั้งการอิจฉาริษยาอีก 10 เปอรเซ็นต ซึ่งเมื่อ

พิจารณาแลวน้ันไมเกี่ยวของกับเหตุการณความรุนแรงในพืน้ทีเ่ลย 

 

สําหรับหมู 6 บานควน (พุทธ) ชาวบานที่รวมสนทนากลุมไดบอกเลาปญหาใน

หมูบาน ทราบวา ชาวบานในหมู 6 บานควน (พุทธ) บอกเลาวา  

 

ในหมูบานไมมีปญหาเรื่องความปลอดภัย เพราะพื้นที่หมู 6 บานควน 

(พุทธ) เสนทางในหมูบานไมมีทางหนีที่ไล และกลุมของทหาร ชรบ. และอรบ. 

ไดเฝาดูแล รักษาความปลอดภัยตลอดเวลา  สงผลใหหมู 6 บานควน (พุทธ) เปน

หมูบานเขมแข็งและดูแลความปลอดภัยในหมูบานได สําหรับเหตุการณการ

เสียชีวิตของคนในหมูบานเปนเรื่องสวนตัว แตมีเหตุการณที่อยูในความทรงจํา

รวมกันของหมูบาน คือ เหตุการณระเบิดหนาวัดชุมชนชลธาราสิงเห แตไมมีใคร

ไดรับบาดเจ็บ แตโดยรวมแลวยังไมมีเหตุการณที่ชาวบานไดรับบาดเจ็บอยาง

รุนแรง อาจจะมีบางทีช่าวบานไดรับบาดเจ็บมาจากทีอื่ ่น แตโดยรวมเฉพาะ

ชาวบานในหมูบานไทยพุทธ ไมมีปญหาแตอยางใด  อยางไรก็ตาม แมในหมูบาน

ไมมีปญหาความปลอดภัย แตปญหาของชาวบานหมู 6 บานควน (พุทธ) คือ ยา

เสพติดของวัยรุน ซึ่งชาวบานไดรวมกันชวยกันสอดสองดูแลกัน สําหรับปญหา

อืน่ๆ เชน การใชอาวุธปนของวัยรุน  คือ  โรงเรียนธัญธารวิทยา เด็กไทยพุทธ มี

อาวุธปนสั้น เด็กมุสลิมมีอาวุธปนอากา มีการทะเลาะกันก็เลยยิงกัน ใหเห็นบาง 

 

   จะเห็นไดวาชาวบานหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 6 บาน (พุทธ) การเกิดขึ้น

ของชุดรักษาความปลอดภัยในหมูบาน (ชรบ.) ชาวบานมีความเชื่อวาสามารถดูแลรักษาหมูบานและ

เชือ่วาสามารถลดเหตุการณความรุนแรงได และจากการบอกกลาวจากชาวบานทัง้ 2 หมูบาน จะ
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เห็นไดวาปญหายาเสพติดเปนปญหาหลัก   เปนขอบงชี้วาความรุนแรงที่เกิดขึน้นัน้มียาเสพติดเปน

ปจจัยการสรางความแตกแยกในชมุชนและสรางความความรุนแรงในพืน้ที่ 

    ชาวบานหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ที่รวมสนทนากลุม ผูวิจัยไดสังเกตสีหนาของ

ผูเขารวมทั้ง 4 คน โดยมีสีหนาและคําพูดเศราปะปนความเสียใจกับสถานการณความรุนแรงใน

พื้นที่ของหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) โดยบอกวา “ในหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) น้ันมีปญหาความ

รุนแรงมาก เห็นไดจากกการเกิดเหตุการณ ที่เรียงลําดับตอไปน้ี  

   เหตุการณที่ 1 ป 2546 นามสมมุติ 1 ชาวบานไทยพุทธในหมู 9 บานตลิ่งสูง(ผสม) 

โดนยิงขณะขี่รถจักรยานยนตเดินทางไปกรีดยาง นามสมมุติ 1 มีอาวุธปนไดทําการยิงตอบโตทําให

ผูรายลาถอยไป ระหวางที่นามสมมุติ 1 โดนยงิแลวกลบัมาพกัรักษาอาการบาดเจ็บอยูที่บานน้ัน นาม

สมมุติ 2 ซึง่เปนผูเขารวมสนทนากลุมครั้งนีด้วยไดแจงวาหลังจากนามสมมุติ 1  ซึง่เปนพอของตน

ไดรับบาดเจ็บจากการโดนยิงดังกลาว ทําใหตนตองอยูกับพอตลอดเวลา “เพราะพอกลัวและไมกลา

ไปไหนเลย แมกระทั่งตอนกินขาวยังตองปดไฟ เพราะกลัววาโจรที่ยิงจะตามมายิงซ้ํา” หลังจากไดมี

การสรุปสํานวนคดีเหตุการณดังกลาวเปนแนวรวมผูกอความไมสงบในพืน้ทีเ่ปนผูลอบทํารายนาม

สมมุติ 1 

เหตุการณที่ 2 ป 2548 นามสมมุติ 3 สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสุไหงปาดี

มุสลิม (โดนยิงในขณะที่ยังไมไดเปนอบต.) โดนยิงบริเวณหนาบานพักของตนเอง ขณะกําลังนั่งอยู

บนมอเตอรไซตเพื่อรอสตารทเคร่ืองยนตไปทําธุระนอกบาน หลังจากโดนยิงไดมีความหวาดระแวง

มุสลิมดวยกันเปนอยางมาก โดยไดขอหวังพึง่เจาหนาที่ของรัฐ(ทหาร)มาชวยดูแลความปลอดภัย

บริเวณบานพัก ทั้งน้ีกอนเหตุการณไดมีอาวุธปนเปนของตนเองเรียบรอยแลว หลังจากโดนยิง

เหตุการณดังกลาวแลว “ไดบอกกับตัวเองวาจะไมยอมออกจากหมูบานจะอยูสูที่หมูบานตัวเอง ใน

ยามวิกาลจะยิงอยางเดียว และจะไววางใจเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐเทานัน้วาสามารถชวยเราได”  จาก

เหตุการณที่เกิดขึน้นามสมมุติ 3  แสดงความรูสึกอัดอั้นวา “ถาไมเคยผานเหตุการณแบบน้ีจะไมมี

ความรูสึก เพราะตอนแรกรูสึกแคนผูทํารายอยางมากที่ตัวเราไมไดทําอะไรใครเลย แตกลับเปน

ผูถูกกระทํา สําหรับสํานวนคดีก็บอกวาผูกระทําเปนแนวรวมกอความไมสงบในพื้นที ่ในสวน

มาตรการเยียวยาไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ 30,000 บาท  และไมสามารถจับผูรายได” 

เหตุการณที ่3 ป 2550 นามสมมุติ 4 ผูชวยผูใหญบานเปนคนไทยพุทธในหมู 9 บาน

ตลิ่งสูง (ผสม) โดนยิงเสียชีวิตพรอมครอบครัวขณะขับมอเตอรไซตไปกรีดยางในสวนยางของ

ตนเอง 

   เหตุการณที ่4 ป 2550 นามสมมุติ 5 เกิดขึน้กับชาวบานมุสลิมในหมู 9 บานตลิง่สูง 

(ผสม) โดนยิงเสียชีวิต 
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เหตุการณที่ 5 เกิดขึ้นป 2551 นามสมมุติ 6 เปนชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน 

(ชรบ.) เกิดเหตุการณปะทะกับผูกอความไมสงบในพืน้ที่ บริเวณหนาโรงเรียนตลิ่งสูง เหตุการณ

ดังกลาวมีผูเสียชีวิต จํานวน 2 คน ปจจุบันยังคงมีรองรอยกระสุนปนบริเวณแทงคน้าํของโรงเรียน

บานตลิ่งสูง 

จากเหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับชาวบานในหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ไดสรุปความ

คิดเห็นรวมกนัวาแหตุการณความรุนแรงทีเ่กิดขึน้นั้นมีแนวรวมกอความไมสงบในพืน้ที่ดําเนินการ 

โดยมคีนนอกพื้นที่เปนผูลงมือทําและคนในพื้นที่เปนคนรูเห็นการกระทําดังกลาว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุมในประเด็นความรุนแรงของ

พืน้ที่มีสวนเกี่ยวของกับความปลอดภัยใน 3 หมูบาน พบวา ประชาชนในพื้นที่มีความสัมพันธกัน

ในลักษณะชาติพันธุเดียวกัน หมูบานนัน้จะมีความปลอดภัย ดังเชนหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และ

หมู 6 บานควน (พุทธ)  ในขณะเดียวกันหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ทั้งน้ีในสวนของชุมชนไทยพุทธ

ดวยกนัมีความสัมพันธและไววางใจระหวางกัน ซึง่จะเปนลักษณะเดียวกับกับชาวบานฝงมุสลิมใน

หมูบานเดียวกันก็จะมีความสัมพันธที่ดีตอกันในระหวางชาติพันธุเดียวกัน แตเมือ่ลักษณะชาติพันธุ

ตางกัน คือ หมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ที่มีชาติพันธุไทยพุทธและมุสลิมอยูรวมกัน สงผลใหหมูบานมี

เหตุการณความรุนแรงอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาความแตกตางของชาติพันธุในหมูบานเดียวกัน

ไมสามารถหยุดยั้งความรุนแรงทีเ่กิดขึน้ได ซึง่แตกตางจากสถานการณในพื้นที่ปกติความแตกตาง

ทางดานชาติพันธุสามารถกอเกิดความรวมมือในชุมชนและสามารถรวมมือกันดูแลหมูบานได   

ทั้งน้ีเมื่อความรุนแรงในพื้นที่เกิดขึ้นยอมสงผลใหอาวุธปนในพื้นที่มีจํานวนเพิ่มมาก

ขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะอาวุธปนเปนสัญลักษณและเปนสิ่งที่รักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของตนเอง หมูบานและชุมชนได 

นอกจากนี้ ขอมูลเชิงคุณภาพยังใหผลการศึกษาที่นาสนใจเพิ่มเติมจากขอมูลเชิง

ปริมาณ คือ หากในพื้นที่ความปลอดภัยลดลงทําใหมีความรุนแรงมากขึ้นสงผลใหมีการยอมรับและ

ครอบครองอาวุธปนมากขึน้ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเมือ่มีการยอมรับและครอบครองอาวุธปนก็ลด

ความกลัวและสรางความไววางใจจากครอบครัว ชุมชนสูงขึ้นดวย 

ขอมูลเชิงคุณภาพไดสนับสนุนผลการศึกษาเชิงปริมาณ สรุปไดวา จากความรุนแรง

ที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว/ญาติสนิทของกลุ มตัวอยางทัง้ 3 หมูบานไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ดังน้ี 

หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) จากกลุ มตัวอยาง 90 คน มีคนในครอบครัวไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 12 คน โดยสวน
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ใหญไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณความรุนแรงเปนสวนใหญทั้งเฉพาะเจาะจงและไมเฉพาะเจาะจง 

ระดับความรุนแรงบาดเจ็บเล็กนอยเทานั้น 

หมู 6 บานควน (พุทธ) จากกลุมตัวอยาง 89 คน มีคนในครอบครัวไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณความไมสงบในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 14 คน โดยสวนใหญโดนยิง

และโดนระเบิดทั้งสิ้น โดยมีระดับของความรุนแรงที่บาดเจ็บเล็กนอยทั้งสิ้น 

หมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) จากกลุมตัวอยาง 100 คน มีคนในครอบครัวไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 28 คน โดยสวน

ใหญจะโดนยงิ และโดนระเบดิ โดยมรีะดับของความรุนแรงที่บาดเจ็บเลก็นอย เปนสวนใหญ 

จะเห็นไดวาขอมูลเชิงปริมาณในแตละหมูบานมีเหตุการณความรุนแรงเกิดขึ้นอยาง

ตอเนือ่งและมีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้นพบวาเมือ่พื้นที่มีความรุนแรงเกิดขึน้มีอิทธิพลทางบวกตอ

การยอมรับและใชอาวุธปนของประชาชนในหมู 6 บานควน(พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง(ผสม) 

นอกจากน้ีขอมูลเชิงคุณภาพยังไดใหขอคนพบใหมวา  แมพื้นที่หมู 9 บานตลิง่สูง(ผสม)อยูใกลเคียง

และมีพื้นที่ติดกับหมู 1 บานไอกูบู(มุสลิม) และหมู 6 บานควน(พุทธ) แตเหตุการณความรุนแรง

ไมไดขยายตอไปยังหมูบานทั้งสอง  

4.2.2.3 ประสบการณการใชอาวุธปน 

    การกออาชญากรรม การทําลายชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและทรัพยสิน

ราชการในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต แบบเหมารวมโดยไมแยกเหยื่อ ทําใหพลเรือนชาวไทย

พุทธจึงตกเปนเปาหมายหลักของความรุนแรง ลักษณะเชนนีส้รางความหวาดกลัวและทําให

ประชาชนรูสึกไมปลอดภัย การดํารงชีวิตประจําวันอยางยากลําบาก ทําใหการครอบครองอาวุธปน 

ซึง่เปนสัญลักษณของการสรางความปลอดภัยใหแกตนเองและชุมชนจึงเกิดขึ้นอยางกวางขวางใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต การศึกษาเรือ่งประสบการณการใชอาวุธปนเพือ่ใหเห็นวาอาวุธปน

สามารถรักษาความปลอดภัยไดจริงในพื้นที่ 

   ชาวบานทีร่วมสนทนากลุมทัง้ 3 หมูบานในเร่ืองประสบการณการใชอาวุธปนมี

ลักษะเหมือนกันคือยังไมเคยใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัยใหกับตนเอง ครอบครัว เปนสวน

ใหญ แตลวนมีประสบการณการใชอาวุธปนจากการฝกซอมและอบรมเทาน้ัน แตสวนใหญเปนการ

ครอบครองอาวุธปนเพื่อมีความอุนใจ สบายใจและรูสึกวามีความปลอดภัยเกิดขึ้น ดังเชน 

ชาวบานที่รวมสนทนากลุมจากหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) ซึ่งเปนผูใหญบานและ

ผูชวยผูใหญบานจํานวน 5 คน ซึง่เปนผูมีอาวุธปนลูกซองในการครอบครอง และหมู 1 บานไอกูบู 

(มุสลิม) มีชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) จํานวน 10 คน มีอาวุธปนในครอบครอง 10 

กระบอก ทั้งน้ีผูรักษาความสงบเรียบรอยหมูบาน (ผรส.) ทุกคนก็ตองมีอาวุธปนเชนเดียวกัน โดยมี
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นามสมมุติ 7 ในพื้นที่เปนผูมอบอาวุธปนใหกับกํานันและผูชวยผูใหญบานเหลานั้น และขายอาวุธ

ปนใหแกชาวบานในพื้นที่อีกดวย ทั้งน้ีผูที่มีอาวุธปนครอบครอง ใหเหตุผลการครอบครองอาวุธปน

เปนเพราะการเหตุการณความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่บอยครัง้” และเมือ่ไดพกพาอาวุธปนแลวทําให

มีความรูสึกถึงความปลอดภัยมีความเปนผู ชายและอาวุธปนสามารถคุ มครองชีวิตได ดังความ

คดิเห็นของผูชวยผูใหญบาน แสดงความคดิเห็นวา 

 

    อาวุธปนมีไวปองกันตัว เมื่อมีผูไมหวังดีมา ทําราย และคนอืน่ไมสามารถ

ชวยได อาวุธปนสามารถชวยเหลือคนอื่นได /ลดความกลัวได/ไวปองกันตนเอง 

และเมื่อมีผูกอการจะทํารายประชาชนก็ไมสามารถทําไดงายๆไมไดแลว เพราะ

ชาวบานมีอาวุธปนแลว 

 

   ขอมูลจากการสนทนากลุมในหมู 6 บานควน (พุทธ) ชาวบานที่รวมสนทนากลุม เลา

ประสบการณวา การไดพกพาอาวุธปนทําให “รูสึกอุนใจ เมื่อพกพาอาวุธปนติดตัวตลอดเวลา” 

“การมีอาวุธปนจํานวน 1 กระบอกมากกวามีเพื่อนบานจํานวน 2 คน และเมื่อมีอาวุธปนทําใหรูสึกไม

เสียเปรียบเมื่อมีผูกอการรายแอบลอบทําราย” และ “การครอบครองอาวุธปนสามารถปองกันตัวได

ใน  1 จุดและที่สําคัญการมีอาวุธปนสามารถลดความกลวัไดระดับหน่ึง” 

จากความรูสึกของผูครอบครองอาวุธปนในเองการสรางความอุนใจ เปนสิง่ที่พิสูจน

ใหเห็นวา อาวุธปนมีจุดรวมใหเกิดความรูสึกที่ดีที่มีอาวุธปนครอบครองน้ันเอง 

    ประสบการณการใชอาวุธปนในหมู 6 บานควน (พุทธ) จะเห็นไดวาทุกคนในกลุมที่

รวมสนทนากลุมผานการฝกอบรมการใชอาวุธปนมาแลวทั้งสิ้น จากการเปนชรบ./อรบ./ทสมช. แม

ยังไมเคยมีประสบการณในการอาวุธปนเพือ่ปองกันเหตุการณความรุนแรงจริง แตก็มีการฝก

ทบทวนการใชอาวุธปนทุกป ปละ 2 คร้ัง รวมทัง้ผูรวมสนทนากลุมมีการครอบครองอาวุธปนมา

หลายป ต้ังแตป 2547 ก็ยังไมเคยใชอาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัยใหแกตนเอง สังคมและชุมชน

เลย ซึ่งเปนสิ่งที่ยืนยันวาเมื่อประชาชนไดครอบครองอาวุธปนทําใหไมเกิดเหตุการณรุนแรงเกิดขึน้

ในหมูบาน  

       ในสวนของหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ชาวบานทีร่วมสนทนากลุม เลาประสบการณ

การใชอาวุธปน ซึง่ผูเลาไดผานประสบการณโดนลอบทําราย ในขณะที่มีอาวุธปน โดยสามารถตอสู

และปองกันตัวเองใหรอดปลอดภัยจากเหตุการณดังกลาวได ทําใหรูสึกวา “มีความมั่นใจเกือบ 50 

เปอรเซน็ต วาอาวุธปนสามารถปองกันตัวไดเพราะไมสามารถคาดหวังเจาหนาที่มาชวยได” 
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     นอกจากน้ีในการสนทนากลุม ยังพบวา ชาวบานของหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) เมื่อได

ครอบครองอาวุธปนแลว ยังแสดงถึงอํานาจและสัญลักษณความเปนชาย โดยใหเหตุผลวา 

 

เมื่อไดครอบครองอาวุธปนทําใหรูสึกวาตัวเองตัวใหญขึน้มาก มีอาวุธปน

แลวรูสึกเปนผูชายมากขึ้น อาวุธปนสามารถชวยเราไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถ

ใชแลวรูสึกอุนใจและยังสามารถชวยเหลือคนอืน่ไดดวย ชวยปองกันตัวเราเอง

เปนเรื่องเพียงเล็กนอย แตสามารถชวยคนอืน่ได และเมื่อไดใชอาวุธปนแลวหาย

กลัว และรูสึกปลอดภัยขึ้น 

 

