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Abstract
The objectives of this qualitative research were to
1) study the operating conditions of the social missions and
2) propose guidelines for developing the social missions of
Christian organizations in Pattani Province through the use
of participatory process. The data were collected from
in-depth interviews and group discussions with 21 key
informants, specifically selected from 6 churches in Pattani.
A group chat was utilized to check data reliability, and a
content analysis was employed in data analysis. The results
showed that the social missions of the Christian organizations
in Pattani Province are consistent with the principles of
Christianity. They organize social activities on occasion which
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include both education and social work activities. The
guidelines for developing their social missions are as follows:
1) Coordinating with potential leaders and personnel in
strengthening the implementation of the organizations’
social missions, 2) Using existing opportunities in social work
missions, 3) Developing the current staff in terms of concepts
and skills in social missions work, public consciousness and
social responsibility, and 4) Building a new generation of
Christian leaders with a mindset of social missions.
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการด�ำเนินงาน
พันธกิจเพื่อสังคมขององค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานี และ 2) เสนอ
แนวทางในการพัฒนางานพันธกิจเพือ่ สังคมขององค์กรคริสต์ในจังหวัด
ปัตตานี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การด�ำเนินการวิจัยใช้ระเบียบ
วิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลสนามใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เจาะลึกและ
การสนทนากลุ่ม จากผู้ให้ข้อมูลหลักจ�ำนวน 21 คน ซึ่งคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจากคริสตจักร 6 องค์กรในเมืองปัตตานี การตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลใช้วิธีการสนทนากลุ่ม และการวิเคราะห์
ข้้อมููลใช้้วิิธีีการวิิเคราะห์์เชิิงเนื้้�อหา ผลการวิิจััยพบว่่า งานพัันธกิิจเพื่่�อ
สัังคมมีีความสอดคล้้องตามหลัักคำำ�สอนของพระคริิสต์์ธรรมคััมภีีร์์
และองค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมตาม
โอกาสอ�ำนวย ซึ่งสามารถจ�ำแนกได้เป็นสองรูปแบบหลัก ได้แก่ งาน
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พันธกิจด้านการศึกษา และงานพันธกิจด้านสังคมสังเคราะห์ ส่วนแนวทาง
การพัฒนาพันธกิจเพื่อสังคมขององค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีมีดังนี้
1) การเสริมจุดแข็งในการด�ำเนินงานพันธกิจเพือ่ สังคมของตนเอง โดย
การประสานศักยภาพผูน้ ำ� และบุคลากร 2) การใช้โอกาสในการท�ำงาน
พันธกิจเพือ่ สังคมจากโอกาสทีค่ ริสตชนจังหวัดปัตตานีมอี ยูแ่ ล้ว 3) การ
พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ทั้งในด้านแนวคิด และทักษะในการท�ำงานด้าน
พันธกิจเพื่อสังคม รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมจิตส�ำนึกสาธารณะและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 4) การสร้างแกนน�ำคริสตชนที่เป็นคน
