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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ปัญหาการก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ 

ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่  4  มกราคม  2547
ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงต่อเนื่องจนกระทั่งทุกวันนี้  พิชามญธุ์  จิระกาญจน์  (2555, 2)
กล่าวว่าปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาสังคมที่มีความละเอียดอ่อนซับซ้อน
และเกิดความขัดแย้งเรื้อรัง มีประวัติศาสตร์มายาวนาน  และเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ อย่างลึกซ้ึงไม่ว่า
จะเป็นมิติทางประวัติศาสตร์  ศาสนา  วัฒนธรรม  ความม่ันคง  กลไกการบริหารจัดการของรัฐ  มีการ
เคลื่อนไหวก่อเหตุการณ์หลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อเหตุความรุนแรงท าให้สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนไทยด้วยกัน  ซึ่งยังไม่ปรากฏแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและน าไปสู่ความสงบ
สันติได้อย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันในหลายๆ ด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงเวลาในการประกอบอาชีพ  การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาโดยมีการปรับเปลี่ยนเวลาให้อยู่ในช่วงเวลาที่มีความปลอดภัย เป็นต้น 

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญเพราะประชาชน
ในพื้นที่มีความปรารถนาที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความม่ันคงและปลอดภัยจากภัยอันตราย  ซึ่งใน
ปัจจุบันประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดความมั่นคงอย่างรุนแรง  ทั้งนี้ส่วนของความมั่นคงที่
ขาดหายไปที่ประจักษ์คือความปลอดภัยในชีวิตอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ความไม่มั่นคงในชีวิต
ของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสูงมาก  เป็นสถานการณ์ที่สังคมเกิดภาวะความไม่สามารถ
ไว้ใจใครได้มีแต่ความหวาดกลัว  หวาดระแวง  การพูดคุยในเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างธรรมดา
ธรรมชาติไม่สามารถกระท าได้การบอกเล่าความจริงหรือความสงสัยอาจน าภัยมาสู่ตนเอง  ครอบครัว
และผู้คนรอบข้าง  (คณะกรรมการประสานงานภาคประชาชนเพ่ือจังหวัดชายแดนภาคใต้,  2549, 48) 

อ าเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี  เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ประสบกับปัญหาด้านความไม่มั่นคงและ
ความไม่ปลอดภัยในการด าเนินชีวิต  อันเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ในห้วงปี พ.ศ. 2555 - 2557 มีสถิติคดีที่เกี่ยวกับความไม่มั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้น
ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลานและพ้ืนที่ใกล้เคียงจ านวนหลายเหตุการณ์  ปรากฏรายละเอียดดังตาราง 1 
(สถานีต ารวจภูธรแม่ลาน, 2558)  
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ตาราง 1 สถิติคดีเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลานและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2557   

ประเภทคดี 
พื้นที่ 

จังหวัด
ปัตตานี 

อ าเภอ 
หนองจิก 

อ าเภอ 
ยะรัง 

ต าบล 
นาประดู่ 

อ าเภอ 
แม่ลาน 

ฆ่าผู้อ่ืน 853 67 62 27 12 
พยายามฆ่าผู้อ่ืน 389 78 67 19 10 
ปล้นทรัพย ์ 53 6 2 1 - 
ชิงทรัพย์ 94 11 9 1 - 
วางเพลิง 94 17 9 13 - 

รวม 1,483 179 149 61 22 
ที่มา: งานธุรการคดีสถานีต ารวจภูธรแม่ลาน, 2558  
 

จากสถิติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าห้วงปี พ.ศ. 2555–2557 พ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี  ยังคงปรากฏการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับความไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิต และถือเป็น
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความหวาดระแวงและหวาดกลัวในการด าเนินชีวิต  ซึ่งแม้ว่าสถิติ
เหตุการณ์จะเกิดขึ้นน้อยกว่าพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น อ าเภอหนองจิก อ าเภอยะรัง และต าบลนาประดู่
อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี แต่ยังไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถยืนยันว่าประชาชนในอ าเภอแม่ลานจะมี
ความปลอดภัยในชีวิตมากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ หรือสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นที่รัฐบาลจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบดังกล่าวอย่างจริงจัง 

การแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบมีจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2521 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาเป็นฉบับแรก เพราะเล็งเห็นถึงลักษณะ
ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะปัญหาเฉพาะแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ ประกอบกับในปี 
พ.ศ. 2523  ได้มีค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่  66/2523 อันเป็นแนวนโยบายในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์  โดย
ใช้การเมืองน าการทหาร เพ่ือให้ประชาชนส านึกถึงความเป็นเจ้าของประเทศ แนวทางดังกล่าว  จึงสอด
รับกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ที่มีทิศทางชัดเจนขึ้น เห็นได้จากการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ คือ 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองบัญชาการผสมพลเรือนต ารวจทหารที่ 
43 (พตท.43) ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวได้ประยุกต์แนวทางการเมืองน าการทหารมา
จากค าสั่ง 66/2523 ด้วยเช่นกัน โดยมีหน้าที่ในการประสานงานเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างรัฐกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งยังท าหน้าที่เสมือนด่านหน้าคอยรับปัญหาให้แก่รัฐบาลในกรุงเทพฯ (เอก ตั้งทรัพย์
วัฒนา และอรอร  ภู่เจริญ, 2552: 7) 

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ยุบเลิกศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แต่เหตุการณ์ความไม่สงบได้กลับมาปะทุรุนแรงอีกครั้งตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา มีการลอบ
เผาโรงเรียน ปล้นปืนของทางราชการ ลอบวางระเบิด ลอบท าร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชน ฯลฯ ดังนั้น 
ปลายปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลจึงได้จัดตั้งกองอ านวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ามา
ด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว และปลายปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้ปรับหน่วยงานใหม่อีกครั้งโดย
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ฟ้ืนฟูหน่วยงานเดิม คือ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือดูแลการบริหารงานให้ สงบสุข
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 
: 42)  

ในปัจจุบันกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)  
เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่อ านวยการและก ากับดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับ
การวางแผน อ านวยการ และก ากับดูแลการปฏิบัติ ในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ดีขึ้น และรักษาความสงบคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพ่ือน าสันติสุขกลับสู่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน  “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”  และ
ใช้แนวทางสันติวิธีภายใต้กฎหมายเดียวกัน (http://www.isoc.go.th สืบค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน  2558)  

การด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่ม่ันคงปลอดภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น นอกเหนือจากบทบาทของ กอ.รมน.ภาค 4  สน. ยังมีหน่วยปฏิบัติ
ซึ่งมีบทบาทส าคัญท าหน้าที่เป็นองค์กรในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของแต่ละอ าเภอ นั่นคือ ศูนย์
ปฏิบัติการอ าเภอ (ศปก.อ.) ที่เปรียบเสมือนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกันของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในพ้ืนที่ โดยการบูรณาการหน่วยงานในพ้ืนที่ทั้งหมดเพ่ือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาความไม่สงบให้มีประสิทธิภาพขึ้น (ที่ว่าการอ าเภอแม่ลาน, 2559) โครงสร้างของ ศปก.อ. 
มีนายอ าเภอเป็นประธาน มีต ารวจและทหารเป็นรองประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการเกือบทุก
กระทรวงและทุกหน่วยงานในพื้นท่ีเป็นกรรมการ รวมทั้งมีตัวแทนของภาคประชาชน เช่น ผู้น าศาสนา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเป็นกรรมการ ศปก.อ. ที่จัดตั้งขึ้นในแต่ละอ าเภอ เป็นการสื่อถึงการสร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้แทนจากทุกภาคส่วนในพื้นท่ีในลักษณะบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)  