    จากขอมูลเชิงคุณภาพจะเห็นไดวา ทัง้ 3 หมูบานมีความคิดเห็นเหมือนกันวาในการ

ครอบครองอาวุธปนทําใหรูสึกสบายใจ และทําใหหายกลัวจากเหตุการณความรุนแรงได 

 จากประสบการณที ่ผู รวมสนทนากลุ มบอกเลา สงผลตอผู วิจัยในการกําหนด

แบบสอบถามไดสอดคลองและมุงตอบคําถามวิจัยไดอยางแทจริง จากเหตุผลความรุนแรงในพื้นที่ที่

เกิดขึ้นอยางตอเนือ่ง ความตองการใชอาวุธปนเพื่อใชปองกันตัวเอง ครอบครัวและชุมชนก็ยอมมี

มากขึน้ โดยเหตุผลหลักเพราะอาวุธปนสามารถตอบโตบุคคลที่กระทําความรุนแรงก็ตนเองได

น้ันเอง 

จะเห็นไดวา จากกการอนุมานวาความปลอดภัยมีความสัมพันธกับการเดินทางของ

ประชาชนในพืน้ที ่ การเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที ่และประสบการณการใชปนของ

ชาวบานในพืน้ทีนั่้น  สามารถสรุปไดวา การครอบครองอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัยในพื้นที่

ทั้ง 3 หมูบาน ที่เกิดขึน้จากการเดินทางโดยเฉพาะหมู 6 บานควน (ผสม) การเดินทางในการ

ประกอบอาชีพตัดยางทําโดยความยากลําบาก  หรือการเกิดเหตุการณความรุนแรงในพืน้ที ่

โดยเฉพาะพื้นทีห่มู 9 บานตลิง่สูง (ผสม)ที่เมื่อเหตุการณเริม่คลีค่ลายประชาชนระหวางชาติพันธมี

ความไววางใจเกิดขึน้ แตเมือ่เกิดเหตุการณเกิดขึน้ใหมก็ทําใหความไมวางใจเกิดขึน้อีกครัง้ และ

ประสบการณในการใชปนซึง่ทัง้ 3 หมูบานมีการใชอาวุธปนจากการอบรมทั้งสิน้ ยังไมไดมีใชเพื่อ

ทํารายผูที่กอใหเกิดความรุนแรงในพืน้ทีเ่ลย 

ดังนัน้จากการอนุมานความสัมพันธในมิติความปลอดภัยไดสอดคลองกับขอมูลเชิง

ปริมาณ โดยทั้ง 3 กลุมตัวอยางยอมรับและมีความคิดเห็นทีเ่ห็นดวยวาเมือ่มีอาวุธปนสามารถทําให

เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง การประกอบอาชีพ และการรวมกันรักษาชีวิตตนเอง ครอบครัว 

ชุมชนและหมูบาน 
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 4.2.3  มิติความกลัว 

   มิติดานความกลัวผู วิจัยไดทําการศึกษาเรือ่งความสัมพันธระหวางอาวุธปนกับความ

จําเปนตองครอบครองอาวุธปน และอาวุธปนกับการแกไขปญหาในพื้นที่ ซึ่งผูวิจัยคนพบจากขอมูล

เชิงปริมาณ พบวา จากแสดงความคิดเห็นในเรื่องความจําเปนการมีอาวุธปนครอบครองทัง้ 3 

หมูบานเห็นดวยวาอาวุธปนมคีวามจําเปน และมคีวามคดิเห็นวาอาวุธปนสามารถนํามาซึ่งการแกไข

ปญหาในพื้นที่ได ซึง่การศึกษามิติดานความกลัวเพือ่ใหเห็นมุมมองของประชาชนไทยพุทธและ

มุสลิมที่ใชอาวุธปนโดยคํานึงถึงความทุกขทรมาน ความรูวิตกกังวลและความเครียด ตอ ตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนและการดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งเปนผลกระทบจากการเกิดเหตุการณความรุนแรง

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  

4.2.3.1 ความสมัพนัธระหวางอาวุธปนกบัความจําเปนทีต่ องครอบครองอาวุธปน 

     เมื ่อพิจารณาในบริบทของสังคมไทย เราจะเห็นวาความรุนแรงหรือปญหา

อาชญากรรมทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวของกับอาวุธปนอาจจะแยกออกไดเปน 2 ระดับ กลาวคือ ปญหาที่เกิด

ขึน้กับบุคคลทัว่ไป ไดแก การปลน การลางแคนสวนตัว การฆาตัวตาย การทะเลาะวิวาท เชน ใน

กรณีที่นักเรียนยกพวกตีกันและมีการใชอาวุธปนทํารายฝายตรงขาม หรือขับรถปาดหนากันและเกิด

บันดาลโทสะใชอาวุธที่พกพามายิงฝายตรงกันขาม 

สวนปญหาความรุนแรงทีเ่กิดขึน้จากอาวุธปนอีกประเภทหนึ่งคือ ปญหาทีเ่กี่ยวของ

กับอิทธิพลเถื่อน โดยมีความพยายามใชอาวุธปน เปนเครื่องมือเพื่อวัตถุประสงคในการแสวงหา

ผลประโยชน จํานวนมหาศาลและผลประโยชนทางการเมือง 

สําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สาเหตุของความรุนแรง และผูทีต่กเปนเหื่อ

ของความรุนแรงทัง้ชาวไทยพุทธและมุสลิม มุงสรางความหวาดกลัวโกรธแคน เชน การฆาตัดคอ 

การระเบดิ  

จากบริบทในพื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต จากความรุนแรงทีเ่กิดขึ้น การตกเปน

เหยือ่ของความรุนแรงทีไ่มแบงแยกชาติพันธุ อาวุธปนอาจเปนคําตอบหนึง่ในการลดความกลัวที่

เกิดขึน้จากเหตุการณ และจากขอมูลเชิงปริมาณทีเ่ปนขอยืนยันวา ทั้ง 3 หมูบานเห็นดวยที่จะใหมี

การใชและครอบครองอาวุธปนในพืน้ที่  แตสําหรับการสนทนากลุมทั้ง 3 หมูบานมีความคิดเห็นที่

แตกตางกัน โดยหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม)อาวุธปนมีความจําเปนแตเฉพาะผูนําชุมชน แตสําหรับหมู 

6 บานควน (พุทธ) อาวุธปนมีความจําเปนในพื้นที่อยางมาก เนื่องจากชาติพันธไทยพุทธเปน

กลุมเปาหมายของกลุมกอการไมสงบในพื้นที่จะทําราย แตสําหรับหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ในชาติ

พันธุไทยพุทธมีคิดเห็นวาอาวุธปนไมมีจําเปนในพื้นที่ ในฐานะบริบทของความเปนชาวบาน แต
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สําหรับชาติพันธุมลายูในบริบทฐานะผูนําชุมชนกลับมีความคิดเห็นวาอาวุธปนมีความจําเปนและ

สามารถสรุปเปนหมูบาน ดังน้ี 

จากประเด็นดังกลาวขางตน ผูรวมสนทนากลุมจากหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) ได

บอกเลาประสบการณ เร่ืองความจําเปนที่ตองการใชอาวุธปนเพื่อลดความความกลัว ดังนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางไทยพุทธกับมุสลิมแลว ไทยพุทธจะไดครอบครองอาวุธปน

ไดมากกวามุสลิม เพราะมุสลิมทําเรือ่งขอไปจะไดรับการอนุมัตินอยกวา  อาจเปนเพราะราชการ

ไมไดวางใจและกลัวใหมุสลิมถืออาวุธปน 

ผูรวมสนทนากลุม หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) ไดบอกเลาเพิ่มเติมวา เกี่ยวกับอาวุธปน

เถื่อน ในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) ไมมี และการครอบครองอาวุธปนในระดับชาวบานไมอยากใหมี

เพราะคิดวาไมจําเปน แตสําหรับผูนําของชุมชนจําเปนตองมี ถาผูนํามีความจําเปนตองใช ถาไมใช

ผูนําไมมีความจําเปน แตความจําเปนนั้นควรมีความจําเปนเฉพาะกลุม กลุมที่เห็นวาเปนผูนํา คนที่มี

ธุรกิจมีไวเฉพาะบางคน เพื่อไวปองกันตัว แตชาวบานทั่วไป ไมจําเปนตองใช สําหรับชรบ.ก็มีความ

จําเปนไมสนับสนุนสําหรับนักเรียน/นักการเมอืง 

สําหรับผูรวมสนทนากลุม ชาวบานหมู 6 บานควน (พุทธ) เนือ่งจากทั้งหมดมองเห็น

วาชาวไทยพุทธเปนผูทีเ่ปนเปาหมายของผูกอความไมสงบในพืน้ที ่ทําใหความรูสึกเปนชาตินิยม

เขมขนมากยิ่งขึ ้นและมีความรูสึกวาการลุกขึ้นมาปกปองหมูบาเปนสิ่งจําเปน โดยใหเหตุผลวา 

“อาวุธปนมีความจําเปนตองมี เพื่อ ปองกันตนเอง/ทรัพยสินเปนเสมอืนปจจัยในการดํารงชีวิต “เวลา

ลืมโทรศัพทไวที่บานไมกลับมาเอาได แตถาลืมปนไวที่บานยังไงก็ตองกลับมาเอา” 

ในขณะเดียวกันผูรวมสนทนากลุม ในหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) มีการแสดงความ

คิดเห็นเปน 2 แนวทาง มทีัง้ผูเห็นดวยและไมเห็นดวยกบัการใชอาวุธปนเพื่อลดความรุนแรงโดยให

เหตุผลวา 

 

อาวุธปนมีความจําเปนมากกับเรา  ถาไมมีไมรูจะโดนยิงตอนไหน เชน 

กรณีนามสมมุติที่ 1 ที่รอดชีวิตก็เพราะมีอาวุธปน กลางคืนมีความจําเปนตอง

พกพาแตกลางวันจะไมพกพา แตในทางกลับกันอาวุธปนมี ขอเสีย แตก็คิดวาการ

มีปนนัน้นาจะมีเพื่อนบานที่ดีอะไรจะปลอดภัยกวากัน และอีกอยางการลงพื้นที่

ถาเอาปนไปดวยจะไมมีความเปนมิตร อาวุธปนหางาย (ปนเถื่อน) วัยรุนมีเยอะ

มาก ถาไมมีก็อาจจะโดนเผาดวย บางทีไดปนเปนของแถม เด็กไทยพุทธ (เด็ก

นักเรียน) พกปนไปโรงเรียน ซึ่งไมเหมาะสม 
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โดยสรุปสําหรับหมู  1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู  9 บานตลิ ่งสูง (ผสม) 

ความสัมพันธระหวางอาวุธปนกับความจําเปนที่ตองครอบครองอาวุธปน ไดแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้มีความจําเปนเฉพาะกลุม แตในระดับประชาชนหรือชาวบานโดยทั่วไปไมมีความจําเปนตองมี

อาวุธปน ในสวนหมู 6 บานควน (พุทธ) มีความคิดเห็นสนับสนุนวาอาวุธปนมีความจําเปนมากใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใตในขณะน้ี 

ดังน้ันความจําเปนของการตองการครอบครองอาวุธปนในพื้นที่มีความสัมพันธที่

เกื้อกูลกัน โดยหมู 6 บานควน (พุทธ) มีความตองการครอบครองอาวุธปนมากที่สุด ดังนัน้จะไดรับ

การสนับสนุนอาวุธปนมากทีสุ่ด เพื่อลดความกลัวในการใชชีวิตในสถานการณพืน้ที่ทีไ่มปกติ 

สําหรับหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ความสัมพันธในเรื่องความตองการ

ครอบครองอาวุธปนมกีารสนับสนุนทีน่ อยกวาเน่ืองจากความหวาดกลวัและความหวาดระแวงจากเจาหนาทีร่ ฐั 

จะเห็นไดวาขอมูลจากการสนทนากลุม สามารถยืนยันผลการวิเคราะหขอมูลในเชิง

ปริมาณไดในหมู 6 บานควน (พุทธ) ทั้งน้ีกลุมตัวอยางมีระดับความกลัวในระดับที่มากตอเหตุการณ

ความไมสงบในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต การยอมรับใหมีและใชอาวุธปนมีความจําเปนมาก

ในทิศทางเดียวกันเชนเดียวกัน แตสําหรับหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) 

ยังมีความสัมพันธที่แตกตางกัน 

4.2.3.2 อาวุธปนกับการแกไขปญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

   การแกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจากทุกภาคสวน รวมกันแกไขปญหาอยาง

เต็มที ่ทั ้งหนวยงานความมั ่นคง หนวยงานภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม แต

เหตุการณยังไมสามารถยุติได ความรุนแรงในพืน้ทีเ่กิดจากหลายสาเหตุ และอาวุธปนก็เปนสาเหตุ

หน่ึงในสาเหตุหลกัๆในพืน้ที่ 

การลดความรุนแรงที่เกี่ยวของกับอาวุธปนเปนโจทยทีใ่หญไมสามารถเกิดผลสําเร็จ

ไดจากการควบคุม การปราบปราม  การจับกุมจากเจาหนาที่รัฐ หรือการครอบครองอาวุธปนอยาง

ถูกตองตามกฎหมายเทานัน้ แตในทางกลับกันในกลุมตัวอยางทัง้ 3 หมูบานกลับมีบริบทของการ

ครอบครองอาวุธปนในบริบทที่แตกตางกัน โดยหมูที่ 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) 

และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) มีความคิดเห็นวาอาวุธปนไมสามารแกไขปญหาพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตได และอาวุธปนอาจจะทําใหเหตุการณความรุนแรงในพื้นทีเ่ปนความรุนแรงที่

ยืดเยื้อได สามารถสรุปเปนหมูบาน ดังตอไปน้ี  

ผูรวมสนทนากลุม จากหมู 1 บานไอกูบู (มุสลมิ) ไดบอกเลาประสบการณ เร่ืองความจําเปนที่

ตองการใชอาวุธปนน้ัน สะทอนการแกปญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยภาพรวมได โดยมมีมุมองวา  
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  ถาภาครัฐสนับสนุนใหคนในพื้นทีพ่กพาอาวุธปนเปนปกติไมชวยแกไข

ปญหาเหตุการณความไมสงบได ทั้งนี้ การที่รัฐสนับสนุนใหมีการถือปนอยาง

ปก ติ  มี ปญหา ม า กก ว า  ค วรส นับ ส นุนใ ห ผู นํ า อย า ง เ ดีย วก็ ไ มยุ ติธ รรม 

ผูประกอบการที่จําเปนก็มีเชนเดียวกัน และการที่มีทหารก็ดี แตก็คิดวาไมสามารถ

ชวยเราได ที่สําคัญจากมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบตัง้ดานประชาชนก็ไม

เชือ่ในการตัง้ดาน ไมอยากใหตัง้ดาน มีกองกําลังทหารได อยากใหมีการตัง้ดาน

กลางคืน แทนการต้ังดานในชวงกลางวันนาจะชวยแกปญหาไดมากกวา 

 

สําหรับผูรวมสนทนากลุมจากหมู 6 บานควน (พุทธ) ไดแสดงความคิดเห็นใน

ลักษณะเดียวกับ หมู 1 บานไอกูบุ (มุสลิม) โดยใหเหตุผลความจําเปนในการครอบครองอาวุธปน 

รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเชิงประชดประชัน ดังน้ี “ถารัฐสนับสนุนยังไงก็แกไขไมได ทางเดียวที่

แกไดคือการเยียวยา ถามุสลิมไดพกพาอาวุธปน ไทยพุทธมีปน ปญหาก็ไมมีทางจบสิน้ การที ่

สนับสนุนใหคนไทยพุทธมีปนก็เพื่อปองกันตนเอง ปองกันชีวิตและทรัพยสิน ปองกันการกอการ

ราย อิสลามไมตองซื้อปนปลนอยางเดียว” 

ผูรวมสนทนากลุมจากหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) มีความคิดเห็นเชนเดียวกบัหมูบาน

ขางตน โดยมีมุมมอง คือ การยอมรับใหมีและใชอาวุธปนมากเกินไปกอใหเกิดปญหาในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต มากยิ่งขึ้น ดังน้ี 

 

     จริงๆปญหาความรุนแรงในพืน้ทีเ่กิดจากอาวุธปนมีเยอะมาก การจด

ทะเบียนอาวุธปนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมี เยอะมาก (มากกวา1ลาน

กระบอก) แกปญหาไดในเรือ่งความปลอดภัยเทานัน้ ถามีนโยบายปนเปนล่าํเปน

สัน นโยบายการตั้งดานตรวจก็ตองลดบทบาท ทีม่าทีไ่ปสาเหตุของเหตุการณก็

ตองมองกันบางแลว (เชน การซื้อ 1 แถม 1 ก็ตองคิดอาไรกันบางแลว) และอยาก

ใหมีการอบรมกฎหมายการมีอาวุธปนเพือ่สรางความตระหนักรู ทีส่ําคัญควรจะมี

การจัดระเบียบอาวุธปนทีม่ีในขณะนี้ ที่สําคัญรัฐควรใหอยางอื่นมากกวาใหอาวุธ

ปนแกชาวบาน 

   

     และการสนทนากลุมพบวา ชาวบานของหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) มีความคิดเห็นไม

เห็นดวยในเรื่องความจําเปนของอาวุธปนในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต โดยแสดงความรูสึกวา “คิด

วาอาวุธปนเปนการสรางปญหา เพราะผูใชอาวุธปนเองก็ควบคุมอารมณไมอยู คิดวาถาอาวุธปนลด
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จํานวนลงเหตุการณนาจะลดนอยลง เชน ประเทศมาเลเซียมีความเขมงวดเร่ืองอาวุธปนเปนอยางมาก

และอาวุธปนสวนตัวมจํีานวนนอยมาก” 

ขอมูลจากการสนทนากลุมทั้ง 3 หมูบานที่มีความคิดเห็นวาอาวุธปนไมสามารถ

แกไขความรุนแรงในพื้นที่ได อาวุธปนเปนเพียงเคร่ืองมือที่สรางความปลอดภัย ลดความกลัว เมื่อ

ไดครอบครองเพยีงเทานั้น  

ความสัมพันธในมิติความกลัวของผูรวมสนทนากลุมในการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ

ระหวางอาวุธปนกับความจําเปนตองครอบครองอาวุธปน และอาวุธปนกับการแกไขปญหาในพื้นที่

นั้น ในมิติดานความกลัวผูวิจัยไดทําการ พบวา มีความแตกตางจากขอมูลเชิงปริมาณ ทัง้นี้ในขอมูล

เชิงปริมาณทั้ง 3 หมูบานเห็นดวยวาอาวุธปนมีความจําเปนในพื้นที่ แตขอมูลจากผูรวมสนทนากลุม

ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพมีขอคนพบวาอาวุธปนไมมีความจําเปนในพื้นทีโ่ดยมีเหตุผลวา ถามีอาวุธ

ปนเพิ่มมากขึ้นความรุนแรงก็จะเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน 

ดังน้ันจากแสดงความคิดเห็นดังกลาวอาวุธปนไมสามารถนํามาซึ่งการแกไขปญหา

ในพื้นที่ได แตอาวุธปนสามารถทําใหหายกลัวได 

 

4.2.4   มิติความไววางใจ 

มิติในดานความไววางใจเปนมิติที่แสดงถึงระดับความสัมพันธของประชาชนในพืน้ที ่3 

จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ ่งเมื ่อไดศึกษาในมิติความไววางใจซึง่กันและกันของประชาชนใน 3 