รุ่นใหม่ให้มีใจปฏิบัติพันธกิจเพื่อสังคมที่มีทักษะทั้งด้านความคิดและ
ลักษณะชีวิตให้มารับช่วงต่องานพันธกิจเพื่อสังคม
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ค�ำส�ำคัญ: จังหวัดปัตตานี พันธกิจเพื่อสังคม องค์กรคริสต์
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บทน�ำ
พันธกิจเพื่อสังคมเป็นการกระท�ำตามพระมหาบัญญัติข้อที่สอง
ขององค์พระเยซูคริสต์มใี จความว่า “จงรักเพือ่ นบ้านเหมือนรักตนเอง”
(พระธรรมมัทธิว บทที่ 22 ข้อ 39) ค�ำว่า “เพื่อนบ้าน” ในที่นี้หมายถึง
เพื่อนมนุษย์ ซึ่งรวมถึงเพื่อนต่างศาสนิกและผู้คนในสังคม ด้วยเหตุนี้
องค์กรคริสต์ทวั่ โลกจึงมักก�ำหนดให้พนั ธกิจเพือ่ สังคมเป็นนโยบายหนึง่
ขององค์กร และจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมในลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริม
ให้สมาชิกในองค์กรมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ สังคม โดยเฉพาะการท�ำดี
ต่อผูท้ ขี่ ดั สน ผูด้ อ้ ยโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกกดขีข่ ม่ เหง ทัง้ นี้
การท�ำดีจะต้องมีพนื้ ฐานมาจากความรักความปรารถนาดีตอ่ เพือ่ นมนุษย์
แสดงออกเป็็นการกระทำำ�อย่่างชััดเจน (Wakeman & Duangnapha,
2013)
องค์กรคริสต์ในประเทศไทยและต่างประเทศมีความโดดเด่นด้าน
งานพันธกิจเพื่อสังคม เป็นองค์กรร่วมพันธกิจมีเจตจ�ำนงที่จะด�ำเนิน
ตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด ในการท�ำงาน
ร่วมกับคนยากไร้ และด้อยโอกาส ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดี
ขึน้ แสวงหาความยุตธิ รรม และเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดิน
ของพระเจ้า โดยมุ่งมั่นด�ำเนินพันธกิจด้วยแนวทางที่ผสมผสานและ
ครบบริบูรณ์ ได้แก่ การพัฒนาชุมชนสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต มีฐานที่
ชุมชนอย่างยั่งยืน และเน้นความต้องการที่จ�ำเป็นของเด็กเป็นพิเศษ
การบรรเทาทุกข์ฉกุ เฉินในการช่วยคนผูป้ ระสบทุกข์ภยั จากความขัดแย้ง
หรือวินาศภัย การส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมในการแสวงหาการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ผูย้ ากไร้ การร่วมพันธกิจกับคริสตจักรเพือ่ ช่วยเหลือคริสตจักรท�ำพันธกิจ
ของตนเองให้สมบูรณ์ การเสริมสร้างจิตส�ำนึกแก่มวลชนซึ่งจะน�ำไปสู่
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องในการให้ การมีสว่ นร่วม และการอธิษฐาน โดยการ
ด�ำเนินชีวติ เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นด้านการกระท�ำ ค�ำพูด เพือ่ หมายส�ำคัญ
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คือพระกิตติคณ
ุ ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า การด�ำเนินพันธกิจทีจ่ ะสนับสนุน
ให้ประชาชนตอบสนองต่อพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
สำำ�หรัับภููมิิหลัังทั่่�วไปขององค์์กรคริิสต์์ในจัังหวััดปััตตานีีนั้้�น จาก
การทบทวนเอกสารในเบื้้�องต้้นพบว่่า จัังหวััดปััตตานีีมีปี ระชากรนัับถืือ
ศาสนาคริิสต์์จำำ�นวน 221 คน ประกอบด้้วยสองนิิกาย ได้้แก่่ นิิกาย
โรมัันคาทอลิิกและนิิกายโปรเตสแตนต์์ องค์์กรศาสนาคริิสต์์นิิกาย
โรมัันคาทอลิิกในจัังหวััดปััตตานีีมีีจำำ�นวนหนึ่่�งแห่่งคืือ วััดอััครเทวดา
คาเบรียล ส่วนองค์กรศาสนาคริสต์นกิ ายโปรเตสแตนต์ในจังหวัดปัตตานี
มีจ�ำนวน 5 แห่งคือ คริสตจักรสัมพันธ์ร่มพระคุณ คริสตจักรความหวัง
ปัตตานี คริสตจักรพระพรปัตตานี คริสตจักรร่มเย็นปัตตานี และคริสตจักร