ดังนั้น การศึกษาวิจัยการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
จึงมีความน่าสนใจและสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่รัฐและประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการศึกษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการกระบวนการบริหารสังคมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารสังคม ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ทั้งนี้เพ่ือจะได้น าข้อมูลจากการศึกษามา
น าเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ในการบริหารสังคมเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี อย่างแท้จริง 
 
ค าถามในการวิจัย 

 1. หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีบทบาทในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยมี
กระบวนการบริหารสังคมเพ่ือสร้างความม่ันคงปลอดภัยให้กับอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อย่างไร  

 2. ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับ
อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  

3. กลยุทธ์การบริหารสังคมใดที่จะสามารถน ามาใช้ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอ 
แม่ลาน จังหวัดปัตตานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารสังคมในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน 
จงัหวัดปัตตานี   

 2.  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสังคมที่ท าให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยใน อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
 3.  เพ่ือเสนอกลยุทธ์การบริหารสังคมในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี  
 

ขอบเขตในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา   

1.1 บริบทพื้นที่และเหตุการณ์ความไม่สงบของอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
 1.2 กระบวนการบริหารสังคมของอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
 1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสังคมของอ าเภอแม่ลาน จังหวัด

ปัตตานี ที่ท าให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 1.4 กลยุทธ์การบริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน  

 จังหวัดปัตตานี  
 
2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 2.1 กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ประกอบด้วย จ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร  
ฝุายปกครอง (สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  
ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในกระบวนการสร้างความม่ันคงปลอดภัย จ านวน 1,449 คน โดยก าหนดขนาด
ตัวอย่างจากการแทนค่าสูตรของ Taro Yamane (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555 : 86) จ านวน 314 คน 

 2.2 กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่รักษาความมั่นคง
ปลอดภัย (ต ารวจ ทหาร ฝุายปกครอง) และผู้น าชุมชน ที่มีบทบาทในกระบวนการสร้างความม่ันคง
ปลอดภัย รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  

3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
4. ขอบเขตด้านเวลา คือ ช่วงเวลาที่ท าการศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 5 เดือน คือ ตั้งแต่  

สิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงกระบวนการบริหารสังคมของหน่วยงานรัฐและผู้มีบทบาทในการจัดการ 
ความมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
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2. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยในการบริหารสังคมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  

3. สามารถน าเสนอกลยุทธ์การบริหารสังคมเพ่ือยกระดับความมั่นคงปลอดภัยใน 
อ าเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

สถานการณ์ความไม่สงบ หมายถึง เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากการกระท าของกลุ่มผู้
ก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิ วาส 
และสี่อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ.นาทวี อ.จะนะ อ.สะบ้าย้อย และ อ.เทพา) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้น
มา  โดยมีรูปแบบการกระท าต่างๆ เช่น การลอบวางระเบิด การลอบท าร้ายหรือลอบยิงประชาชน  
หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งที่เป็นชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

ความม่ันคงปลอดภัยในชุมชน หมายถึง ความไว้วางใจของประชาชนต่อระบบการ
ด าเนินงานของภาครัฐในการปูองกันการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และการลดความหวาดระแวงที่มีต่อ
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  

กระบวนการบริหารสังคม หมายถึง การขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงสังคมของอ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี ไปสู่สังคมท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีขั้นตอนของการวางแผน 
การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติ และการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติและเป็น
กระบวนการที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสถานการณ์สังคม  

ปัจจัยการบริหารสังคม หมายถึง องค์ประกอบส าคัญที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัย เป็นองค์ประกอบที่ได้รับการยอมรับหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่ผู้มีบทบาทในการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัย และภาคประชาชน 

กลยุทธ์การบริหารสังคม หมายถึง วิธีการในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยของ
อ าเภอแม่ลานโดยการศึกษากระบวนการบริหารความปลอดภัยและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ
ความมั่นคง  ไปสู่มาตรการในการสร้างความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตของประชาชนในอ าเภอแม่ลาน
อย่างเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทชุมชนเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนในอ าเภอแม่ลานอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 