หมูบานถาประชาชนมีความสัมพันธกันดี มีความไววางใจซึง่กันและกันทําใหประชาชนไมจําเปน

ไมตองการครอบครองอาวุธปน แตเมือ่ไหรประชาชนในพื้นที่ไมมีความสัมพันธกันไมมีความ

ไววางใจซึ่งกันและกัน ประชาชนอาจถืออาวุธปนมาทํารายซึ่งกันและกันได  

4.2.4.1 ระดับความสัมพันธของประชาชนในพืน้ทีก่อนเกิดเหตุการณความรุนแรง

ในพื้นที่ ระหวางเกิดเหตุการณและหลังเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ 

    ยุทธศาสตร “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยึดมั่น

แนวทางสันติวิธีเปนบรรทัดฐานในการแกไขปญหา โดยการสรางความเขาใจตอสถานการณความ

เปนจริงตอสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสรางความตระหนักของการอยูรวมกันภายใน

ชาติอยางสันติสุขบนพื้นฐานของความหลากหลาย ในวิธีคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรมและศาสนา 

มิติความไววางใจ หมายถึง ความรูสึกของประชาชนไทยพุทธและมุสลิมทีใ่ชอาวุธ

ปนโดยแสดงถึงความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และความคาดหวังตออาวุธปนวาสามารถรักษาชีวิต 

ทรัพยสินตอตนเองและชุมชนได ซึ่งเปนผลกระทบจากการเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต    
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เมือ่สอบถามประชาชนทีเ่ขารวมสนทนากลุมในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 

บานควน(พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง(ผสม)เมื่อศึกษาลักษณะระดับความสัมพันธของประชาชน

ในพื้นที่หมูบานเดียวกันตั้งแตกอนเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ ระหวางเกิดเหตุการณและ

หลังเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ ดูเหมือนวาความไววางใจมีความสําคัญมากในเรือ่งของการ

สรางความสัมพันธ โดยกอนเกิดเหตุการณชาวบานในหมูบานเดียวกันเดินทางไปมาหาสูกันปกติ

และไดตลอดทุกชวงเวลา หรือชาวไทยพุทธกับมุสลิมก็ไปมาหาสูกัน เนือ่งจากเคยเปนเพื่อนกันมา

กอน  ระหวางเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ ประชาชนในพืน้ทีเ่กิดความหวาดระแวง เกิด

ความไมไววางใจกันทั้งชาวไทยพุทธกับมุสลิมและมุสลิมกับมุสลิม ซึ่งรับรูไดดังน้ี 

ชาวบานผูรวมสนทนากลุม จากหมู 6 บานควน (พุทธ) คนที่ 1 เลาประสบการณวา  

“เพื่อนบานมุสลิมก็จะเตือนไมใหชาวบานไทยพุทธเดินทางผานเสนทางหมูบานมุสลิม” 

การแสดงความสมัพนัธในการชวยเหลอืกันระหวางเกดิเหตุการณความรุนแรงใน

พื้นที่นํามาซึ่งความไววางใจในการอยูรวมกันในหมู 6 บานควน (พุทธ) หรือชาวบานผูรวมสนทนา

กลุม จากหมู 6 บานควน (พุทธ) คนที่ 2 เลาประสบการณวา 

 

การสังเกตการณเดินทางของคนแปลกหนาทีเ่ขามาในหมูบาน โดยมีการ

ตัง้เวรยามรวมกันของชาวบานคอยติดตามและสังเกตคนแปลกหนา ทําใหไมเคย

เกิดเหตุการณรุนแรง 

สําหรับความสัมพันธของเด็กและเยาวชนคอนขางควบคุมยาก แมจะจัด

กิจกรรมกีฬาสัมพันธระ หว าง เยาวชนไทยพุท ธและมุสลิมก็ทํ าให เกิ ด

ความสัมพันธที่ดีไดยาก เพราะมีปญหาเรือ่งยาเสพติดเขามาในหมูบาน  หรือ

ปญหาเด็กแยกกันเ รียนระหวางไทยพุทธพุทธกับมุสลิมจากที ่เมื ่อกอน

ความสัมพันธระหวางเด็กๆในบานตลิ ่งสูงและบานไอกูบูรวมเรียนโรงเรียน

เดียวกันแตปจจุบันเด็กไทยพุทธเมื่อจบจากโรงเรียนตลิ่งสูงก็ไปเรียนในตัวเมือง

อําเภอสุไหงปาดีดวยกันทัง้หมด และเด็กมุสลิมก็ยายไปเรียนโรงเรียนปอเนาะ

เกือบ 90 เปอรเซ็นต  หรือโรงเรียนตาดีกา เปนตน ทําใหความสัมพันธระหวาง

เด็กทั ้งไทยพุทธและมุสลิมหางเหินกันมากยิ ่งขึ ้น สิ่งดังกลาวขางตนลวนเปน

ผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ทั้งสิ้น 

 



188 

 

จะเห็นไดวาความสัมพันธของเยาวชนในพื้นที่มีความสัมพันธที่หางเหินมากขึ้นเมื่อ

ความสัมพันธในลักษณะแบบน้ีเกิดขึ้นตอไป จะทําใหความสัมพันธไทยพุทธและมุสลิมถูกตัดขาด

ได และจะนํามาซึ่งความไมไววางใจกัน 

ในทางกลับกัน สําหรับผูรวมสนทนากลุมที่มาจากชาวบานในหมู 6 บานควน (พุทธ) 

คนที่ 3 ไดกลาวดวยความตัดพอประชดประชันตอการทํางานของหนวยงานตางทีม่าชวยแกไข

ปญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อผูวิจัยไดสังเกตจากสีหนาของผูรวมสนทนา ดังน้ี 

 

สิ่งที่สําคัญหลังเกิดเหตุการณความรุนแรงในพืน้ที ่คือ โครงการตางๆทัง้

หนวยงานภาครัฐ เอกชน เปนตน ไดเขามาในพื้นที่ เปาหมายเพื่อตอบสนองพี่

นองมุสลิมทั้งสิ้น ชุมชนไทยพุทธแคผลพลอยไดที่เขามา ทั้งที่รัฐบาลควรดูแลทุก

หมูบานอยางเทาเทียมกัน ทัง้นีอ้าจเปนเพราะชาวไทยพุทธสามารถพึง่ตนเองได

โดยไมตองพึ่งระบบราชการ 

 

จากคํากลาวดังกลาวเปนสิ่งสะทอนการทํางานแกไขปญหาของหนวยงานตางๆใน

พื้นที่ ยังไมสามารถตอบสนองชาวบานในพื้นที่ไดอยางแทจริง การถักทอความสัมพันธที่ดีระหวาง

ชาวบานดวยกันที่ถูกตัดขาดจากสถานการณความรุนแรง ดังนั้นการแกไขปญหาความรุนแรงใน

พื้นที่ตองตอบสนองและมุงสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งน้ีเพื่อใหประชาชนเกิดความ

ไววางใจซึ่งกันและกัน และสามารถอยูรวมกันได 

        ในสวนของผูรวมสนทนากลุมจากหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) คนที่ 1 ไดเลา

ประสบการณที่แสดงออกถึงความหวังตออนาคตของหมูบาน ดังนี้ 

 

 สําหรับหลังเกิดเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

พวกเราสังเกตไดวาความหวาดระแวงระหวางชาวบานลดลง มีการทํางานที่

ชวยกันมากขึ้น เชน เมื่อมีงานวัด ประเพณีสงกรานต ชักพระ (ออกพรรษา) เปน

ตน พี่นองมุสลิมก็มาชวยกัน และมารวมกันทํากิจกรรม แมจะเปนกิจกรรมของ

คนไทยพุทธ 

 

ดังนัน้การแสดงความคิดเห็นในมิติดานความไววางใจของชาวบานหมู 6 บานควน

(พุทธ)แสดงถึงความสัมพันธระหวางชาวบานไมดีเทาทีค่วรตั้งแตเกิดเหตุการณความรุนแรงใน

พื้นที่จนถึงปจจุบัน นํามาซึ่งการขาดความไววางใจตอเพื่อนบานที่เปนมุสลิมและขาดความไววางใจ
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ตอหนวยงานตางๆทีดํ่าเนินการในการแกไขปญหาความรุนแรงพืน้ที ่แตสําหรับในหมู 9 บานตลิง่

สูง(ผสม) แมเกตุการณความรุนแรงทีเ่กิดขึน้ทําใหความสัมพันธระหวางไทยพุทธและมุสลิมใน

หมูบานมีความหวาดระแวงซึง่กันและกัน แตในปจจุบันแมเหตุการณจะรุนแรงนอยลงชาวบานใน

หมูบานไทยพุทธและมุสลิมกลับมาทํากิจกรรมรวมกัน ถักทอความสัมพันธมากขึ้น ซึง่จะนํามาซึ่ง

ความสัมพันธที่ดีและเกิดความไววางใจในการอยูรวมกัน 

   

4.2.5   มิติดานอื่น ๆ 

4.2.5.1 กระบวนการสันติวิธีกับการแกไขปญหาความรุนแรงในพืน้ที่ 

      ต้ังแตป 2547 ที่เกิดเหตุการณความรุนแรงพื ้นที ่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มี

หลากหลายหนวยงานนําคาํวา “สันติวิธี” มาใชในการแกไขปญหาในพืน้ที ่เชน กระบวนการพูดคุย 

(Peace Talk) ศาสนสัมพันธ (Interfaith)  สานเสวนา (Dialogue) กระบวนการสันติภาพ (Peace 

Process) หรือ การขับเคลื่อนสันติภาพ เปนตน ลวนเปนกระบวนการทางดานสันติวิธีทั้งสิ้น 

      สันติวิธีไมไดหมายถึงการหนีปญหา แตเปนการเผชิญกับปญหา และบอยครั้งตองมี

การเผชิญหนากับคูกรณีโดยปราศจากอาวุธ ดังนั้นจึงตองอาศัยความกลาหาญและความเด็ดเด่ียว 

ขณะเดียวกันสันติวิธียังหมายถึงการสรางเงื ่อนไขทียุ่ติความรุนแรง หรือขจัดเงื ่อนไขทีส่งเสริม

พฤติกรรมอันเปนปญหา ดังนั้นจึงตองอาศัยปญญาที่เขาใจกระจางชัดในรากเหงาของปญหาและ

สามารถคิดคนมาตรการที่สรางสรรคได 

     เมื ่อเชื ่อมโยงกับความสัมพันธแลวกระบวนการสันติวิธีกับการแกไขปญหาความ

รุนแรงในพื้นที่แลวน้ัน ในพื้นที่ทั้งหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) หมูบาน

มีความคิดเห็นที่เห็นดวยกับกระบวนการสันติวิธีในการแกไขปญหาความรุนแรงในพื้น แตสําหรับ

หมู 6 บานควน (พุทธ) ไมเชื ่อวากระบวนการทางดานสันติวิธีสามารถชวยใหพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตสงบได ดังเชน ตัวอยางตอไปน้ี 

ในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) แสดงความคดิเห็นวา 

 

เชื่อวาสถานการณความรุนแรงในพื้นที่สามารถแกไขได 100 เปอรเซ็นต 

โดยการใชการพูดคุยโดยไมใชความรุนแรง เชน การทํากิจกรรมรวมกันระหวาง

หนวยงานทางดานความมั่นคงกับชาวบาน ซึง่เปนการแสดงถึงการไมใชความ

รุนแรง และการใชนโยบายสันติวิธีเพื่อลดความรุนแรง 
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เชนเดียวกับผูรวมสนทนากลุมจากหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) แสดงความคิดเห็นวา

“การแกปญหาตองใชสันติวิธี ถาเปนความรุนแรงปะทะความรุนแรงก็ไมสามารถแกไขปญหาได” 

แตในทางกลับกันผูรวมสนทนากลุมจากหมู 6 บานควน (พุทธ) แสดงความคิดเห็น

วา“สันติวิธี คือ การสรางภาพมากกวา หรือ “การสมานฉันทไมไดชวยอะไรเลย” 

อยางไรตาม จากผลการพูดคุยทั้ง 3 หมูบานนัน้ ประชาชนโดยสวนใหญโดย

ภาพรวมยังมีความเชื่อมั่นในแนวทางสันติวิธีในการแกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งน้ี

สันติวิธีถือเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญที่เปนแนวทางออกของการแกปญหาในพื้นที่ ซึ่งตองใช

เวลา วิธีการในการสรางความเขาใจมากกวานี้ เปนตน 

4.2.5.2  แนวทางการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนพืน้ที่ทีป่ระชาชนในพื้นที่ตองการอยูดวยกัน

ไดในทุกศาสนาอยางสงบสุขเปนสิง่ทีทุ่กคนในพืน้ทีม่ีความคาดหวังดวยกันทัง้สิน้ แตการจะมุงหา

แนวทางแกไขปญหาทีเ่ปนรูปธรรม ตองรวมกันแกไขปญหาในรูปแบบและแนวทางทีแ่ตกตางกัน 

ในแตละวิธีอาจจะมีระยะเวลาที่แตกตางกันไป   

ซึ่งจากการสนทนากลุมประเด็นของการคนหาแนวทางการแกไขปญหาความไมสงบ

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน ผูรวมสนทนากลุมทั้ง 3 หมูบานไดรวมกันแสดงความคิดเห็น

ในการแสวงหาแนวทางตางๆดวยกันในลักษณะที่แตกตางกันไป ซึ่งสามารถสรุปเปนแนวทางตางๆ 

ดังน้ี 

1) แนวทางทางการเมือง และการปกครอง 

(1)   การใหประชาชนสามารถเลือกตั้งผูราชการจังหวัดของตนเองได 

และใหมีการแบงอํานาจหนาที่กันอยางชัดเจน 

(2)   การไมสนับสนุนใหมีการแบงแยกดินแดนและไมสนับสนุน

ผูกอการที่ใชความรุนแรง และยังมีความเชื่อวาไทยพุทธ – มุสลิมจะกลับอยูดวยกันไดอยางสันติสุข 

(3)   การมีผูปกครองที่ดี ที่เนนการปฏิบัติมากกวาการพูด 

(4)   การที่มีนักการเมืองหรือผูนําที่ทําเร่ืองปรองดองสมานฉันท โดยการ

พูดคุยซักถามถึงปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตกับชาวบานอยางทัว่ถึงนํามา

ดําเนินการในการสรางความปรองดอง 

(5)  ไมมีการเมืองระดับชาติมาแทรกแซงการทํางานของหนวยงานตางๆ

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
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2) แนวทางการศึกษา 

(1)   ใหการศึกษาระดับเยาวชนอยางทั่วถึง การเนนใหเด็กรุนใหมไดรับ

การศึกษาที่ถูกวิธี ถาไมใหการศึกษาอยางถูกตอง กลุมปลุกระดมจะปลุกระดมไดงาย 

(2)   อยากใหเยาวชนมีการศึกษามากขึ้น 

3) แนวทางดานศาสนา 

(1) การใชหลักศาสนาในการแกไขปญหา  

(2) การใชหลักศาสนาอิสลามในการถือปฏิบัติของการเปนมุสลิมที่ดี 

4) แนวทางอ่ืนๆ 

(1) ใหมีการอยากเพิ่มเงินเดือนใหผูปกครองมากขึน้ มีเงินเดือนเยอะให

คุมกับการทํางานหนัก ทหารก็ไมตองลงมา 

(2) การทํางานของทุกคนโดยทําหนาที่โยไมหวังสิง่ตอบแทน  

(3) การไมอคติกับคนที่แตกตางทางดานศาสนา  

(4) ตองใชแนวทางสนัติวธิใีนการแกไขปญหา 

(5) อยากใหมีเหตุการณที่ผูใหญ อบต.ไดแลกเปลี่ยนพูดคุยเร่ืองขอมูล

ขาวสารกัน เพื่อใหรวมกันแกไขปญหา 

(6) การปรับการทํางานจากเมื่อกอนจับกุมผูกระทําผิดแบบเหวี่ยงแห แต

ตอนน้ีมีการหาขอมูลมากขึ้น ปรับแนวคิดมากขึ้น โดยใหยึดหลักนิติธรรมรวมกับหลักเมตตาธรรม  

 จากการแสดงความคิดเห็นในการแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาความรุนแรงพื้นที่

หลากหลายของชาวบานในพื้นที่ทัง้ 3 หมูบาน โดยตองการทีจ่ะรวมชวยเหลือกันในการแกไข

ปญหาความไมสงบในพื้นที ่เชน แนวทางทางการเมือง ทางการศึกษา แนวทางทางดานศาสนาและ

แนวทางอ่ืนๆ ทั้งนี้ความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันวา ตองเกิดความรวมมือจากทุกฝาย 

รวมแกไขปญหาอยางยิ่งจัง เหตุการณก็จะสงบลงได 

 ดังน้ันผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุมทัง้ 3 หมูบานในมิติดานความปลอดภัย 

ความกลัว มิติความไววางใจและมิติดานอ่ืนๆ น้ัน จะเห็นไดวา  

             มิติดานความปลอดภัยมีความสอดคลองกับผลการวิจัยเชิงปริมาณวา ทัง้ 3 หมูบานยอมรับ

และมีความคิดเห็นทีเ่ห็นดวยวาเมื่อมีอาวุธปนสามารถทําใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง การ

ประกอบอาชีพ และการรวมกันรักษาชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชนและหมูบาน 

 มิติดานความกลัวมีความแตกตางจากขอมูลเชิงปริมาณ ทั ้งนี้ในขอมูลเชิงปริมาณทั้ง 3 

หมูบานเห็นดวยวาอาวุธปนมีความจําเปนในพื้นที่ แตขอมูลจากผูรวมสนทนากลุมซึ่งเปนขอมูลเชิง

คุณภาพมีขอคนพบวาอาวุธปนไมมีความจําเปนในพื้นที่โดยมีเหตุผลวา ถามีอาวุธปนเพิ่มมากขึ้น
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ความรุนแรงก็จะเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน ซึ่งอาวุธปนไมสามารถนํามาซึ่งการแกไขปญหาในพื้นที่ได แต

อาวุธปนสามารถทําใหหายกลัวไดเทานั้น 

 ขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพในมิติดานความไววางใจมีความนาสนใจมาก จากขอคนพบ จากหมู 

1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 6 บานควน (พุทธ) ที่มีชาติพันธเดียวกันจะมีความสัมพันธและความ

ไววางใจที่ดีตอกันในหมูบานเดียวกัน  แตเมือ่มีความสัมพันธระหวางหมูบานทีม่ีชาติพันธตางกันมี

ความกลัว ความไมไววางใจกันและกัน แสดงถึงความสัมพันธระหวางชาวบานไมดีเทาทีค่วรตัง้แต

เกิดเหตุการณความรุนแรงในพืน้ที ่จนถึงปจจุบัน แตสําหรับในหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) แม

เหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึน้ทําใหความสัมพันธระหวางไทยพุทธและมุสลิมในหมูบานมีความ

หวาดระแวงซึง่กนัและกนั และมคีวามหวาดระแวงกนัและกนัระหวางหมูบานดวยเชนเดียวกนั 

 ดังนั้นความตองการในการครอบครองอาวุธปนเพือ่สรางความปลอดภัยใหกับตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพือ่ลดความกลัวจากผูกอความไมสงบในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต ความหวาดระแวงทีต่องตกเปนเปาหมาย ตกเปนเหยือ่ ของการลอบทํารายจากผูกอการใน