ปัตตานี องค์กรคริสต์ทงั้ หมดมีศนู ย์กลางการบริหารอยูใ่ นเขตเทศบาล
เมืองปัตตานี สมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานีได้รบั การจดทะเบียนเมือ่
วันที่ 25 มีนาคม 2556 ด้วยการสนับสนุนของส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปัตตานี สมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานีท�ำหน้าที่ประสานงาน
เครือข่ายองค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีและเป็นตัวแทนคริสตชน
ปัตตานีในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ สมาคมคริสตชนจังหวัด
ปััตตานีีเปิิดเผยตััวเองต่่อสาธารณะผ่่านกิิจกรรมหลายอย่่าง เช่่น
การจััดงานคริิสต์์มาสจัังหวััด การบรรยายธรรมให้้กัับสถานศึึกษา
การสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจให้้แก่่ทหาร การเยีียวยาผู้้�ได้้รัับผลกระทบจาก
สถานการณ์์ความไม่่สงบ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินงานของสมาคมคริิสตชน
จัังหวััดปััตตานีีมีลัี กั ษณะที่่�น่า่ สนใจคืือ เป็็นการทำำ�งานในลัักษณะเครืือข่่าย
ของชุุมชนขนาดเล็็ก ใช้้ทุุนและทรััพยากรอัันจำำ�กััดภายในเครืือข่่าย
องค์์กรคริิสต์์ในท้้องถิ่่�นปััตตานีีในการดำำ�เนิินงานเป็็นหลััก โดยไม่่ได้้มุ่่�งเน้้น
เฉพาะกิิจกรรมทางศาสนา แต่่ให้้ความสำำ�คััญกัับกิิจกรรมทางสัังคมที่่�
เอื้้�อประโยชน์์ต่่อส่่วนรวมด้้วย (Chan-anupap, 2016)
จากการส�ำรวจข้อมูลสนามในเบือ้ งต้นพบว่า องค์กรคริสต์ในจังหวัด
ปัตตานีมีกิจกรรมที่ท�ำร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมอธิษฐาน
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การประชุมสัมมนาวิชาการด้านพระคัมภีร์ การร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัด
งานคริสต์มาสจังหวัด เป็นต้น ส่วนงานด้านพันธกิจเพือ่ สังคมนัน้ แต่ละ
องค์กรมีการด�ำเนินกิจกรรมตามโอกาสอ�ำนวย เช่น คริสตจักรสัมพันธ์
ร่มพระคุณปัตตานีรว่ มกับคริสตจักรความหวังปัตตานีจดั กิจกรรมการ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย คริสตจักรความหวังปัตตานีรว่ มกับคริสตจักร
ปัตตานีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและแจกแว่นสายตา
ผูส้ งู อายุ เป็นต้น นอกจากนี้ มีการท�ำงานพันธกิจเพือ่ สังคมในนามของ
สมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานีรว่ มกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จัดโครงการ
สันติแด่ผู้มีน�้ำใจดีแก่บุคคลและองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
หน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยพิธีการ
มอบรางวัลจัดขึ้นภายในงานคริสต์มาส เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2556 ด้วยความช่วยเหลือของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปัตตานี สมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานีจึงได้รับการจดทะเบียนขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ก่อให้เกิดตัวแทนของคริสตชนในการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 2) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและ
สถานนมัสการของชุมชนชาวคริสต์ 3) ส่งเสริมความรักและสามัคคี
ระหว่างคริสตชนในจังหวัดปัตตานี และประเทศไทย 4) ด�ำเนินการหรือ
ร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพือ่ การกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์
เพือ่ สาธารณประโยชน์ และ 5) ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนคริสตชน
ในการประกอบการกุุศลและช่่วยบรรเทาทุุกข์์แก่่สัังคม ต่่อมาสมาคม
คริิสตชนจัังหวััดปััตตานีีได้้กลายเป็็นตััวแทนคริิสตชนจัังหวััดปััตตานีี
ในประชาสัังคมของท้้องถิ่่�น ในการประชุุมจััดตั้้�งสภาวััฒนธรรมจัังหวััด
ปััตตานีี เมื่่�อวัันที่่� 29 กัันยายน พ.ศ. 2559 นายกสมาคมคริิสตชน
จังหวัดปัตตานีและอุปนายกสมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานีได้รับการ
เลือกให้เป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี โดยนายกสมาคม
คริสตชนจังหวัดปัตตานีได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดปัตตานีดว้ ย มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสามปี (Chan-anupap, 2016)
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ในปัจจุบนั คริสตชนจังหวัดปัตตานี ซึง่ ประกอบด้วย วัดอัครเทวดา
คาเบรียล คริสตจักรสัมพันธ์ร่มพระคุณปัตตานี คริสตจักรความหวัง
ปัตตานี คริสตจักรพระพรปัตตานี คริสตจักรร่มเย็นปัตตานี และ
คริิสตจัักรปััตตานีี ยัังมีีกิิจกรรมที่่�ทำำ�ร่่วมกัันอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�องคืือ การ
ประชุุมอธิิษฐานร่่วมกััน การร่่วมกัันเป็็นเจ้้าภาพจััดงานคริิสต์์มาส
ประจำำ�ปีี ส่่วนงานด้้านพัันธกิิจเพื่่�อสัังคมนั้้�น ทางคริิสตจัักรแต่่ละแห่่ง
ยัังแยกกัันดำำ�เนิินกิิจกรรมอยู่่� โดยมีีแนวทางการทำำ�งานและกิิจกรรมที่่�
แตกต่างกันไป บทความวิจยั นีม้ งุ่ ศึกษาสภาพการด�ำเนินงานพันธกิจเพือ่
สังคม และเสนอแนวทางพัฒนางานพันธกิจเพือ่ สังคมขององค์กรคริสต์
ในจังหวัดปัตตานีโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จาก
การศึกษาจะช่วยขยายองค์ความรูเ้ กีย่ วกับบทบาทขององค์กรคริสต์ใน
การพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ตลอดจนช่วยส่งเสริมการขยายขนาด
และขอบเขตงานพันธกิจเพื่อสังคมขององค์กรคริสต์ให้กว้างขวางและ
ทั่วถึงมากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสภาพการด�ำเนินงานพันธกิจเพือ่ สังคมขององค์กรคริสต์
ในจังหวัดปัตตานี
2. เพือ่ เสนอแนวทางการพัฒนางานพันธกิจเพือ่ สังคมขององค์กรคริสต์
ในจังหวัดปัตตานี
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรศาสนา
ปัจจุบนั มีการกล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR) กันมากขึน้ และกว้างขวางในทุกแวดวง ท�ำให้มี
การตื่นตัวในการท�ำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กรและอาจส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานอีกด้วย ท�ำให้
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องค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจทีจ่ ะด�ำเนินกิจกรรมทีแ่ สดงความรับผิดชอบ
ต่่อสัังคม อัันจะเป็็นตััวช่่วยให้้องค์์กรหรืือกิิจการประสบความสำำ�เร็็จได้้
ไม่่เว้้นแต่่องค์์กรศาสนา เช่่น Phra Maha Suthit Apakaro (2012)
สถาบัันวิิจััยพุุทธศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลงกรณ์์ราชวิิทยาลััย
อธิิบายถึึง CSR แนวพุุทธ สมดุุลความสุุขแห่่งชีีวิิตว่่า หลัักพุุทธธรรมที่่�
เชื่่�อมโยงกัับ CSR และนำำ�ไปดำำ�เนิินการเพื่่�อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ได้้แก่่ 1) หลัักมััชเฌนธรรม คืือ ธรรมที่่�เป็็นความจริิงตามธรรมชาติิ เช่่น
ไตรลัักษณ์์ ขัันธ์์ 5 2) หลัักวิินััย เป็็นหลัักการจััดระเบีียบชีีวิิตและวาง
ระบบ 3) หลัักธรรมเพื่่�อปััจเจกบุุคคลเป็็นหลัักจริิยธรรมเพื่่�อพััฒนาคน
เช่่น โยนิิโสมนสิิการ อริิยสััจ 4 อิิทธิิบาท 4 และ 4) หลัักพุุทธธรรมเพื่่�อ
สัังคม ได้้แก่่ สัังคหวััตถุุ 4 พรหมวิิหาร 4 และพััฒนาไปสู่่�ความสมดุุล
เชิิงพุุทธ สามารถจััดการและดููแลชีีวิิตที่่�ดีีร่่วมกััน เมื่่�อคนในมีีความสุุข
สัังคมโดยรวมย่่อมมีีความสุุขไปด้้วย
ขณะที่ Mitaree (2013) กล่าวว่า ส�ำหรับมุสลิมท�ำ CSR มานาน
มาแล้ว เพราะสังคมมุสลิมถือว่า “มุสลิมเป็นพี่น้องกัน เปรียบประดุจ
เรือนร่างเดียวกัน” ดังนั้น การช่วยเหลือสังคมหรือการเป็นมือบนเป็น
เรือ่ งทีถ่ กู ปลูกฝังกันมานาน ก่อนจะเกิดแนวคิด CSR ขึน้ มาอีก เมือ่ พีน่ อ้ ง
มุสลิมเดือดร้อนไม่วา่ จะเป็นประสบภัยสงคราม ความไม่สงบในประเทศ
แม้จะอยู่ในต่างประเทศก็มีน�้ำจิตน�้ำใจในการละหมาดขอพรให้ หรือ
รวบรวมปัจจัยต่าง ๆ ส่งไปให้ เวลาทีพ่ นี่ อ้ งประสบไฟไหม้ในชุมชนต่าง ๆ
ก็สามารถระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงพี่น้องมุสลิมที่มีฐานะดีพร้อมที่จะร่วมรับเป็น
เจ้าภาพเลีย้ งละศีลอดต่อพีน่ อ้ งมุสลิมทีย่ ากล�ำบาก และกิจกรรมอืน่ ๆ
อีกมากมายที่ได้ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมมาช้านานจากหลักการทั้ง
อัลกุรอานและฮะดีสทีเ่ ป็นค�ำสอน ทัง้ นี้ CSR ทีม่ สุ ลิมท�ำมานานอีกรูปแบบ
หนึ่งคือการท�ำซะกาต หรือการบริจาคทานภาคบังคับ โดยให้กับคน
8 กลุ่มในสังคม ได้แก่ คนขัดสน คนยากจน ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
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คนดูแลซะกาต คนที่รับศาสนาใหม่ คนที่ท�ำงานในหนทางของอัลลอฮฺ
ทาส และคนเดินทาง ซึ่งจุดมุ่งหมายของซะกาตก็เพื่อช�ำระทรัพย์สิน
ที่หามาได้ให้สะอาด เพื่อให้สังคมได้มีความเกื้อหนุนช่วยเหลือกัน
และให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งผู้ร�่ำรวยและผู้ที่ยากจน ซึ่งอิสลามท�ำ
มากว่า 1,400 ปี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Phonnamin (2009) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ศาสนาคริสต์กับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ยัง่ ยืนของชุมชนในภาคอีสาน ผลการศึกษาพบว่า ศาสนาคริสต์ได้เข้ามา
เผยแผ่ในภาคอีสานครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2424 ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี หลัง
จากนั้นอีกสองปีเริ่มขยายการเผยแผ่ไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน
คริสตชนในภาคอีสานบริหารวัดการชุมชนในรูปของคณะกรรมการ
สภาอภิบาลช่วยเหลือบาทหลวงดูแลงานกิจกรรมในวัด และแก้ปญ
ั หา
ความเดือดร้อนในชุมชนร่วมกับการเผยแผ่ศาสนา
Esther and Itthaphon (2012) ได้ทำ� การศึกษาเรือ่ งชีวติ และการ
ท�ำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิน่ ในเขตเมืองเชียงใหม่ สังกัดคริสตจักร
ภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ผลวิจยั พบว่า คริสตจักรท้องถิน่ ใน
เขตเมืองเชียงใหม่ เป็นชุมชนของผูท้ วี่ างใจในพระเยซูคริสต์ ซึง่ สอดคล้อง
กับคุณลักษณะคริสตจักรตามหลักค�ำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีรแ์ ละ
หลักคริสต์ศาสนศาสตร์ และด�ำเนินพันธกิจหลักของคริสตจักรอย่าง
ครบถ้วนคือ การประกาศพระกิตติคณ
ุ การสร้างสาวก การสามัคคีธรรม
การนมัสการ และการรับใช้ผคู้ นในสังคม โดยพันธกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
คือ การสามัคคีธรรม การนมัสการ และการรับใช้ผคู้ นในสังคม ส่วนพันธกิจ
ทีต่ อ้ งพัฒนาคือ การสร้างสาวก การรับใช้ผคู้ นในชุมชนสังคม และการ
ประกาศพระกิตติคุณ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีบางพันธกิจที่อยู่ทั้งในส่วนของ
พันธกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จ และทีต่ อ้ งการการพัฒนา ดังพันธกิจการ
รับใช้ชุมชนสังคม

Journal of Social Science and Humanities Research in Asia

Chan-anupap (2016) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายทาง
สังคมของคริสตชนปัตตานี พบว่า ชุมชนคริสต์ปัตตานีเป็นชุมชน
ขนาดเล็ก ประกอบด้วยสองนิกาย ได้แก่ นิกายโรมันคาทอลิกและ
นิกายโปรเตสแตนต์ โดยองค์กรศาสนาคริสต์ในจังหวัดปัตตานีท�ำ
หน้าที่เป็นศูนย์รวมของชุมชน ปัจจุบันองค์กรศาสนาคริสต์นิกาย
โรมั น คาทอลิ ก ในจั ง หวั ด ปั ต ตานี มี จ� ำ นวนหนึ่ ง แห่ ง ส่ ว นองค์ ก ร
ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในจังหวัดปัตตานีมีจ�ำนวน 5 แห่ง
สมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานีได้รับการก่อตั้งและจดทะเบียนขึ้น
ตามนโยบายพหุวฒ
ั นธรรมนิยม (Multiculturalism) ทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับความเสมอภาคท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในพื้นที่ สมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานีเปิดเผยตัวเองต่อสาธารณะ
ผ่านกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การจัดงานคริสต์มาสจังหวัด การบรรยาย
ธรรมให้กบั สถานศึกษา การสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่ทหาร การเยียวยาผู้
ได้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง เป็นต้น ทัง้ นีก้ ารด�ำเนินงานของสมาคม
คริสตชนจังหวัดปัตตานีมลี กั ษณะทีน่ า่ สนใจคือ เป็นการท�ำงานของคน
กลุ่มน้อย (Subordinate Group) ในลักษณะเครือข่าย (Networking
Community) ใช้ทุนและทรัพยากรอันจ�ำกัดภายในเครือข่ายองค์กร
ศาสนาคริสต์ภายในท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีเป็นหลักในการด�ำเนินงาน
(Self-sufficiency) โดยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา แต่
ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย
วิธีการวิจัย
งานวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วิธกี ารเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ
มาใช้้ในการตอบปััญหาในการวิิจัยั และนำำ�มาเสนอรููปแบบผลการวิิจัยั
เชิิงพรรณนา โดยมีีขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�
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การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้วิจัยได้คัดเลือกชุมชนคริสตชนที่จะศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จากองค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานี เขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี จ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ วัดอัครเทวดาคาเบรียล คริสตจักร
สัมพันธ์ร่มพระคุณปัตตานี คริสตจักรความหวังปัตตานี คริสตจักร
พระพรปัตตานี คริสตจักรร่มเย็นปัตตานี และคริสตจักรปัตตานี ผู้ให้
ข้อมูลหลักมีจ�ำนวน 21 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ศิษยาภิบาลหรือผู้ปกครององค์กรศาสนาคริสต์ในจังหวัด
ปัตตานีจากแต่ละคริสตจักร ๆ ละ 1 คน รวมเป็นจ�ำนวน 6 คน
2. ผู้น�ำกลุ่มสามัคคีธรรมขององค์กรศาสนาคริสต์ในจังหวัด
ปัตตานีทที่ ำ� งานด้านพันธกิจเพือ่ สังคมจากแต่ละคริสตจักร ๆ ละ 1 คน
รวมเป็นจ�ำนวน 6 คน
3. สมาชิกในองค์กรศาสนาคริสต์ในจังหวัดปัตตานีที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพือ่ สังคมไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี และได้รบั การเสนอชือ่ จากผูน้ ำ�
ขององค์กรนัน้ ๆ จากแต่ละคริสตจักร ๆ ละ 1 คน รวมเป็นจ�ำนวน 6 คน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาคริสต์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและเคย
ท�ำงานร่วมกับองค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดละ 1 คน รวมเป็น
จ�ำนวน 3 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ซงึ่ เป็นค�ำถามปลายเปิด (Opened Question)
ทีไ่ ม่ชนี้ ำ� ค�ำตอบ และใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่ายในการถาม โดยแนวค�ำถามจะ
ประกอบด้วยประเด็นค�ำถาม 3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้
1.1 ประเด็นเกี่ยวกับหลักค�ำสอนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่
เกี่ยวกับพันธกิจเพื่อสังคม
1.2 ประเด็นเกีย่ วกับสภาพการด�ำเนินงานพันธกิจเพือ่ สังคมใน
คริสตจักรที่ผ่านมา
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1.3 ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาในการท�ำพันธกิจเพื่อสังคมใน
คริสตจักร
แบบสัมภาษณ์นี้ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับข้อมูลหลักจ�ำนวน
18 คน ได้แก่ศิษยาภิบาลหรือผู้ปกครองจ�ำนวน 6 คน ผู้น�ำกลุ่ม
สามัคคีธรรมจ�ำนวน 6 คน และสมาชิกในคริสตจักรจ�ำนวน 6 คน
2. แบบการสนทนากลุ่่�มเพื่่�อให้้ได้้แนวทางการพััฒนาพัันธกิิจเพื่่�อ
สัังคมของคริิสตชนจัังหวััดปััตตานีี ใช้้ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลจำำ�นวน 9 คน ประกอบ
ด้้วย ผู้้�นำำ�คริิสตจัักรและผู้้�ปกครองจำำ�นวน 6 คน และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิด้ิ า้ น
ศาสนาคริิสต์์ในพื้้�นที่่�สามจัังหวััดชายแดนใต้้จำำ�นวน 3 คน ผู้้�วิิจััยได้้
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT รวมทั้งการวิเคราะห์หลักการของ
พระคริสต์ธรรมคัมภีรใ์ นการท�ำงานพันธกิจเพือ่ สังคม แล้วน�ำประเด็น
ที่ได้มาหาแนวทางพัฒนาพันธกิจเพื่อสังคมที่เหมาะสมต่อไป
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั มีวธิ รี วบรวมข้อมูลเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังนี้
1. รวบรวมจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ศึกษาลักษณะและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับคริสตจักรต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี และน�ำมาเป็นข้อมูล
เบื้องต้นส�ำหรับช่วยในการวิจัย
2. การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
2.1 ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดวัน เวลา และสถานทีส่ มั ภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล
หลัก (Key Informants)
2.2 ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการจดบันทึกการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญและการบันทึกเสียง
2.3 ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์เชิงลึกผูน้ ำ� คริสตจักรคือ ศิษยาภิบาลหรือ
ผูป้ กครองจ�ำนวน 6 คน ผูน้ ำ� กลุม่ สามัคคีธรรมจ�ำนวน 6 คน สมาชิกใน
คริสตจักรในองค์กรศาสนาคริสต์จำ� นวน 6 คน ใช้เวลาในการสัมภาษณ์
แต่ละครั้งประมาณ 0.5-1 ชั่วโมง
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2.4 ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแล้วน�ำมาวิเคราะห์
พร้อมทัง้ แยกแยะจับประเด็น อีกทัง้ ตัดค�ำพูดบางค�ำทีไ่ ม่เหมาะสม และ
ไม่เกีย่ วข้องกับการวิจยั ออกไป เพือ่ ให้ขอ้ มูลนัน้ เป็นไปตามระเบียบวิธวี จิ ยั