พืน้ที ่และ เพือ่สรางความไววางใจจากเจาหนาทีรั่ฐ สรางความไววางใจจากคนในครอบครัว จาก

ชุมชน อาวุธปนอาจจะไมใชคําตอบสําหรับการแกไขปญหาความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ใตดังกลาวน้ัน ในการใชความรุนแรงจากอาวุธปนยุติความรุนแรงจากสถานการณในพื้นที่ได 

 แมปจจุบันเหตุการณมีความรุนแรงนอยลงชาวบานในหมูบานทัง้ชาวไทยพุทธและมุสลิม

ไดกลับมาทํากิจกรรมรวมกัน ถักทอความสัมพันธมากขึ้น ซึง่จะนํามาซึง่ความสัมพันธทีดี่และเกิด

ความไววางใจในการอยูรวมกันในอนาคตตอไป 
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สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาเรื่องทัศนคติของประชาชนตอการใชอาวุธปนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

กรณีศึกษา ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษา อภิปราย

ผล และขอเสนอแนะดังน้ี 

 

5.1  สรุปและอภิปรายผลการศกึษา 

 

ปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนปญหาทีเ่กิดขึน้มาอยางยาวนาน 

เปนปญหาที่มีความสลับซับซอน และมีปจจัยเกี่ยวของหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความ

แตกตางทางดานเชือ้ชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ของคนทีอ่ยูในพืน้ที ่โดยมีชาวมุสลิมเปนชนสวน

นอยของประเทศ แตเปนคนสวนใหญที่อยูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต การแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกลาวจึงจําเปนตองยอมรับและอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนทัง้จากภาครัฐ 

เอกชน ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม 

ขณะที่ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ยางเขาสูปที่ 9 สถานการณยังคงไมสามารถ

ควบคุมได โครงสรางความรุนแรงมีความสลับซับซอนและยืดเยือ้มากยิง่ขึน้ กลุมกอความไมสงบ

ในพื้นที่มีเปาหมายหลักในการใชความรุนแรงทางการเมืองตอพลเรือนทั้งไทยพุทธและมุสลิม 

ปจจัยเหลานี้สงผลใหประชาชนไรซึง่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เกิดความหวาดกลัว 

หวาดวิตกกับเหตุการณ ทัง้นีจ้ากความแตกตางทางดานศาสนาของประชาชนทําใหขาดความ

ไววางใจในการอยูรวมกัน เมื่อมีความกลัว ไมมีความปลอดภัยทําใหตองการอาวุธปนเพือ่ปองกัน

ตนเอง ทรัพยสิน และชุมชน ดังนั้นอาวุธปนไดกลายเปนสัญลักษณของมาตรการคลุมครองความ

ปลอดภัยใหแกตนเอง ชุมชนและสังคมของประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และอาวุธปน

ยังชวยลดความหวาดกลัวตอการดํารงชีวิตและสรางความไววางใจตออํานาจรัฐเกิดขึ ้นดวย

เชนเดียวกนั 
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 เหตุการณความรุนแรงทีเ่พิ่มขึ้นหลายเทาตัว ทําใหรัฐมีความจําเปนทีต่องกําหนดนโยบาย

ในการแกไขปญหาทีเ่กิดขึน้ เชน การใชกองกําลังทหาร ตํารวจ ขาราชการ พลเรือนจากสวนกลาง 

สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นทีม่าพรอมอาวุธปนประจําตัว นโยบายการอุดหนุนการซื้ออาวุธปน

ใหแกประชาชน และนโยบายผอนปรนระเบียบวาดวยอาวุธปน เปนตน และประกอบกับความ

ตองการอาวุธปนจากพลเรือนในพื ้นที ่ทําใหเกิดการแพรกระจายอาวุธปนในพื ้นที ่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตเกิดขึ้นอยางกวางขวาง สงผลกระทบในการใชอาวุธปนมากขึ้น และกอใหเกิดความ

ขัดแยง เกิดความหวาดระแวงของผูที่มีอาวุธปนชาวบานที่อยูในพื้นที่ ทําใหเกิดความกลัว และความ

ไมไววางใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ปจจุบันนี้ชาวไทยพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีความตองการอาวุธปนไวเพื่อ

ปองกันตนเอง เนื่องจากมีความคิดวาตนเองมักตกเปนเหยื่อของความรุนแรง สําหรับชาวมุสลิม

ทั่วไป มีความรูสึกวาอาวุธปนทําใหพวกเขาไดรับความปลอดภัยและไดรับความไววางใจจาก

หนวยงานภาครัฐมากขึน้ แตในขณะเดียวกันอาวุธปนก็ทําชาวมุสลิมไมปลอดภัยเพราะอาจทําให

เจาหนาที่รัฐหวาดระแวง ซึง่เปนขอสรุปที่สะทอนทัศนคติและความรูสึกโดยทั่วไปของผูคนสวน

ใหญเกี่ยวกับอาวุธปนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

 อยางไรก็ตามที่ผานมายังไมเคยมีการศึกษาถึงประเด็นของความคิดเห็นของประชาชนทีอ่ยู

ในพื้นที ่จริงทั้งผู มีสวนไดและสวนเสีย อยางรอบดาน ทั้งในเรือ่งของการดํารงชีวิตทีจ่ะทําให

ประชาชนมีความปลอดภัย ไรความกลัว และมีความไววางใจกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ ่ง

การศึกษาทัศนคติที่จะทําใหประชาชนมีสวนในการรวมกันสรางความปลอดภัย ลดความกลัวและมี

ความไววางใจกันและกันในพืน้ที ่มากยิง่ขึน้ เพราะความรุนแรงในพืน้ทีนั่น้มีความรุนแรงทัง้เชิง

กายภาพ เชิงโครงสราง และภายใตจิตใจของประชาชน ดังเชน โยฮัล การตุง (Yohan Galtung) ได

เสนอแนวคิดเรื่องความรุนแรง วาในแตละพืน้ที่มีมิติของความรุนแรงทั้งในเชิงวัตถุสภาพทีจั่บตอง

ไดหรือในเชิงนามธรรมที่กระทบตอจิตใจ จิตวิญญาณ 

สถานการณความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบันนัน้มีกลุมเจาหนาที่

ทหาร ตํารวจและกองกําลังพลเรือนไดถูกสงปฏิบัติงานในพืน้ที่จํานวนมาก โดยมีหนาทีดู่แลความ

สงบเรียบรอยคุมครองครู หรือการลาดตะเวนทัว่พืน้ที่เพื ่อดูความสงบเรียบรอย การปฏิบัติงาน

ดังกลาวของเจาหนาที่เปนการปฏิบัติงานพรอมอาวุธปนประจําตัว วัตถุระเบิด และกระสุนปน 

ดังนัน้จะเห็นไดวา การเพิ่มขึน้ของอาวุธปนในพื้นที่ จากที่กลาวมาขางตน ประเด็นที่อาวุธปน

เพิม่ขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน คือ อาวุธปนประจําตัวที่มาจากเจาหนาที่ทหารและตํารวจ จะเห็นไดวา

การใชอาวุธปนในการแกไขปญหาทําใหความรุนแรงในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 
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การใชอาวุธปนดังกลาวทําใหความรุนแรงเกิดขึ ้นมากขึ ้น แมกฎหมายจะกําหนดให

เจาหนาที่พกพาอาวุธปน ออกนอกสถานที่ได แตการใชอาวุธปน ทําใหเกิดความไมปลอดภัยในชีวิต 

สรางความหวาดระแวง และมุงสรางความไมวางใจกันระหวางชาวไทยพุทธและมุสลิม Kleck and 

Gertz (1995: 45) กลาววา“ในแตละปมีคนใชอาวุธปนเปนจํานวนมาก แตไมมีความแนชัดในการใช

อาวุธปนวาสามารถปองกันชีวิตไดเทาไหร มีคนที่ถูกฆา คนที่ตายโดยใชอาวุธปนเปนมูลคาเทาไหร 

คนที่ใชอาวุธปนจะสามารถมีปนเพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสินได” ดังนัน้ทัศนคติเกีย่วกับการสราง

ความปลอดภัย เพื่อลดความกลัวและการสรางความไววางใจ โดยการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธ

ปน และคนหาแนวทาง นโยบายหรือขอเสนอแนะทีเ่หมาะสมในการใชอาวุธปนในพื้นที ่3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต จึงเปนเร่ืองสําคัญที่ตองศึกษา 

ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญเปนมุสลิม มีวิถีการดําเนินชีวิตแบบ

อิสลาม มีความเครงครัดในการปฏิบัติศาสนกิจ จะเห็นไดจากการละหมาด 5 เวลาที่ถือเปนกิจวัตรที่

ชาวมุสลิมทัว่โลกตองถือปฏิบัติ มีความรักพวกพอง และเชือ่ถือผูนําเปนอยางมาก โดยเฉพาะผูนํา

ทางศาสนา ไดแก โตะครู อิหมาม อุซตาส เปนตน ชาวบานสวนใหญมีฐานะคอนขางยากจน และมี

การศึกษาในระดับต่าํกวาเกณฑมาตรฐาน และเปนการเรียนศาสนามากกวาสายสามัญ ทําใหเปน

อุปสรรคตอการประกอบอาชีพหรือการหางานทํา ชาวบานบางสวนไมสามารถพูดภาษาไทยได 

ตองใชภาษามาลายูในการสื่อสาร โดยเฉพาะชาวบานที่มีอายุมาก 

 ตําบลสุไหงปาดีเปนพื ้นที ่ที ่ชุมชนไทยพุทธอาศัยอยู มากที ่สุดชุมชนหนึ่งในจังหวัด

นราธวิาส ลักษณะชุมชนที่มีความเปนพหุวัฒนธรรมอยางยิ่ง มีความหลายหลายของประชากร 

ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน

(พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ทีม่ีความ

แตกตางกันในเรือ่งศาสนาระหวางหมูบานเปนปจจัยสําคัญ โดยเนนการศึกษาในประเด็นโดยการ

ยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย ลดความกลัวและการสรางความไววางใจ 

และการรวมกันคนหาแนวทางนโยบายหรือขอเสนอแนะที่เหมาะสมในการใชอาวุธปนในพื้นที ่3 

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) 

หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) รวมจํานวนทัง้สิ้น 356 คน 

การเก็บรวบรวมในชวงเดือนมิถุนายน – กรกรฎาคม 2555 โดยใชการศึกษาเชิงปริมาณ ใช

แบบสอบถามเปนเครือ่งมือ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 356 คน ไดรับแบบสอบถามตอบ

กลับ 279 ชุด คิดเปนรอยละ 78.37 และในสวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสนทนากลุมจากผูให

ขอมูลซึ่งเปนผูนําชุมชน ผูนําธรรมชาติ ในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 

9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสไุหงปาดี จังหวัดนราธวิาส จํานวน 25 คน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเชิงปริมาณเปนประชาชนหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 

บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

พบวา ประชาชนหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) สวนใหญเปนชาวมุสลิมมากกวา 97 เปอรเซ็นต แตโดย

พืน้ฐานหมูบานดังกลาวเปนชาวมุสลิม 100 เปอรเซ็นต อาจเปนผลมาจากชวงลงพื้นที่เก็บขอมูล

ประชากรชาวไทยพุทธ 3 เปอรเซน็ตที่สํารวจพบน้ันอาจจะพึ่งยายถิน่เขามาในหมูบานดังกลาว และ

ประชาชนหมู 6 บานควน (พุทธ) เปนชาวไทยพุทธมากกวา 94 เปอรเซ็นต แตโดยพื้นฐานหมูบาน

ดังกลาวเปนชาวไทยพุทธ 100 เปอรเซ็นต แตเมือ่สํารวจขอมูลปรากฏพบชาวมุสลิม 6 เปอรเซ็นต 

ทัง้นีอ้าจเปนผลมาจากในวันเก็บขอมูลประชากรกลุมดังกลาวพึง่ยายถิ่นเขามาในหมูบานดังกลาว 

และหมู 9 บานตลิง่สูง เปนชาวมุสลิม 65 เปอรเซ็นต และชาวไทยพุทธ 35 เปอรเซ็นต โดยรวม

ทั้งหมดจะมีประชาชนเปนมุสลิมมากกวาไทยพุทธ ซึง่เปนการเปรียบเทียบและตองการขอมูลจาก

ความแตกตางดานศาสนาของกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางทั้ง 3 หมูบานเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยมีอายุเฉลี่ยระหวาง 31-40 ป

สถานภาพครอบครัวสวนใหญสมรสแลว ในดานสถานภาพทางสังคมผูใหขอมูลสวนใหญเปน

ชาวบานทีม่ีระดับการศึกษาไมสูงมากนัก จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาเทานัน้ ในดานอาชีพ

ทั้ง 3 หมูบานประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนไมสูงมากจนคอนขางอยูใน

ระดับที่ต่ํา ซึง่ลักษณะของกลุมตัวอยางเปนไปตามขอตกลงเบือ้งตน และสามารถควบคุมตัวแปร

อ่ืนๆที่อาจสงผลกระทบตอการวิจัยไดเปนอยางดี 

ปจจัยทางสังคมของกลุมตัวอยางทัง้ 3 หมูบานมีระยะเวลาทีอ่ยูในหมูบานของตนเองและ

อยูในตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มากกวา 20 ปขึ้นไป จากระยะเวลาทีอ่ยู

ในพื้นที่คอนขางนานกอใหเกิดความไววางใจซึ ่งกันและกันในชุมชนและยังชวยลดความ

หวาดระแวงระหวางกนัระหวางไทยพุทธและมุสลิม รวมทัง้รวมกันหาทางชวยกันดูแลรักษาชุมชน

ของตนเองใหมีความสงบเรียบรอย  ซึ่งสอดคลองกับ ภานุพันธ ภานุมาส (2545: บทคัดยอ) “เมื่อผูที่

มีระยะเวลาอยูชุมชนเปนเวลานานเปนกลุมที่มีสวนรวมในกิจการชุมชนและเคยมีประสบการณ

เกี่ยวกับปญหาการปองกันปราบปรามอาชญากรรม” 

ความรุนแรงจากสถานการณความไมสงบในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีความ

เชือ่มโยงกับผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ ในพื้นทีวิ่จัย ดังนี้ หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) มีคนใน

ครอบครัวไดรับผลกระทบจากเหตุการณ จํานวน 12 คน โดยไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณความ

รุนแรงเปนสวนใหญทั้งเฉพาะเจาะจงและไมเฉพาะเจาะจง แตบาดเจ็บเล็กนอยเทานั้น สําหรับหมู 6 

บานควน (พุทธ) มีคนในครอบครัวไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ จํานวน 14 คนโดน

ยิงและโดนระเบิดทัง้สิ้น โดยมีระดับของความรุนแรงที่บาดเจ็บเล็กนอยทั้งสิน้ และหมู 9 บานตลิง่
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สูง (ผสม) มีคนในครอบครัวไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต จํานวน 28 คน โดยสวนใหญจะโดนยิง และโดนระเบิด โดยมีระดับของความรุนแรงที่

บาดเจ็บเลก็นอย เปนสวนใหญ 

แตเปนทีน่าสังเกตวาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงในหมู 1 บานไอกูบู 

(มุสลิม) และหมู 6 บานควน (พุทธ) มีระดับความรุนแรงเพียงเล็กนอยเทานัน้ อนุมานไดวาเปนผล

มาจากลักษณะของทั้ง 2 หมูบานเปนหมูบานที่มีประชากรที่มีศาสนาเดียวกัน และมีชาติพันธ

เหมือนกันอยูดวยกัน 

สําหรับหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ที่มีความหลากหลายของชาติพันธุมีชาวไทยพุทธและชาว

มุสลิมอยูรวมกันกลับมีผูไดผลกระทบจํานวนมากที่สุดและมีระดับความรุนแรงถึงขึน้เสียชีวิตมาก

ที่สุด จากผลการวิจัยนั้นแสดงใหเห็นวาผูกอความไมสงบในในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต มีความ

ตองการสรางความหวาดระแวง ความไมไววางใจกันระหวางไทยพุทธและมุสลิมซึง่เปนชาวบานที่

มีความตางทางชาติพันธและมีปฏิสัมพันธกันในหมูบานเดียวกัน ซึ่งแตกตางจากสถานการณปกติ

ในพื้นที่ทัว่ไป เมือ่มีลักษณะประชากรพื้นที่เดียวกันมีความหลากหลายของชาติพันธุทําใหมีความ

รวมมือกันชวยกันดูแลชุมชนมากขึ้น 

การรับรูความรุนแรงในพื้นที่สื่อมีอิทธิพลเปนอยางมาก โดยการทําหนาทีใ่นการนําเสนอ

ขาว หนังสือพิมพ หรือ สือ่ออนไลน ชนิดตางๆมีสวนสําคัญมากในการชวยกระจายขาวและขอมูล 

โดยประชาชนสวนใหญของประเทศรับรูเหตุการณความรุนแรงในพื้นทีไ่ดจากสือ่กระแสหลัก ซึ่ง

สวนใหญเปนขอมูลจากขาวของเจาหนาที่ของภาครัฐทําใหประชาชนสวนใหญรับรูเหตุการณใน

พื้นที่มีความโหดราย มีความขัดแยงที่รุนแรง เปนตน สําหรับสื่อในพืน้ที่มีอยูจํานวนเล็กนอย ทําให

ขอมูลที่สะทอนปญหาในพื ้นทีจ่ริงมีขอจํากัด ผลการวิจัยเชิงปริมาณสะทอนการรับรูสื ่อของ

ชาวบานในพื้นที่มีการรับรูผานสื่อโทรทัศนมากที่สุด ซึ่งเปนสื่อกระแสหลัก เพราะสื่อโทรทัศนเปน

สื่อทีทุ่กครอบครัวมีอยูคู กับบานและเปนสื่อที่เขาถึงไดงายและสามารถเลือกรับรูในเรื่องขอมูล

ขาวสารทีตั่วเองตองการได แตการนําเสนอขาวของสือ่โทรทัศนผานความรุนแรงทางกายภาพโดย

การนําเสนอภาพของความรุนแรง เปนตน ทําใหการรับรูขอมูลขอเท็จจริงไมสามารถรับรูได ดังนัน้

ชาวบานในพื้นที่ก็ยังคงมีการรับรูที่มีขอจํากัดและไมสะทอนความเปนจริงในพื้นที่ 

ขอคนผลการวิจัยในเรื่องการแสดงความคิดเห็น ทั้ง 3 กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นที่

คอนขางเห็นดวยวาอาวุธปนมีความจําเปนในพื้นที่ที่มีความรุนแรงและความขัดแยง ดังเชน พืน้ที่ 3 

จังหวัดชายแดนใต และระดับความคิดเห็นในเรื่องปญหาความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตมีความรุนแรงเพิม่ขึน้สาเหตุเพราะการที ่ประชาชนมีอาวุธในครอบครอง ปรากฏผลที่

นาสนใจอยางมาก เนื่องจากในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) กลุมตัวอยาง
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ทั้ง 2 หมูบานมีระดับความคิดเห็น “เห็นดวย”วาอาวุธปนเปนสาเหตุทีใ่หเกิดความรุนแรงเพิม่มาก

ขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  แตในหมู 6 บานควน (พุทธ) มีความคิดเห็นที่ “เห็นดวย”วา

อาวุธปนทําหนาที่ในการสรางความมั่นคงปลอดภัยใหแกตนเองและครอบครัว ความรุนแรงที่

เกิดขึ้นเปนผลมาจากผูกอความไมสงบในพื้นที่เปนผูกระทําไมเกี ่ยวของกับอาวุธปนแตอยางใด  

และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกีย่วกับสาเหตุของการมีอาวุธปนทําใหเกิดปญหาความ

รุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีความรุนแรงเพิม่ขึน้นั้นมีความแตกตางกันในแตละกลุม

ตัวอยางและมีความแตกตางทีใ่กลเคียงกัน หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) มีความคิดเห็นในเรือ่งความ

รุนแรงทีเ่กิดขึน้เพราะประชาชนไมรูกฎหมายอาวุธปนมากทีสุ่ดซึง่สอดคลองกับหมู 6 บานควน 

(พุทธ) แตหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) กลับเห็นวาเพราะนโยบายรัฐไมมีการควบคุมการใชปน เปน

สาเหตุที่สําคัญที่สุด เมื่อนําผลวิเคราะหในขอดังกลาวนี ้จะเห็นไดวาหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และ

หมู 6บานควน (พุทธ) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูใชอาวุธปนเปนสําคัญ แตหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผูควบคุมหรือผูวางนโยบายเปนสําคัญ 

ปจจัยภูมิหลังมีความสัมพันธกับการศึกษาภูมิหลังการมีอาวุธปนในการครอบครอง พบวา 

หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) มีอาวุธปนจํานวน 10 กระบอก สวนใหญมาจากหนวยงานรัฐมอบให และ

ไดฝกใชอาวุธปนจากหนวยงานรัฐเชนเดียวกนัแสดงถงึการไดรับความไววางใจจากเจาหนาทีรั่ฐกับ

ประชาชนมุสลิม อยางไรก็ตามแมวาอาวุธปนจํานวนดังกลาวจะเปนของผูนําชาวบานในหมูบาน

เพื่อทําหนาดูแลรักษาหมูบาน สําหรับหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) มีผูครอบครองอาวุธปนจํานวน 15 

คน โดยสวนใหญมีจํานวน 1 กระกอบทั้งจากการซื้อใชเองและจากหนวยงานรัฐมอบให แต

เน่ืองจากชุมชนบานตลิ่งสงูมีความออนไหวในเรือ่งความไววางใจ เพราะ 2 ศาสนาอยูรวมกันทําให

ภาครัฐมีการระมัดระวังในการแจกจายอาวุธปนในแกประชาชนเปนอยางมาก 

หมู 6 บานควน (พุทธ) ซึ่งเปนหมูบานชาวไทยพุทธ มีจํานวนผูทีค่รอบครองอาวุธปนมาก

ที่สุด และมีระยะเวลาในการใชอาวุธปนมากที่สุดเชนกัน รวมทั้งอาวุธปนทีช่าวบานครอบครอง

ชาวบานในหมู 6 บานควน (พุทธ) ชาวบานเปนผูซื้อเองทั้งสิ้น ซึง่สอดคลองกับระดับรายไดที่มี

ระดับรายไดสูงที่สุด โดยครอบครองจํานวน 44 คน โดยมีอาวุธปนจํานวน 17 กระบอกทีห่นวยงาน

รัฐมามอบใหในการชวยกันดูแลรักษาหมูบานและหมุนเวียนกันใช ในรูปแบบกองกําลังพลเรือน 

เชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) และราษฎรอาสารักษาหมูบาน (อรบ.) แตชาวบาน

ดังกลาวจะมีการครอบครองอีก 1 กระบอกเพือ่ใชเปนอาวุธปนสวนตัว รวมทั้งผูที่ครอบครองอาวุธ

ปนไดรับการฝกอบรมการใชอาวุธปนจากหนวยงานรัฐทั ้งสิ ้น เปนสิ ่งที ่แสดงถึงหนวยงานรัฐ

สนับสนุนใหประชาชนไทยพุทธถือปนเพื่อดูแลรักษาชีวิตตนเอง และชวยเหลือเจาหนาที่รัฐในการ

ดูแลรักษาพื้นที่ดังกลาวดวย เสมือนหนึ่ง “การติดอาวุธพลเรือนโดยรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต
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(Firearms Supply) ผานชองทางการแจกจายอาวุธปนใหแกกองกําลังพลเรือน การผอนปรนระเบียบ

เกี่ยวกับอาวุธปน และการอุดหนุนการซื้อปน” ทั้งนี้จากปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตทีเ่กิดขึน้ ผูทีเ่ปาหมายหลักของการถูกลอบทํารายนั้นเปนประชาชนไทยพุทธเปนสวนใหญ

ดังนัน้การทีป่ระชากรในหมู 6 บานควน (พุทธ) ไดพกพาอาวุธปนทําใหประชาชนไทยพุทธรูสึกมี

ความปลอดภัย สามารถลดความกลัวได และสามารถเปนสิ่งที่กระทําและสามารถยอมรับได 

ทัศนคติเกีย่วกับการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย เพือ่ลดความ

กลวัและสรางความไววางใจน้ัน ประชาชนหมู 6 บานควน (พุทธ) ไดแสดงความคิดเห็นที่คอนขาง

เห็นดวยวาอาวุธปนสามารถมีอาวุธปนแลวรูสึกความปลอดภัย หายกลัว ซึ่งมากกวาหมูบานอื่นๆ 

โดยหมู 6 บานควน (พุทธ) เปนคนไทยพุทธ หรือคนทีนั่บถือศาสนาพุทธเปนหลัก ทั้งน้ีเหตุการณ

ความรุนแรงในพืน้ที่ผูที่เปาหมายหลักของการถูกลอบทํารายเปนประชาชนไทยพุทธเปนสวนใหญ 

ดังนั้นการทีป่ระชากรในหมู 6 บานควน (พุทธ) ไดพกพาอาวุธปนอาจทําใหประชาชนไทยพุทธมี

ความรูสึกถึงความปลอดภัยและสามารถลดความกลัวได 

แตทัศนคติเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความ

ไววางใจ กลุมตัวอยางในหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) มีคาเฉลี่ยเห็นดวยสูงที่สุด 

จากปรากฏการณดังกลาวจะเห็นไดวาหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 9 บานตลิ่งสูง 

(ผสม) กลุมตัวอยางทั้ง 2 หมูบานมีระดับความคดิเห็นที่เห็นดวยวาอาวุธปนเพือ่สรางความไววางใจ

แตในหมู 6 บานควน (พุทธ) มีความคิดเห็นเพื่อสรางความปลอดภัยและพื่อลดความกลัว 

ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับสาเหตุของการมีอาวุธปนทําใหเกิดปญหาความ

รุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีความรุนแรงเพิม่ขึน้นั้นมีความแตกตางกันในแตละกลุม

ตัวอยางและมีความแตกตางทีใ่กลเคียงกัน โดยหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) มีความคิดเห็นเพราะ

ประชาชนไมรูกฎหมายอาวุธปนมากที่สุดซึ่งสอดคลองกับหมู 6 บานควน (พุทธ) แตหมู 9 บานตลิง่

สูง (ผสม) กลับเห็นวาเพราะนโยบายรัฐไมมีการควบคุมการใชปน เมื่อนําผลวิเคราะหในขอดังกลาว

น้ี จะเห็นไดวาหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 6 บานควน (พุทธ) มีความคิดเห็นเกีย่วกับผูใช

อาวุธปนเปนสําคัญ แตหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) มีความคิดเห็นเกีย่วกับผูควบคุมหรือผูวางนโยบาย

เปนสําคัญ 

 ผลการทดสอบทางสถิติเพือ่หาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลเกีย่วกับการยอมรับ

ใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย เพื่อลดความกลัวและสรางความไววางใจ พบวา 

ปจจัยบุคคลในเร่ือง เพศ อายุ สถานภาพ ไมพบวามีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นในเร่ืองที่ศึกษาแต

อยางใดในทั้ง 3 หมูบาน 
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 แตในเรื่องสถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษา และอาชีพน้ัน ปรากฏผลวามีอิทธิพลตอ

ทัศนคติในเรื่องทีศ่ึกษากับประชาชนในหมู 6 บานควน (พุทธ) ซึ่งขอมูลในเรื่องปจจัยภูมิหลังเปน

เคร่ืองยืนยันวา ผูนําชุมชนที่มีระดับการศึกษาที่สูงมีอาชีพที่มั่นคงมคีวามตองการครอบครองอาวุธปน 

 ระดับรายได พบวามีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นในเร่ืองที่ศึกษาทั้ง 3 หมูบาน 

ในสวนปจจัยสวนบุคคล เปาหมายหลักในการศึกษา คือ เรื่องศาสนา ศาสนาเปนปจจัย

สําคัญของการศึกษาวิจัยคร้ังพบวา หมูบานที่มีศาสนาเดียวกนั คือ หมู 1 บานไอกูบ ู(มุสลิม) และหมู 

6 บานควน (พุทธ) ไมพบวามีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นในเรือ่งที่ศึกษา แตสําหรับหมูบานที่มี

พหุวัฒนธรรม คือ หมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ปรากฏผลวามีอิทธิพลตอทัศนคติในเรือ่งทีศ่ึกษา ซึ่ง

สอดคลองกับวรรณกรรมและการศึกษาในอดีต ดินาโซ ซาโรซี และจันจิรา สมบัติพูนศิริ (2552: 28) 

“ชาวไทยพุทธรูสึกวาตนจําเปนตองมีอาวุธปนไวปองกันตัวเอง เนือ่งจากรูสึกวาตนมักตกเปนเหยื่อ

ของผูกอความไมสงบ การเรียกรองเพือ่ครอบครองอาวุธปนเปนมาจากกระแสชาตินิยมที่เปนภัย

คุกคามทั้งกายภาพและวัฒนธรรมจากฝายกอการมุสลิม สําหรับชาวบานมุสลิมโดยทั่วไป อาวุธปน

ทําใหพวกเขาไมปลอดภัย เพราะเจาหนาที่รัฐระแวงวามวลชนเหลานีอ้าจจะเปนผูสนับสนุนฝายกอ

การ” ซึ่งสอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพ 

 สวนตัวแปรดานปจจัยทางสังคม คือ ระยะเวลาทีอ่ยู ในพื้นที่ไมพบวามีอิทธิพลตอระดับ

ความคิดเห็นในเรื่องที่ศึกษาการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัยและสราง

ความไววางใจแตอยางใดในหมู 1 บานไอกูบ ู(มุสลิม) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม)  

 แตพบวามีอิทธิพลกับความคิดเห็นการยอมรับใหมีและใหใชอาวุธปนเพื่อลดความกลัวใน

หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) เปนผลการศึกษาที่นาสนใจและแสดงให

เห็นวา เชน ภานุพันธ ภานุมาส (2545: บทคัดยอ) กลาวไววา ผูที่มีระยะเวลาอยูในชุมชนเปน

เวลานานเปนกลุมที่มีสวนรวมในกิจการชุมชนและเคยมีประสบการณเกี่ยวกับปญหาการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมดวยกันจะมีความไววางใจแกกัน และ โธมาส ฮอบส (Thomas Hobbes) 

กลาววา “ธรรมชาติของคนนั้นปาเถื่อน เห็นแกตัว ขีโ้มโออวดตน ต่ําชา หยาบคาย เอาแตใจตัวเอง 

ยือ้แยงแขงดีกันโดยไมมีขอบเขต อายุสัน้ แตถาพบกับความทุกขยากแลว คนจึงจะลดความเห็นแก

ตัวลงและสังคมจะชวยใหเขาดีขึ้น 

 ตัวแปรปจจัยภูมิหลัง ผลการศึกษา พบวา การครอบครองอาวุธปน จํานวนอาวุธปน 

ระยะเวลาทีไ่ดครอบครองอาวุธปน แหลงทีม่าของอาวุธปนและประเภทของอาวุธปน มีอิทธิพล

สําหรับหมู 6 บานควน (พุทธ) ทั้งสิ้น เปนเครื่องยืนยันวา ความขัดแยงในเขามามีอิทธิพลตอการ

ครอบครองอาวุธปนในกลุมตัวอยางดังกลาว วันชัย วัฒนศัพท (2547: 34) และ ดินาโซ ซาโรซี และ

จันจิรา สมบัติพูนศิริ (2552: 28) กลาววา “ชาวไทยพุทธรูสึกวาตนจําเปนตองมีอาวุธปนไวปองกัน
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ตัวเอง เนื่องจากรูสึกวาตนมักตกเปนเหยือ่ของผูกอความไมสงบ การเรียกรองเพื่อครอบครองอาวุธ

ปนเปนมาจากกระแสชาตินิยมที่เปนภัยคุกคามทั้งกายภาพและวัฒนธรรมจากฝายกอการมุสลิม” 

 ผลการสถิติเพื ่อหาความสัมพันธระหวางหมู บานเกี ่ยวกับการมีอาวุธปนเพื ่อสรางการ

ยอมรับและใหใชอาวุธปนเพื่อสรางความปลอดภัย  เพื่อลดความกลัวและเพื่อสรางความไววางใจ 

พบวา หมู 1 บานไอกูบู (อิสลาม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) มีระดับความ

คิดเห็นวาอาวุธปนมีอิทธิพลตอการสรางความปลอดภัย ลดความกลัวและสรางความไววางใจ 

ปรากฏผลขอมูลที่นาสนใจอยางมาก และเปนเครื่องยืนยันไดวา อาวุธปนในหมูบานทั้ง 3 การได

ครอบครองอาวุธปนเปนเคร่ืองบงชี้ สามารถสรุปได ดังน้ี 

“ชาวไทยพุทธ ครองครองอาวุธปน เพื ่อรักษาความปลอดภัยใหกับตนเอง ทรัพยสิน 

หมูบานและชุมชน ดังเชน หมู 6 บานควน (พุทธ) เพราะเปนเปาหมายของผูกอความไมสงบใน

พืน้ที ่แตสําหรับชาวมุสลิม ดังเชน หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) ไดครอบครองอาวุธปน นอกจากเพื่อ

ความปลอดภัยในการชวยกันดูแลหมูบานและลดความกลัวจากการตกเปนเหยื่อของความรุนแรง

แลว สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการไดรับความไววางใจจากเจาหนาที่รัฐ เพราะถูกมองวาเปนผูกอการหรือ

แนวรวมกอความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แตสําหรับหมูบานที่มี 2 ศาสนา ดังเชน 

หมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) การครอบครองอาวุธปนเพื่อปองกันตนเองในพืน้ทีข่องศาสนาตนเอง เพื่อ

ลดความกลวั และสรางความไววางใจ รวมดวยกนัโดยการนําอาวุธปนที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐ

มาดูแลหมูบานรวมกัน” 

ดังนัน้ในสถานการณปจจุบัน ประชาชนไทยพุทธโดยภาพรวมในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดน

ใต มีความรูสึกไดวา “อาวุธปนมีความจําเปนและการใชอาวุธปนในพื้นที ่ทําใหพวกเขาสามารถอยู

ไดดวยความปลอดภัย ไมมีความกลัวและสรางความไววางใจระหวางกัน  

อยางไรก็ตาม ปญหาที่เกิดขึ้นอาจมาจากการพยายามวัดตัวแปรชาติพันธุโดยใชศาสนาเปน

ตัวแบงชาติพันธุทําใหยังมีขอจํากัด  จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่านมา ผูวิจัยเห็นวาการศึกษาเชิง

ปริมาณทีผ่านมาก็พบปญหาเชนกัน ทําใหผลการศึกษาไมแนนอน แตการศึกษาครั้งนี้ไดใชขอมูล

เชิงคุณภาพมาเติมเต็มในสวนดังกลาวไดอยางดี การศึกษาในอนาคตจําเปนตองมีความระมัดระวัง

ในการวัด และควรพิจารณาใชแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งในทัศนะของผูวิจัยเห็นวามีความ

เหมาะสมในการศึกษามากกวาการใชแบบสอบถามสํารวจในเชิงปริมาณ 

  ปญหาความไมสงบในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต การยุติการครอบครองอาวุธปน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุประสงคในการปองกันตนเองสามรถทําไดอยากยิ่ง เนือ่งจากความปลอดภัย

จากหนวยงานภาครัฐไมสามารถคุมครองความปลอดภัยใหแกประชาชนในพื้นที่ได  
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 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพดวยการสนทนากลุม พบวาการศึกษาทัศนคติตอการยอมรับใหมี

และใชอาวุธปนนั้นเปนการยืนยันในเรื่องผลกระทบเชิงลบในการใชอาวุธปนในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต ควรตองทําความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของการใชอาวุธปนและเผยแพรอาวุธปน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพราะการใหประชาชนในพื้นที่ครอบครองอาวุธปนมากยิ่งขึ ้น 

ความไววางใจกันก็ลดนอยลง ความกลัวระหวางกันมากขึ ้น ความปลอดภัยก็จะกลับนอยลง

เชนเดียวกัน เกิดการแบงขั้วทางชาติพันธุศาสนามากยิ่งขึ ้น การถักทอสายสัมพันธเพื่อขอคืนดี

ระหวางศาสนาเปนไปไดยากยิ่งขึ้น กอใหเกิดความรุนแรงระหวางชุมชนมากยิง่ขึ้น เนื่องจากสาย

สัมพันธของผูคนถูกบั่นทอน และการเลือกปฏิบัติดวยเหตุจากการแตกตางทางชาติพันธเกิดขึน้มาก

ยิ่งขึ้นเชนเดียวกนั 

จากการวิจัยเรื ่องทัศนคติของประชาชนตอการใชอาวุธปนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

กรณีศึกษา ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุมตัวอยางจากประชาชนหมู 

1 บานไอกูบู (มุสลิม) หมู 6 บานควน (พุทธ) และ หมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ในตําบลสุไหงปาดี

อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสน้ัน 

ขอสรุปจากการวิจัยเชิงปริมาณมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยพบวา 

 มิติดานความปลอดภัยมีความสอดคลองกับผลการวิจัยเชิงปริมาณวา ทัง้ 3 หมูบานยอมรับ

และมีความคิดเห็นทีเ่ห็นดวยวาเมื่อมีอาวุธปนสามารถทําใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง การ

ประกอบอาชีพ และการรวมกันรักษาชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชนและหมูบาน 

  มิติดานความกลัวมีความแตกตางจากขอมูลเชิงปริมาณ ทัง้นีใ้นขอมูลเชิงปริมาณทัง้ 3 

หมูบานเห็นดวยวาอาวุธปนมีความจําเปนในพื้นที ่แตขอมูลจากผูรวมสนทนากลุมซึง่เปนขอมูลเชิง

คุณภาพมีขอคนพบวาอาวุธปนไมมีความจําเปนในพื้นที่โดยมีเหตุผลวา ถามีอาวุธปนเพิ่มมากขึ้น

ความรุนแรงก็จะเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน ซึ่งอาวุธปนไมสามารถนํามาซึ่งการแกไขปญหาในพื้นที่ได แต

อาวุธปนสามารถทําใหหายกลัวไดเทาน้ัน 

 ขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพในมิติดานความไววางใจมีความนาสนใจมาก จากขอคนพบ จากหมู 

1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 6 บานควน (พุทธ) ที่มีชาติพันธเดียวกันจะมีความสัมพันธและความ

ไววางใจที่ดีตอกันในหมูบานเดียวกันหรือระหวางศาสนาเดียวกันเทาน้ัน แตเมือ่มีความสัมพันธ

ระหวางหมู บานทีม่ีชาติพันธตางกันจะมีความกลัว ความไมไววางใจกันและกัน แสดงถึง

ความสัมพันธระหวางชาวบานไมดีเทาทีค่วรตัง้แตเกิดเหตุการณความรุนแรงในพืน้ทีจ่นถึงปจจุบัน 

แตสําหรับในหมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) แมเหตุการณความรุนแรงทีเ่กิดขึน้ทําใหความสัมพันธ

ระหวางไทยพุทธและมุสลิมในหมูบานเดียวกันมีความหวาดระแวงซึง่กันและกัน แลว ยังพบวา
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ระหวางหมูบานดวยกม็คีวามหวาดระแวงกนัและกนัเชนเดียวกัน ดังน้ันขอคนพบที่เกิดขึ้นอาวุธปน

อาจจะไมใชคําตอบสําหรับรับการแกไขปญหาความรุนแรงในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต หรือการ

ใชความรุนแรงจากอาวุธปนยุติความรุนแรงจากสถานการณในพื้นที่ 

 แตในปจจุบันแมเหตุการณจะรุนแรงนอยลงในพื้นที่ ชาวบานในหมูบานทั้งไทยพุทธและ

มุสลิมทํากิจกรรมรวมกัน เกิดการถักทอความสัมพันธมากขึ้น อาจจะนํามาซึ่งความสัมพันธทีดี่และ

เกดิความไววางใจในการอยูรวมกนัในอนาคต 

 ดังนั้นจากขอสรุปจากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เมื่อนํามาเชือ่มโยงกับบริบทของ

สังคมในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนใตสามารถสรางความเขาใจในบริบทของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตมากขึ้น 

 ความพยายามใหประชาชนครอบครองอาวุธปนเพื่อชวยกันดูแลชุมชนเปนความพยายาม

ทําลายกระบวนการสรางสันติภาพ (Peace Process) กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อไรความหวาดกลัว

ระหวางกันมีความไววางใจกันมากยิง่ขึน้ เนือ่งจากไมมีกลไกในการควบคุมดูแลการใชอาวุธปน 

การควบคุมดูแลทีไ่มเพียงพอ เมื่อการครอบครองอาวุธปนไดงายยิง่ขึ้นสงผลใหอาวุธปนกลายเปน

สัญลักษณของการแกไขปญหาความรุนแรงในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต วงจรความรุนแรง

หยัง่รากลึกในสังคม ความไมปลอดภัยในชีวิต ความหวาดกลัว และความไมไววางใจกันก็ถูกผลิต

ซ้ําไปเร่ือยๆวงจรความรุนแรงในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใตจะดําเนินตอไปไมมีที่สิ้นสุด 

 

5.2  ขอเสนอแนะ 

 

สถานการณจังหวัดชายแดนภาคใตมีการเปลี่ยนแปลงมากทีส่ําคัญคือสังคมกําลังเห็นคุณคา

ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีเปาหมายตองการทําใหสังคมมีความแข็งแกรงขึ้น เปน

สังคมที่ใชเหตุผล ไมใชความรุนแรง มีความเขาใจและยอมรับในวิถีชีวิตที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 

การสรางความไววางใจเปนยุทธศาสตรหลัก เพือ่ไมใหเกิดการแบงเขาแบงเรา ไมมีการ

เลือกปฏิบัติ เนนสรางการทํางานรวมกัน ใชนโยบายสือ่สารสองทางเพื่อความเขาใจกัน การสราง

ความสัมพันธ และจะตองพยายามใหประชาชนที่เห็นใจฝายกอการและเห็นใจรัฐ หันมาสรางจุด

รวมในการปฏิเสธความรุนแรงรวมกัน 
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 จากพื้นที่วิจัยเมื่อศึกษาจากกายภาพของพื้นที่ ดังภาพที่ 5.1 ตอไปน้ี  

 

 
 

ภาพท่ี 5.1  แผนที่ชุมชน ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

แหลงท่ีมา:  นวพล ลนีนิ, 2555. 

 

พืน้ทีข่องการศึกษามีความนาสนใจเปนอยางยิง่ ในเรือ่งพื้นที่ของการติดตอระหวางชุมชน

ไทยพุทธและมุสลิม ทั้งนี้พื้นทีห่มู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ในสวนของหมูบานมุสลิม มีพืน้ที่ติดกับ

หมู 6 บานควน (พุทธ) ซึ่งเปนหมูบานไทยพุทธ และพืน้ที่หมู 9 บานตลิ่งสูง (ผสม) ในสวนของ

หมูบานไทยพุทธมีพื้นทีติ่ดกับหมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) ซึ่งเปนหมูบานมุสลิม ทําใหพื้นที่มีการ

ติดตอสื่อสารที่ไมลืน่ไหลพอสมควรเนื่องจากความแตกตางทางดานศาสนา และการขาดความ

ไววางใจซึ่งกันและกันจากความแตกตางของศาสนา 

จากผลการศึกษา พบวา พื ้นที ่ที ่มีเหตุการณความรุนแรงยังไมมากนัก พื ้นที ่ที ่มีความ

ไววางใจเกิดขึ้นแลว คือ หมู 1 บานไอกูบู (มุสลิม) และหมู 6 บานควน (พุทธ) เฉพาะหมูบานของ

ตนเองเทานัน้เนือ่งจากเปนหมูบานที่มีศาสนาเดียวกันและชาติพันธุเดียวกันอยูรวมกัน แตระหวาง

หมูบานยังมีความไมวางใจระหวางกันเพราะมีความแตกตางทางดานศาสนา วิธีแกไขในการสราง

ความไววางใจ สรางความปลอดภัยและลดความกลัวระหวาง 2 หมูบานใหเกิดขึ้นควรเสนอให

หนวยงานที่เกี ่ยวของ สนับสนุนงานฟนฟูความสัมพันธระหวางกัน คูกับงานพัฒนา เชน การจัด

กิจกรรมเพือ่ทําความเขาใจเกีย่วกับความแตกตางทางดานศาสนาแตอยูรวมกันได หรือการจัดเวที

พูดคุยเพื่อสรางความเขาใจระหวางหมูบาน  หรือกจิกรรมที่เปนการสรางความสัมพันธความรวมมือ
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ระหวางหมูบาน เชน กิจกรรมชุมชน การแขงขันกีฬาระหวางกันอยางตอเนื่องโดยใหเกิดความ

ไววางใจในระดับหนึง่ของชาวบานทัง้ 2 หมูบาน หลังจากนั้นใหชุมชนทั้ง 2 หมูบานพูดคุยและ

แสวงหาความเห็นพองกันเองเปนหลัก เพือ่ลดเงือ่นไขของการสรางความขัดแยงที่เกิดขึ้นในพืน้ที่

ไมใหขยายเกดิเปนความรุนแรงตอไป 

หมู 9 บานตลิง่สูง (ผสม) ซึง่เปนพื้นที่มีความออนไหวในเรื่องของความหวาดระแวงความ

ไมไววางใจกันและกัน ทั้งจากชาวบานในหมูบานและเจาหนาทีรั่ฐ เกิดเหตุการณความรุนแรงอยาง

ตอเนือ่งและประชาชนในหมูบานขาดการติดตอสือ่สารกัน ระหวางชาวบานไทยพุทธและมุสลิม 

วิธีการแกไขในระยะแรกในพื้นที่ยังคงใหมีการมีการครอบครองอาวุธปน ยังคงเนนกองกําลังรักษา

ความปลอดภัยที่เปนกํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัคร โดยใหคนในพื้นทีม่ีสวนรวมมากทีสุ่ด และใช

อาวุธนอยที่สุดเทาที่จะทําได เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น ใหตํารวจ ฝายปกครองและขาราชการ

กระทรวงยุติธรรมรวมกันสืบสวนสอบสวน รวบรวมหลักฐานโดยใชนิติวิทยาศาสตร เพื่อจับกุม

ผูกระทําผิดจากระบวนการยุติธรรม 

ระยะกลางใหมีการฟนฟูและถักทอความสัมพันธระหวางชาวบานไทยพุทธและมุสลิมใน

หมูบานเพื่อใหเกิดความไววางใจกันและกันและรวมกันพิทักษและดูแลหมูบาน 

แตในระยะยาวดําเนินนโยบายการสรางความไววางใจและเปดโอกาสการพูดคุยและเจรจา

ไดตลอดเวลา ตามที ่ประสาน เจนรวมจิต (2543: บทคัดยอ) “ประชาชนสวนใหญไมมีความเห็น

หรือไมแนใจตอนโยบายของรัฐในการควบคุมอาวุธปน โดยใชกฎหมายอาวุธปนเปนแนวทางใน

การควบคุมประชาชนสวนใหญเห็นดวยตอนโยบายของรัฐเปนผูกําหนดนโยบายและประชาชน

สวนใหญเห็นดวยตอการหาแนวทางหรือมาตรการตางๆที่เหมาะสมในการควบคุมอาวุธปน” 

ซึง่จากพืน้ทีท่ีม่ี 2 ศาสนาอยูดวยกัน และพืน้ที่ทีม่ีความแตกตางระหวางศาสนาในระหวาง

หมูบานทีม่ีพื้นที่ติดกันก็เชนเดียวกัน การสรางความไววางใจในพื้นที่ยังไมสามารถเกิดขึน้ไดมาก

นัก การดํารงอยูของอาวุธปนยังคงเปนทางออกไดไปพลางกอน แตคอยๆฟนความสัมพันธของ

ประชาชนไปเร่ือยๆ 

สําหรับนโยบายที่หนวยงานความมั่นคงไดนํามาใช เชน การเสริมกําลังทหารและตํารวจลง

ในพื้นที่ การผอนปรนการไดครอบครองอาวุธปนที่งายมากขึ้น หรือ โครงการอุดหนุนอาวุธปนของ

รัฐ เมื่อเชื่อมโยงกับสําหรับในพื้นที่การศึกษาดังกลาวนี้ เปนการแสดงใหเห็นความผิดพลาดของ

นโยบายดังกลาว  

ดังน้ันจากการเสริมกําลังทหารและตํารวจลงในพื้นที่ การผอนปรนการไดครอบครองอาวุธ

ปนที่งายมากขึ้น หรือโครงการอุดหนุนอาวุธปนของรัฐ เปนสิ่งสะทอนการทํางานจากหนวยงาน
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ภาครัฐที่ไมสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยใหประชาชนได จึงทําใหประชาชนไดพื้นที่ยอมรับให

มีและใชอาวุธปนอยางตอเน่ืองมา 

จากรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรทีค่นพบในการศึกษาครัง้นี้ จึงมีขอเสนอแนะใน

การแกไขปญหาความรุนแรงในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมุงเนนการแกไขในระดับ

หมูบานเพื่อนําไปสูการแกไขในระดับชุมชน และระดับประเทศในที่สุด ดังตอไปน้ี 

 

5.2.1   ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 

5.2.1.1 การสรางความไววางใจ 

  การยอมรับใหมีการครอบครองอาวุธปนชวยใหเกิดการแบงขั้วทางชาติพันธุศาสนา

มากขึ้น และเปนปจจัยของความขัดแยงและรุนแรงระหวางกลุมชาติพันธ การไมไววางใจกันและ

กัน โดยชาวไทยพุทธถูกมองวาเสี่ยงตอการโจมตีจึงตองไดรับการติดอาวุธ ขณะเดียวกันรัฐจํากัด

การเขาถึงอาวุธของชาวมุสลิม เมือ่ชาวไทยพุทธติดอาวุธ ชาวมุสลิมจึงมีความลังเลที ่จะดํารง

ความสัมพันธกับเพื่อนบานไทยพุทธ นํามาสูการขาดความไววางใจระหวางกัน ซึง่จากลักษณะ

ขางตน ทําใหเกิดขอเสนอแนะตอไปน้ี 

1) สรางพื้นที่ปลอดภัย (Comfort Zone) ใหแกชาวบานในการมีเวทีพูดคุย

ในหมูบาน โดยการจัดกระบวนการพูดคุยหรือการสานเสวนาระหวางชาวบานในพื้นที่เพื่อใหเกิด

ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

2) เมือ่เกิดพืน้ทีป่ลอดภัย (Comfort Zone) ในหมูบานนํามาสูกระบวนการ

พูดคุยที่เปนขอคับของใจระหวางชาวบาน เพื่อนําไปสูขอตกลงรวมของหมูบาน จะเปนการสราง

ความเชื่อมั่นตออํานาจของประชาชนและลดความกลัวระหวางกนั 

3) สนับสนุนงานฟนฟูความสัมพันธระหวางกัน เชน การจัดกิจกรรมเพื่อ

ทําความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางทางดานศาสนาแตอยูรวมกันได หรือการจัดเวทีพูดคุยเพื่อสราง

ความเขาใจระหวางหมูบาน   

4) การสรางกิจกรรมที่เปนการสรางความสัมพันธความรวมมือระหวาง

หมูบาน เชน กิจกรรมชุมชน การแขงขันกีฬาระหวางกันอยางตอเนือ่งโดยใหเกิดความไววางใจใน

ระดับหนึง่ของชาวบานทัง้ 2 หมูบานเพือ่ลดเงือ่นไขของการสรางความขัดแยงทีเ่กิดขึน้ในพืน้ที่

ไมใหขยายเกิดเปนความรุนแรงตอไป 

5)  เนนการเยียวยาจิตใจของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหเกดการเห็นใจกัน

และกนั และใหเห็นคุณคาของความเปนมนุษยรวมกัน 
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5.2.1.2  การสรางความปลอดภัย  

  การปลดอาวุธจากชาวบานไดผล ผูทีต่องตกเปนเหยื่อ โดยเฉพาะชาวไทยพุทธใน

พืน้ที่ ซึ่งสวนใหญเห็นดวยในการใชอาวุธปน ตองไดรับความปลอดภัย และเห็นทางเลือกในการ

รักษาความปลอดภัยนอกเหนือไปจากการใชอาวุธปน กระทําไดโดยภาคประชาสังคม โดยเฉพาะ

องคกรไมสังกัดรัฐตางๆหรือเอ็นจีโอ ควรใหความชวยเหลือไทยพุทธ ดังที่ปฏิบัติกับชุมชนมุสลิม 

โดยใหชุมชนมีสวนรวมดําเนินการโครงการปองกันตนเองโดยไมใชอาวุธ ดังนี้ 

1)  การสนับสนุนกองกําลังรักษาความปลอดภัยที่เปนกํานัน ผูใหญบาน 

อาสาสมัคร โดยใหคนในพื้นที่มีสวนรวมมากที่สุด และใชอาวุธนอยที่สุดเทาที่จะทําไดไปพลาง

กอน 

2)  การลดการต้ังดานของเจาหนาทีรั่ฐในตอนกลางวัน เนนการต้ังดานรักษา

ความปลอดภัยในตอนกลางคืน 

3)  การเปนหูเปนตาของประชาชนในพืน้ที ่จากการสังเกตบุคคลภายนอก

เขามาในพื้นที่ และรวมกันแจงเหตุระหวางกัน 

4)  การแลกเปลีย่นมาตรการรักษาความปลอดภัยในชุมชนของตน ระหวาง

ชุมชนไทยพุทธและมุสลิม หรือการฝกฝนทักษะการเอาตัวรอด เมื่อเผชิญเหตุโจมตีรวมกัน 

5.2.1.3 การลดอาวุธปนในพืน้ที่ 

   เพื่อปองกันมิใหสถานการณความรุนแรงขยายความรุนแรงยืดเยื้อ การลดอาวุธปน

ในพื้นที่เปนวิธีการที่สําคัญที่สุด สามารถดําเนินการตอไปน้ี  

1) เปลี ่ยนทัศนคติในการใชอาวุธปนไมไดสรางความปลอดภัยใหแกผู 

ครอบครองอาวุธปนเทาน้ันแตอาวุธปนยังกอใหเกิดปญหาเพิ่มขึ้นอีกดวย 

2) ควรมีนโยบายหรือมาตรการที่เหมาะสมเพื่อติดตามและดูแลเรื่องการ

แจกจาย จําหนาย และการครอบครองอาวุธปนของประชาชน เชน มีมาตรการเรียกคืนอาวุธปนที่

แจกจายใหประชาชน รวมถึงถอนสิทธิการเปนเจาของอาวุธปนของเอกชน 

3) ทบทวนนโยบายของอาวุธปนทีใ่ชบังคับกับตํารวจและกองกําลังติด

อาวุธพกปนเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่เฉพาะในภารกิจที่ตองใชกําลังเทาน้ัน 

4) รัฐมีนโยบายหรือมาตรการในการควบคุมอาวุธปนเถื่อน และดําเนินงาน

ปราบปรามพรอมกันหลายๆดาน 

5) ลดปจจัยที่เปนตัวชวยหนุนเสริมใหประชาชนในพืน้ที่ครอบครองอาวุธ

ปนไดอยางงาย ไดแก 1) การอนุญาตใหมีอาวุธปนไวในความครอบครอง เพือ่ปองกันชีวิตและ

ทรัพยสินของตนเอง ควรใหมีการจํากัดจํานวน ประเภท ขนาด และระยะเวลาการครอบครองอาวุธ



 

 

204 

ปนอยางเครงครัด 2) ใหอาวุธปนเปนทรัพยมรดกทีต่กทอดแกญาติได แตการมีใบอนุญาตใหมีและ

ใชอาวุธ ปนใหเปนสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลหนึ่งเทานั้น ไมสามารถตกทอดเปนมรดกได 

 

5.2.2   ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 

5.2.2.1 ปฏิรูประบบงานดานความมั่นคง 

1) ใหมีการทบทวนนโยบายการเพิ่มกองกําลังตางๆในพื้นที่  

2) เนนการกําหนดรูปแบบการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยใหม โดย

การวางแผนรวมกับชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานเพื่อรูปแบบของวิธีการรักษาความ

ปลอดภัยที่สามารถไววางใจรวมกันไดระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน ทัง้นี้เพือ่สรางความเชือ่มัน่

รวมกันนําไปสูการลดใชอาวุธและกําลังทหารในพื้นที่ในที่สุด  

3) การฝกอบรมเจาหนาทีท่หารประจําการ และกองกําลังกึง่ทหารตางๆทีม่ี

อยู เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน การอบรม

ดังกลาวตองเนนการปฏิบัติไดจริง ที่สําคัญตองคํานึงถึงหลักนิติธรรม  

4) การทบทวนนโยบายการแจกจายอาวุธปนใหกองกําลังพลเรือนในพืน้ที่ 

โครงการอุดหนุนการซื้อปนใหเจาหนาทีรั่ฐ เปนตน เพราะนโยบายดังกลาวทําใหมีการใชอาวุธปน

ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

5) ไมควรใหประชาชนในพื้นที่มีการครอบครองอาวุธปนเปนปกติ 

5.2.2.2 ปฏิรูประบบงานดานมวลชนสัมพันธ 

    การใชแนวทางดานศาสนาในการสรางความไววางใจใหเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเนน

การเกือ้กูลตอความมัน่คงของประชาชน การใหการศึกษาแกชาวบานโดนเนนการศึกษาทางดาน

ศาสนา ควบคูสายสามัญ เพื่อใหชาวบานสามารถอยูรวมกันภายใตความหลากหลายทางความคิด วิถี

ชีวิต และวัฒนธรรม และสามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีโดยไมแปลงเปลีย่นเปนความ

รุนแรง เนนการสรางงานใหแกชาวบานในพื ้นที ่  ใหความสําคัญกับการปกปองวิถีชีวิตของ

ประชาชนและกระบวนการการมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน โดยการใหมีการจัดการศึกษาที ่

สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น และมุงสงเสริมโครงการและกิจกรรมที่นําไปสูการ

ทํางานรวมกันของกลุ มพลังวัฒนธรรม เนนการพูดคุยแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับทุกฝายที ่มี

ความเห็นหรืออุดมการณที่แตกตางจากรัฐ และมุงพัฒนาการใชสันติวิธีและความรวมมือของกลุม

พลังวัฒนธรรมเพื่อลดความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
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5.3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ในการศึกษานีไ้ดเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายเกีย่วกับการแกไขปญหา 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตอยางยั่งยืน ตามแนวทางสันติวิธี ดังตอไปน้ี 

1) การใชสือ่ตางๆใหเปนประโยชนเพือ่การนําเสนอขอมูลใหประชาชนไดรับรูเรือ่งตางๆ

อยางถูกตอง ทัว่ถึง เทาเทียมกัน ตลอดจนแนวทางการแปลงเปลีย่นความขัดแยงโดยสันติวิธีให

ทั่วถึง นอกจากน้ีการใชสื่อบุคคล เชน ผูนําศาสนา ผูนําตามธรรมชาติ ปราชญชาวบาน ผูนําอยางไม

เปนทางการตางๆในการสรางความเขาใจที่ถูกตอง 

2) ภาครัฐและภาคประชาสังคมตางๆทัง้ภายในและภายนอกพื้นที ่ควรรวมฟ นฟูสาย

สัมพันธระหวางระหวางชุมชนไทยพุทธและมุสลิม โดยสงเสริมการสานเสวนา (Dialogue) ใน

หลายระดับ รวมทัง้ผลักดันใหชุมชนในพื้นที่ดําเนินโครงการฟนฟูความไววางใจซึง่กันและกัน 

ตลอดจนรวมดูแลความปลอดภัยใหแกกนั  

3) การสรางความคุนเคย การสรางความเมตตา กรุณาในการอยูรวมกันโดยความไววางใจ

สามารถใหไมมีความเกลียดกันและกัน ไมนําไปสูการฆากัน 

4) กําหนด มาตรการ แผนงานหรือยุทธศาสตรงานดานชุมชนสัมพันธ โดยมุงยกระดับดาน

ศาสนาเปนตัวเชือ่มชองวางระหวางชุมชนเปนเกราะปองกันความปลอดภัยแทนการใชอาวุธปนใน

การสรางความปลอดภัย 

 จะเห็นไดวาในระดับปฏิบัติการ เมือ่ไดมีการทบทวนแลววาในเชิงนโยบายไมสามารถชวย

ได เมื ่อมีการควบคุมอาวุธปนก็นําไปสูการเกิดขึ้นของอาวุธปนที่ผิดกฎหมาย การสรางความ

ไววางใจระหวางกัน การเชื่อมัน่ในระบบการรักษาความปลอดภัยของเจาหนาที่รัฐ การรวมกันดูแล

รักษาหมูบาน การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนที่ความรุนแรงไมสามารถหยุดยัง้ความรุนแรง

ได อาจจะนําไปสูการไมยอมรับในการใชอาวุธปนในการแกไขปญหา และเมือ่รัฐบาลยังคงยอมรับ

ใหมีและใชอาวุธปนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไมสามารถที่จะแกไขปญหาในพื้นที่ได  

 

5.4  ขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยตอไป 

 

 การศึกษาเรือ่งทัศนคติของประชาชนตอการใชอาวุธปนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

กรณีศึกษา ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี ้ จํากัดขอบเขตของ

ประชากรทีจ่ะศึกษา เฉพาะประชาชนในพื้นที ่ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

เทานัน้ ทั้งนี้ เพือ่ควบคุมตัวแปรสําหรับการศึกษา สมมติฐานการศึกษาดานปจจัยทางสังคมและ
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ปจจัยภูมิหลัง ดังนั้น ผลการศึกษายังมีขอจํากัดอยูในการพัฒนาทางทฤษฎีตอไป จึงควรทีจ่ะขยาย

ขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

1) การศึกษาทัศนคติของประชาชนตอการใชอาวุธปนในจังหวัดชายแดนภาคใตของ

ประชาชน พื้นที่จังหวัดยะลา ปตตานี โดยอาจจําเปนตองเพิ่มตัวแปรในการศึกษาใหมากขึน้ เพื่อ

วิเคราะหถึงคุณลักษณะของกลุมประชากรที่แตกตางกัน และการเขาเก็บขอมูลแบบสอบถาม ไม

ควรเก็บขอมูลในชวงเชา เนื่องจากสวนใหญแลวยังเปนเวลาทํางาน (กรีดยาง) และไมควรเก็บขอมูล

แบบสอบถามในวันศุกร เนื่องจากประชาชนสวนใหญในพื้นที่เปนชาวมุสลิม ตองมีการละหมาดวัน

ศุกร ผูเขาเก็บขอมูล ควรแนะนําตัวใหชัดเจน เพราะบางครัง้ประชาชนไมใหความรวมมือ เพราะคิด

วาเปนหนวยงานรัฐ เชน ตํารวจ จะมาจับกุมผูครอบครองอาวุธปน และผูเก็บขอมูลควรจะเขาใน

หมูบานเพือ่สรางความคุนเคยในแตละหมูบานใหมีระยะเวลามากกวานี้ เพราะพื้นที่ในการศึกษา

คร้ังน้ีเปนพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่ไมปกติ ทําใหผูที่จะเขาไปเก็บขอมูลเกิดอันตรายได 

2) การศึกษาทัศนคติของประชาชนตอการใชอาวุธปนในจังหวัดชายแดนภาคใตเพือ่สราง

ความปลอดภัย ลดความกลัว และสรางความไววางใจของประชาชนตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหง

ปาดี จังหวัดนราธิวาส การศึกษาครัง้นี้เนื่องจากกลุมที่ศึกษามีความแตกตางทางดานการนับถือ

ศาสนา ในการศึกษาตองทําความเขาใจพืน้ฐานของประชากรที่ศึกษาอยางรัดกุมและมีความชัดเจน

เพือ่ลดความหวาดระแวงตอผูวจัิย 

3) ในการศึกษาครั้งนี ้ไดสรางเครือ่งมือชีวั้ดของประชาชนตอการใชอาวุธปนในจังหวัด

ชายแดนภาคใตเฉพาะพื้นที่ขึ้น หากนําไปศึกษาในพื้นที่อ่ืน อาจจะตองมีการปรับใชใหเหมาะสมใน

แตละพื้นทีต่อไป ทัง้นีเ้พราะบางพื้นที่อาจมีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิต 

เปนตน 
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แบบสอบถามส าหรับงานวจิัย 

เร่ือง “ทศันคติของประชาชนต่อการใช้อาวุธปืนในจังหวดัชายแดนภาคใต้” 
กรณศึีกษา ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวดันราธิวาส 

...................................................................................... 
 

 เอกสารน้ีเป็นแบบสอบถามประกอบการวิจยัระดบัปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยพุทธและมุสลิม
ต่อการใชอ้าวธุปืนและแสวงหานโยบายหรือขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมในการใชอ้าวุธปืนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จึงขอความร่วมมือจากท่านให้ขอ้มูลและความเห็นตามแบบสอบถามน้ี และผูว้ิจยั
ขอยืนยนัว่าการตอบค าถามในคร้ังน้ีจะถูกน ามาใช้ในการศึกษาวิจยัเชิงวิชาการเท่านั้น  จะไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือมีผลต่อเน่ืองใดติดตามมา ค าตอบของท่านจะถูกปิดเป็นความลบั ดงันั้น
เพื่อความสมบูรณ์ของการวิจัยจึงขอความกรุณาท่านให้ขอ้มูลตามความเป็นจริงมากท่ีสุด และ
ความรู้สึกนึกคิดของตัวท่านเอง ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ระบุถึง
รายละเอียดของผูต้อบแต่อยา่งใด   

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านท่ีไดใ้หข้อ้มูล ณ ท่ีน้ี 
 
       น.ส.ศิริพร เพง็จนัทร์ 

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
       สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 



แบบสอบถามส าหรับงานวจิยั 
เร่ือง “ทัศนคตขิองประชาชนต่อการใช้อาวุธปืนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้” 

กรณศึีกษา ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธิวาส 

 
ค าอธิบาย แบบสอบถามมีทั้งหมด  8 หนา้  

โปรดท าเคร่ืองหมาย X หรือ ลงใน (   ) ตามความเป็นจริงใหม้ากท่ีสุด 
  
ส่วนที ่1 ค าถามทัว่ไป 
 กรุณาท าเคร่ืองหมาย X ลงใน (     ) ท่ีท่านเลือก หรือ กรอกขอ้มูลตามความเป็นจริงและ
เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

1. ท่านสามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยไดห้รือไม่ 
(      ) 1. ได ้   (      ) 2. ไม่ได ้  

2. เพศ 
(      ) 1. ชาย   (      ) 2. หญิง 

3. อาย…ุ……………………………………….ปี 
4. สถานภาพการสมรส 

(      ) 1. โสด    (      ) 2. สมรสแลว้  
(      ) 3. หยา่ร้าง   (      ) 4. แยกกนัอยู ่   
(      ) 5. อ่ืนๆ (ระบุ) …….. 

5. สถานภาพทางสังคม 
(      ) 1. หวัหนา้ครัวเรือน                   (      ) 2. ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น  
(      ) 3. ผูน้  าทางศาสนา   (      ) 4. ขา้ราชการท างานในพื้นท่ี  
(      ) 5. ชาวบา้น    (      ) 6. อ่ืนๆ (ระบุ) …….. 
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6. ท่านเคยเรียนอยูใ่นการศึกษาภาคบงัคบัหรือไม่ 
(      ) 1. ใช่ (โปรดระบุ) (      ) 2. ไม่ใช่ (โปรดระบุ) 

 (      )  1.1 ประถมศึกษา (      ) 2.1 โรงเรียนมลายปูระจ าหมู่บา้น (ตาดีกา) 
 (      )  1.2 มธัยมศึกษา หรือ ปวช. (      ) 2.2 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (ปอเนาะ) 

 (      )  1.3 อนุปริญญา หรือ ปวส. (      ) 2.3  การศึกษานอกโรงเรียน 
 (      ) 1.4 ระดบัปริญญาตรี (      ) 2.4 ไม่ไดเ้รียน 

 (      ) 1.5 มากกวา่ปริญญาตรี (      ) 2.5 อ่ืนๆ (ระบุ) ................... 
7. อาชีพ 

(      ) 1. เกษตรกร (ตดัยาง/ท าสวน) (     ) 2. ประมง 
(      ) 3. คา้ขาย/ธุรกิจ (     ) 4. ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ 
(       ) 5. รับจา้งทัว่ไป (     ) 6. แม่บา้น/พอ่บา้น 
(      ) 7. ท างานบา้น (     ) 8. อ่ืนๆ (ระบุ)…………… 

8. ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่อครอบครัว 
(    ) 1. ไม่เกิน 10,000 บาท (    ) 2. ตั้งแต่ 10,001– ไม่เกิน 15,001 บาท 
(    ) 3.ตั้งแต่ 15,001บาท–ไม่เกิน 20,001 บาท (    ) 4.ตั้งแต่ 20,001 บาท–ไม่เกิน 25,001 บาท 
(    ) 5.ตั้งแต่ 25,001 บาท– ไม่เกิน 30,001 บาท (    ) 6. ตั้งแต่ 30,001 ข้ึนไป 

9. ท่านนบัถือศาสนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(      ) 1. พุทธ          (      ) 2. อิสลาม (      ) 3. อ่ืนๆ (ระบุ)………… 

10. ท่ีอยูอ่าศยั 
(      ) 1. บา้นไอกบูู อยูม่าแลว้.......ปี (     ) 2. บา้นควน อยูม่าแลว้.....ปี 
(      ) 3. บา้นตล่ิงสูง อยูม่าแลว้......ปี   

11. ระยะเวลาท่ีอยูใ่นพื้นท่ี ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี  จงัหวดันราธิวาส ระยะเวลา...........ปี 
 

12. มีคนในครอบครัว/ญาติสนิทของท่านได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใตห้รือไม่  

(      ) 1. มี (      ) 2. ไม่มี (ขา้มไปตอบขอ้  15 ) 
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13. ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้คนในครอบครัว/ญาติ
สนิทไดรั้บเป็นเร่ืองอะไร 

(      ) 1. โดนยงิ จ านวน …….. คน     (      ) 2. โดนระเบิด จ านวน …….. คน 
(      ) 3. โดนจบักุม จ านวน …... คน     (      ) 4. โดนกกัขงั จ านวน …….. คน 

 (      ) 5. อ่ืนๆ………………………   
14. ระดบัความรุนแรงของคนในครอบครัว/ญาติสนิทของท่านจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 

3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(     ) 1. บาดเจบ็เล็กนอ้ย (      ) 2. บาดเจบ็สาหสั 
(     ) 3. เสียชีวติ (      ) 4. ทั้งบาดเจบ็และเสียชีวติ 

15. การรับรู้การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีผา่นส่ือชนิดใด 
(      ) 1. ประสบการณ์โดยตรง (รับทราบจากญาติพี่นอ้ง/คนในหมู่บา้น)   
(      ) 2. โทรทศัน์  (      ) 3. หนงัสือพิมพ ์  (      ) 4. วทิย ุ
(      ) 5. อินเตอร์เน็ต  (      ) 6. อ่ืนๆ (ระบุ)………………............... 

16. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ อาวธุปืนมีความจ าเป็นในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(      ) 1. เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (      ) 2. เห็นดว้ย   
(      ) 3. ไม่เห็นดว้ย       (      ) 4. ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

17. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ว่า ปัญหาความรุนแรงในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความรุนแรง
เพิ่มข้ึนสาเหตุเป็นเพราะการท่ีประชาชนสามารถมีอาวธุในครอบครอง 

(      ) 1. เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (      ) 2. เห็นดว้ย   
(      ) 3. ไม่เห็นดว้ย       (      ) 4. ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

18. อาวุธปืนท าให้เกิดปัญหาความรุนแรงในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความรุนแรงเพิ่มข้ึน
เพราะอะไรท่ีท่านเห็นส าคญัท่ีสุด(สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(      ) 1. นโยบายรัฐไม่มีการควบคุม (      ) 2. ไม่รู้กฎหมายการใชปื้น 
(      ) 3. ขาดวฒิุภาวะของการใชปื้น (      ) 4. การส่งเสริมการใชอ้าวธุปืน 
(      ) 5.บทลงโทษทางกฎหมายนอ้ยเกินไป     (     ) 6. อ่ืนๆ (ระบุ)……………….. 

19. ท่านมีอาวธุปืนในครอบครองหรือไม่  
  (      ) มี (ตอบขอ้ 20 -23 )      (     ) ไม่มี (ขา้มไปตอบ ส่วนท่ี 2 หนา้ 4) 
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ขอ้21 – 25 ถา้ท่านไม่มีอาวธุปืนไม่ตอ้งตอบ 
20. ปัจจุบนัท่านมีจ านวนอาวธุปืน (ทุกชนิด) ในครอบครองจ านวนเท่าไหร่ 

(      ) 1. 1 กระบอก ครอบครองมาแลว้ …….ปี หรือ……. เดือน  
(      ) 2. 2 กระบอก ครอบครองมาแลว้ …….ปี หรือ……. เดือน  
(      ) 3. มากกวา่ 2 กระบอก ครอบครองมาแลว้ …….ปี หรือ……. เดือน 
(      ) 4. อ่ืนๆ………………………  

21. ท่านไดมี้อาวธุปืนมาจากแหล่งใด (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(      ) 1. หน่วยงานรัฐมอบให ้ (       ) 2. โครงการสวสัดิการเจา้หนา้ท่ีรัฐ 
(      ) 3. ซ้ือเอง        (       ) 4. ญาติพี่นอ้ง 
(      ) 5. อ่ืน………………….   

22. ท่านเคยเรียนรู้การใชอ้าวธุปืนมาจากแหล่งใด (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(      ) 1. สนามยงิปืน  (       ) 2. จากหน่วยงานราชการ(การฝึกอบรม) 
(      ) 3. จากเวบ็ไซต ์  (       ) 4. จากเพื่อนหรือญาติพี่นอ้ง  
(      ) 5. ศึกษาดว้ยตวัเอง  (      ) 6. จากนิตยสารปืน 
(      ) 7. อ่ืน ระบุ…………….. 

23. ถา้ท่านมีอาวธุปืน อาวธุปืนท่านจดัอยูใ่นประเภทใด  
(      ) 1. ถูกตอ้งตามกฎหมาย  

    (      ) 1.1 มีแค่ใบอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนหรือ ป.4 
     (      ) 1.2 มีทั้งใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนหรือ ป.4 และใบอนุญาตพกพา 
หรือ ป.12 

(      ) 2. ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย (ไม่มีทะเบียน/ปืนเถ่ือน/ปืนท่ีไดรั้บจากผูอ่ื้น) 
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ส่วนที ่2   ความคิดเห็นและทัศนคติในเร่ืองการยอมรับให้มีและใช้อาวุธปืน 
 

ค าช้ีแจ้ง:                       ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด 
 

ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย 
มากทีสุ่ด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

(1) 

1. การยอมรับให้มีและใช้อาวุธ
ปืน : ด้านความปลอดภัย   
(1)  การใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกัน
ตน เ อ ง แล ะ อ า ชญาก ร รม ใน
หมู่บา้นสามารถกระท าได ้

     

(2)  การใช้อาวุ ธปืนเพื่ อป้ องกัน
ทรัพยสิ์นของหมู่บา้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น 

     

(3)  การใช้อาวุธปืนในการจัดเวรยาม
ลาดตะเวนและตั้งด่านจุดตรวจเพื่อดูแล
หมู่บา้นใหป้ลอดภยัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น 

     

(4) เม่ือขา้พเจา้มีอาวุธปืนและพบ
คนร้ายก าลังกระท าผิดและไม่มี
เจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ การใช้อาวุธ
ปืนสามารถกระท าได ้

     

(5) การครอบครองอาวุธปืนของ
ข้าพเจ้าสามารถช่วยลดภาระงาน
ของเจา้หนา้ท่ีในการคุม้ครองดูแลความ
ปลอดภยัใหห้มู่บา้นได ้
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ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด(ต่อ) 
 

ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย 
มากทีสุ่ด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

(1) 

(6) ขา้พเจ้าใช้อาวุธปืนเพราะไม่
สามารถคาดหวงัจากระบบรักษา
ความปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีรัฐได ้

     

(7)  หากจ า เ ป็น ท่ีข้าพ เจ้าต้อง
เดินทางไปตามถนนหรือเส้นทาง
คมนาคมสายหลัก  ข้าพเจ้าจะ
พกพาอาวธุปืนไปดว้ยทุกคร้ัง 

     

(8) การพกพาอาวุธปืนช่วยให้ข้าพเจ้า
อุ่นใจจากการดักซุ่มยิงจากคนร้าย 
ขา้พเจา้สามารถตอบโตต่้อคนร้ายได ้

     

(9)  เ ม่ือข้าพ เจ้า มีอาวุธ ปืนใน
ครอบครองเหมือนเป็นเพื่อนท่ี
สนิทท่ีสุดและซ่ือสัตยต่์อขา้พเจ้า
ท่ีสุด 

     

(10) การมีอาวุธปืนติดตวัขา้พเจ้า
รู้ สึกมีความมั่นใจในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นมากกว่าการมีเพื่อนบา้น
ช่วยเฝ้าระวงั 

     

(11) หากคนร้ายซุ่มท าร้ายเห็นว่า
ขา้พเจา้มีอาวุธปืนจะเกิดการลงัเล
ไม่แน่ใจวา่จะท าร้ายขา้พเจา้หรือไม่จะ
ช่วยใหข้า้พเจา้ปลอดภยั 
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ค าถามปลายเปิด 
1. ชุมชนของท่านมีปัญหาเร่ืองความปลอดภยัหรือไม่ ถา้สาเหตุเกิดจากปัญหาเช่นนั้น ท่านคิดวา่การมี
อาวธุปืนไวใ้นครอบครองเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
ค าช้ีแจ้ง:                       ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่าน 
 
ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
มากทีสุ่ด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

(1) 

2.  การยอมรับให้มีและใช้อาวุธปืน 
: ด้านความกลวั 
(1)  การมีอาวุธปืนท าให้ลดความ
กลัว ในการตก เ ป็น เหยื่ อ ของ
เหตุการณ์ใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้

     

(2)  การมีอาวุธปืนช่วยลดความ
วิตกกงัวล นอกจากการดูแลความ
ปลอดภยัจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

     

(3)  ก า ร มี อ า วุ ธ ปื น ใ น ก า ร
ครอบครองท าให้ลดความกลวัใน
การเดินทางออกนอกหมู่บา้นได ้
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ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด (ต่อ) 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
มากทีสุ่ด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

(1) 
(4)  เม่ือใดก็ตามหากขา้พเจา้ลืมน า
อาวุธปืนออกจากบ้าน ข้าพเจ้า
รู้สึกวติกกงัวล ท าใหต้อ้งกลบับา้น
เพื่อไปน าอาวุธปืนมาติดตวัเสมอ
ทุกคร้ัง 

     

(5) เม่ือใดก็ตามหากขา้พเจา้นอน
หลบัพกัผอ่นขา้พเจา้ตอ้งวางอาวุธ
ปืนไวใ้กลต้วัขา้พเจา้เสมอ 

     

(6) เม่ือข้าพเจ้ามีอาวุธปืนในการ
ครอบครองท าให้ลดความเครียด
ต่อเหตุการณ์ใน 3 จงัหวดัชายแดน
ใต ้

     

(7) ก า ร มี อ า วุ ธ ปื น ใ น ก า ร
ครอบครองช่วยลดความกงัวลต่อ
เหตุการณ์ใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้

     

(8) การมีอาวธุปืนท าให้ขา้พเจา้ลด
ความกลัวในการย้ายครอบครัว
ออกจากพื้นท่ี 

     

(9) หากข้าพเจ้ามีอาวุธปืนท าให้
เพื่อนของขา้พเจา้กงัวลไม่กลา้เขา้
ใกล ้
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ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด (ต่อ) 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
มากทีสุ่ด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

(1) 
(10)  เ ม่ือเพื่ อนบ้านมีอาวุธ ปืน
ขา้พเจ้ารู้สึกหวาดกลัวเพื่อนบา้น
ดงักล่าว 

     

 
ค าถามปลายเปิด 
1. การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีอาวธุปืนในครอบครองและสามารถพกติดตวัไปได ้สามารถช่วยลดความ
กลวัและสามารถแกปั้ญหาคนถูกท าร้ายรายวนัหรือแกปั้ญหาในสถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จงัหวดั
ชายแดนใตไ้ดห้รือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
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ค าช้ีแจ้ง :                       ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่าน 
 
ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
มากทีสุ่ด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

(1) 

3. การยอมรับให้มีและใช้อาวุธ
ปืน: ด้านความไว้วางใจ 
(1)  เม่ือขา้พเจา้พกพาอาวุธปืนท า
ให้ขา้พเจา้ได้รับความเช่ือถือจาก
บุคคลรอบขา้ง 

     

(2)  การครอบครองอาวุธปืนท าให้
ขา้พเจ้าได้รับความไวว้างใจมาก
ข้ึนจากชุมชน 

     

(3) การครอบครองอาวุธปืนท าให้
ขา้พเจา้ไดรั้บความเคารพมากข้ึน
จากชุมชน 

     

 (4) ขา้พเจา้พกพาอาวุธปืนท าให้
ข้าพเจ้ามีความผูกพันกับเพื่อน
บา้นนอ้ยลง 

     

(5)  หากขา้พเจ้ามีอาวุธปืนท าให้
เพื่อนของขา้พเจา้กหวาดระแวงไม่
กลา้เขา้ใกล ้
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ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
มากทีสุ่ด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

(1) 
 (6)  การครอบครองอาวุธปืนท าให้
ขา้พเจ้าได้รับความไวว้างใจมาก
ข้ึนจากครอบครัว 

     

(7)  เม่ือข้าพเจ้ามีอาวุธปืนท าให้
เพื่อนบา้นหวาดระแวงมากข้ึน 

     

(8) การครอบครองอาวุธปืนของ
ขา้พเจา้ท าให้ปริมาณการติดต่อซ่ึง
กนัและกนัระหวา่งเพื่อนบา้นนอ้ยลง 

     

(8)  ก า ร ท่ี รั ฐ ผ่ อ น ป ร น ท า ง
กฏหมายใหป้ระชาชนครอบครอง
ปืนโดยไม่ยาก แสดงให้เห็นถึง
ความไวเ้น้ือเช่ือใจต่อประชาชน 

     

(10) ชาติพนัธ์ุท่ีต่างกนัไดรั้บความ
ไวว้างใจในการครอบครองอาวุธปืน
ต่างกนั 

     

 

ค าถามปลายเปิด 
1. ท่านคิดวา่แนวทางการแกไ้ขปัญหาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควรเป็นแนวทางใด 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่3  ความคิดเห็นและทัศนคติในเร่ืองปริมาณการติดต่อ 
ค าช้ีแจ้ง :                       ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
มากทีสุ่ด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

(1) 

ส านึกทางชาติลกัษณ   
(1) ท่านรู้สึกแปลกแยกกับประชาชน
ในพื้นท่ีท่ีท่านปฏิบติังานอยู ่

     

(2) ท่านสามารถใช้ชีวิตร่วมกับ
ชาวมุสลิมในพื้นท่ีอยา่งสงบสุข 

     

(3) การประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาของชาวมุสลิมไม่ ได้ มี
ผลกระทบกบัการด าเนินชีวิตปกติ
สุขของท่าน 

     

(4) ท่านยอมรับไดห้ากผูบ้งัคบับญัชา
ของท่านเป็นชาวมุสลิม 

     

(5)  ท่ า น ย อ ม รั บ ไ ด้ ห า ก
ผูบ้ ังคับบัญชาของท่านเป็นชาว
มุสลิม 

     

(6)  ท่านมีความรู้สึกไม่พอใจท่ี
เพื่อนบา้นของท่านเป็นชาวมุสลิม 

     

(7)  ท่านยอมรับไดห้ากในอนาคต
บุตรหลานของท่านต้องเรียนใน
โรงเรียนเดียวกบัชาวมุสลิม 
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ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
มากทีสุ่ด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

(1) 
(8)  ท่ า น รู้ สึ ก อึ ด อัดห า กต้อ ง
ท างานร่วมกบัชาวมุสลิม 

     

(9)  ท่านยอมรับได้หากท่านต้องตั้ ง
บ้านเรือน/ท่ีพักอาศัยในชุมชนชาว
มุสลิม 

     

(10) ท่ า น ย อ ม รั บ ไ ด้ ห า ก ใ น
อนาคตบุตรหลานของท่ านมี
เพื่อนสนิทเป็นชาวมุสลิม 

     

 
1.   โปรดใหข้อ้เสนอแนะต่อการใชอ้าวธุปืนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อเป็นแนว

ทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.1  ในดา้นกฎหมาย 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

1.2  ในดา้นนโยบายของรัฐ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

1.3  ในดา้นสันติวธีิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  



ภาคผนวก ข 
แบบค าถามส าหรับงานวจิยั (Focus Group) 

เร่ือง “ทัศนคตขิองประชาชนต่อการใช้อาวุธปืนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้” 
กรณศึีกษา ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธิวาส 

 

1. ถา้ท่านมีอาวธุปืน ท าไมท่านตอ้งมีอาวธุปืน และมีอาวธุปืนไวท้  าไม 
2. ท่านคิดวา่อาวธุปืนสามารถใชป้้องกนัตวั ช่วยสร้างความปลอดภยัใหก้บัท่านไดห้รือไม่ 
3. ท่านคิดวา่ถา้ท่านมี/ใช ้อาวธุปืนจะช่วยลดความกลวัไดจ้ริงหรือไม่ 
4. ท่านคิดวา่ถา้ท่านมี/ใช ้อาวธุปืนลดความเกลียดชงัต่อผูร้้ายไดจ้ริงหรือไม่ 
5. ท่านคิดวา่อาวธุปืนมีความจ าเป็นในพื้นท่ีในจงัหวดัชายแดนใตห้รือไม่ 
6. ท่านคิดวา่ถา้รัฐสนบัสนุนใหค้นในพื้นท่ีถือปืนอยา่งปกติเป็นท่ีช่วยแกปั้ญหาได ้
7. ท่านอยากใหรั้ฐสนบัสนุนการใชปื้นในพื้นท่ีอยา่งจริงจงัหรือไม่ 
8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่ามาตรการดูแลความปลอดภยัจากหน่วยงานภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพ 

ท่านจึงจ าเป็นตอ้งครอบครองอาวธุปืน 
 



ภาคผนวก ค 

ผลการทดสอบหาคาความเช่ือมั่น 

 (จากการทดสอบแบบสอบถาม จํานวน 20 ชดุ) 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นและทัศนคติในการยอมรับใหมีและใชอาวุธปน 

ตัวช้ีวัด 

หมูบาน 

บานไอกบู ู

( Corrected 

Item-Total 

Correlation/ 

Alpha if Item 

Delete) 

บานควน 

( Corrected 

Item-Total 

Correlation/ 

Alpha if Item 

Delete) 

บานตลิ่งสูง 

( Corrected 

Item-Total 

Correlation/ 

Alpha if Item 

Delete) 

1. การยอมรบัใหมแีละใชอาวุธปน : ดานความ

ปลอดภัย   

Alpha = .8216 Alpha = .8915 Alpha = .8666 

(1) ก า ร ใ ช อ า วุ ธ ป น เ พื ่อ ป อ ง กั น ต น เ อ ง แ ล ะ

อาชญากรรมในหมูบานสามารถกระทาํได 

.3883/.8158 .4559/.8904 .6128/.8528 

(2) การใชอาวุธปนเพือ่ปองกันทรัพยสินของหมูบานเปนสิง่

ที่จําเปน 

.5393/.8043 .7098/.8765 .6600/.8493 

(3) การใชอาวุธปนในการจดัเวรยามลาดตะเวนและตั้ง

ดานจุดตรวจเพื่อดูแลหมูบานใหปลอดภัยเปนสิ่งที ่

จําเปน 

.5435/.8019 .7138/.8771 .6402/.8499 

(4) เม่ือขาพเจามีอาวุธปนและพบคนรายกําลังกระทํา

ผิดและไมมีเจาหนาที ่ปฏิบัติการ การใชอาวุธปน

สามารถกระทาํได 

.5269/.8060 .3333/.8965 .4327/.8643 

(5) การครอบครองอาวุธปนของขาพเจาสามารถชวย

ลดภาระงานของเจาหนาที่ ในการคุมครองดูแลความปลอดภัย

ใหหมูบานได 

.2416/.8312 .7009/.8779 .4260/.8651 
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ตัวช้ีวัด 

หมูบาน 

บานไอกบู ู

( Corrected 

Item-Total 

Correlation/ 

Alpha if Item 

Delete) 

บานควน 

( Corrected 

Item-Total 

Correlation/ 

Alpha if Item 

Delete) 

บานตลิ่งสูง 

( Corrected 

Item-Total 

Correlation/ 

Alpha if Item 

Delete) 

(6) ขาพเจาใชอาวุธปนเพราะไมสามารถคาดหวัง

จากระบบรักษาความปลอดภัยของเจาหนาที่รัฐได 

.1633/.8361 .2610/.9098 .5833/.8538 

(7) หากจําเปนที ่ขาพเจาตองเดินทางไปตามถนน

หรือเสนทางคมนาคมสายหลัก ขาพเจาจะพกพา

อาวุธปนไปดวยทุกครั้ง 

.6819/.7875 .8256/.8673 .5965/.8529 

(8) การพกพาอาวุธปนชวยใหขาพเจาอุนใจจากการดักซุมยิง

จากคนราย ขาพเจาสามารถตอบโตต อคนรายได 

.6289/.7942 .7481/.8733 .6080/.8520 

(9) เมื่อขาพเจามีอาวุธปนในครอบครองเหมือนเปน

เพ่ือนที่สนิทที่สุดและซ่ือสัตยตอขาพเจาที่สุด 

.6371/.7915 .6461/.8801 .5776/.8543 

(10) การมีอาวุธปนติดตัวขาพเจารูสึกมีความมั่นใจ

ในชีวิตและทรัพยสินมากกวาการมีเพื่อนบานชวย

เฝาระวัง 

.6807/.7866 .7803/.8710 .6149/.8514 

(11) หากคนรายซุมทํารายเห็นวาขาพเจามีอาวุธปน

จะเกิดการลังเลไมแนใจวาจะทํารายขาพเจาหรือไมจะชวย

ใหขาพเจาปลอดภัย 

.4178/.8137 .7247/.8754 .4857/.8605 

1. การยอมรบัใหมีและใชอาวุธปน : ดานความกลัว Alpha = .7863 Alpha = .7926 Alpha = .8804 

(1) การมีอาวุธปนทําใหลดความกลัวในการตกเปน

เหย่ือของเหตุการณใน 3 จังหวัดชายแดนใต 

.4972/.7655 .6803/.7532 .6225/.8678 

(2) การมีอาวุธปนชวยลดความวิตกกังวล นอกจาก

การดูแลความปลอดภัยจากเจาหนาที่รัฐ 

.4155/.7731 .7850/.7486 .6527/.8659 

(3) การมีอาวุธปนในการครอบครองทําใหลดความ

กลัวในการเดนิทางออกนอกหมูบานได 

.5067/.7615 .3865/.7833 .7271/.8597 

(4) เมื่อใดก็ตามหากขาพเจาลืมนําอาวุธปนออกจาก

บาน ขาพเจารูสึกวิตกกังวล ทําใหตองกลับบานเพื่อ

ไปนําอาวุธปนมาติดตัวเสมอทุกครั้ง 

.5901/.7504 .5473/.7640 .6430/.8661 
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ตัวช้ีวัด 

หมูบาน 

บานไอกบู ู

( Corrected 

Item-Total 

Correlation/ 

Alpha if Item 

Delete) 

บานควน 

( Corrected 

Item-Total 

Correlation/ 

Alpha if Item 

Delete) 

บานตลิ่งสูง 

( Corrected 

Item-Total 

Correlation/ 

Alpha if Item 

Delete) 

(5)  เมื ่อใดก็ตามหากขาพเจานอนหลับพักผอน

ขาพเจาตองวางอาวุธปนไวใกลตัวขาพเจาเสมอ 

.4644/.7671 .4010/.7817 .6697/.8641 

(6) เมื่อขาพเจามีอาวุธปนในการครอบครองทําให

ลดความเครียดตอเหตุการณใน 3 จังหวัดชายแดนใต 

.6220/.7465 .6095/.7575 .7127/.8612 

(7) การมีอาวุธปนในการครอบครองชวยลดความ

กังวลตอเหตุการณใน 3 จังหวัดชายแดนใต 

.6477/.7434 .6752/.7474 .7362/.8602 

(8) การมีอาวุธปนทําใหขาพเจาลดความกลัวในการ

ยายครอบครัวออกจากพ้ืนที่ 

.5058/.7617 .6248/.7556 .6487/.8657 

(9) หากขาพเจามีอาวุธปนทําใหเพื่อนของขาพเจา

กังวลไมกลาเขาใกล 

.1349/.8086 .0902/.8239 .3877/.8844 

(10) เม่ือเพื่อนบานมีอาวุธปนขาพเจารูสึกหวาดกลัว

เพ่ือนบานดังกลาว 

.2693/.7931 .1868/.8183 .3283/.8896 

2. การยอมรบัใหมีและใชอาวุธปน : ดานความ

ไววางใจ 

Alpha = .7863 Alpha = .7926 Alpha = .8804 

(1) เม่ือขาพเจาพกพาอาวุธปนทําใหขาพเจาไดรับความ

เช่ือถือจากบุคคลรอบขาง 

.4858/.7544 .8247/.7839 .4554/.8310 

(2) การครอบครองอาวุธปนทําใหขาพเจาไดรับความ

ไววางใจมากขึน้จากชุมชน 

.5801/.7419 .6424/.8095 .6360/.8163 

(3) การครอบครองอาวุธปนทําใหขาพเจาไดรับความเคารพ

มากขึน้จากชุมชน 

.4159/.7632 .4546/.8262 .6449/.8154 

 (4) ขาพเจาพกพาอาวุธปนทําใหขาพเจามีความผูกพันกับ

เพ่ือนบานนอยลง 

.3752/.7701 .4947/.8225 .4166/.8341 

(5) หากข าพเจ ามีอาวุธปนทํ าให เพื ่อนของข าพเจ า

หวาดระแวงไมกลาเขาใกล 

.4781/.7552 .5707/.8154 .4508/.8313 

(6)  การครอบครองอาวุธปนทําใหขาพเจาไดรับความ

ไววางใจมากขึน้จากครอบครัว 

.4523/.7587 .2863/.8428 .3863/.8377 
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( 7)  เ มื อ่ ข า พ เ จ า มี อ า วุ ธ ป น ทํ า ใ ห เ พื อ่ น บ า น

หวาดระแวงมากขึน้ 

.4906/.7534 .6637/.8047 .7050/.8057 

(8) เมื ่อใดก็ตามหากขาพเจานอนหลับพักผอน

ขาพเจาตองวางอาวุธปนไวใกลตัวขาพเจาเสมอ 

.4644/.7671 .4010/.7817 .6697/.8641 

(9) การครอบครองอาวุธปนของขาพเจาทําให

ปริมาณการติดตอซึ่งกันและกันระหวางเพื่อนบาน

นอยลง 

.4451/.7607 .3356/.8380 .6004/.8172 

(10)  การทีร่ัฐผอนปรนทางกฎหมายใหประชาชน

ครอบครองปนโดยไมยาก แสดงใหเห็นถึงความไว

เนื้อเช่ือใจตอประชาชน 

.5989/.7501 .4003/.8300 .4904/.8280 

(11)  ชาติ พันธุที่ต างกันไดรับความไววางใจในการ

ครอบครองอาวุธปนตางกัน 

.2180/.7854 .6105/.8103 .5754/.8213 

ตัวช้ีวัด 

หมูบาน 

บานไอกบู ู

( Corrected 

Item-Total 

Correlation/ 

Alpha if Item 

Delete) 

บานควน 

( Corrected 

Item-Total 

Correlation/ 

Alpha if Item 

Delete) 

บานตลิ่งสูง 

( Corrected 

Item-Total 

Correlation/ 

Alpha if Item 

Delete) 
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