เชิงคุณภาพ
3. การสนทนากลุ่ม
ผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่มจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มที่ 1 คือ
ศิษยาภิบาลหรือผูป้ กครององค์กรศาสนาคริสต์จำ� นวน 6 คน และกลุม่
ผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มที่ 4 คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาคริสต์ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนใต้จ�ำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 9 คน โดยใช้เทคนิค
SWOT เพือ่ หาแนวทางในการพัฒนาพันธกิจเพือ่ สังคมขององค์กรคริสต์
ในจังหวัดปัตตานี
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ผูศ้ กึ ษาใช้วธิ กี ารตรวจสอบข้อมูล
ด้วยวิธสี ามเส้า และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา โดยมีลำ� ดับขัน้ ตอน
ในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. ผู้ศึกษาได้บันทึกและเรียบเรียงข้อมูลในแต่ละช่วงของการ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ จากนั้นท�ำการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละครัง้ ถึงความถูกต้อง ความครบถ้วน
และความสอดคล้องกับประเด็นของข้อมูล
2. น�ำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่จัดล�ำดับความส�ำคัญแล้วน�ำมา
เปรียบเทียบกับข้อมูลทางเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็นแนวคิด
ทฤษฎี หลักการพระคัมภีร์ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทราบถึง
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล
3. น�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการท�ำสนทนากลุ่มมา
วิเคราะห์และประมวลผลโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ ตาม
ข้อเท็จจริง ทัง้ ในเชิงเหตุและผล ซึง่ ผลการวิเคราะห์จะน�ำเสนอในลักษณะ
ของการพรรณนาเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�คำำ�ตอบในการศึึกษาและสรุุปตามหลััก
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วิิชาการประกอบการเขีียนรายงาน เพื่่�อชี้้�ให้้เห็็นถึึงรููปแบบพัันธกิิจ
เพื่่�อสัังคมของคริิสตชนปััตตานีี อุุปสรรค ปััญหาและข้้อจำำ�กััดในการ
ดำำ�เนิินงาน อัันจะนำำ�ไปสู่่�แนวทางในการจััดทำำ�แนวทางในการพััฒนา
พัันธกิิจเพื่่�อสัังคมในพื้้�นที่่�ขององค์์กรคริิสต์์ในจัังหวััดปััตตานีีต่่อไป
ผลการวิจัย
สภาพและปัญหาการด�ำเนินงานพันธกิจเพื่อสังคมขององค์กร
คริสต์ในจังหวัดปัตตานี
ในปัจจุบนั องค์กรคริสตในจังหวัดปัตตานีประกอบด้วย วัดอัครเทวดา
คาเบรียลซึง่ เป็นนิกายโรมันคาทอลิกเพียงองค์กรเดียว และมีคริสตจักร
ในนิกายโปรเตสแตนต์อกี 5 องค์กร ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสานงานเครือข่าย
องค์์กรศาสนาคริิสต์์ในจัังหวััดปััตตานีี และเป็็นตััวแทนคริิสตชนปััตตานีี
ในการประสานงานกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ องค์์กรศาสนาคริิสต์์ทั้้�งหมดนี้้�
มีีศููนย์์กลางการบริิหารอยู่่�ในเขตเทศบาลเมืืองปััตตานีี โดยสภาพการ
ดำำ�เนิินงานพัันธกิิจเพื่่�อสัังคมของคริิสตชนจัังหวััดปััตตานีี ดัังนี้้�
1) ด้านการบริการชุมชนและสังคม
1.1) นโยบายด้านงานพันธกิจเพือ่ สังคม คริสตชนทุกคริสตจักร
มีนโยบายอันถือเป็นแนวทางด�ำเนินงานทีผ่ บู้ ริหารใช้ในการตัดสินใจเพือ่
ให้้การปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปโดยถููกต้้องและบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ที่่�
กำำ�หนดไว้้ โดยแนวนโยบายของคริิสตชนมัักจะสะท้้อนปรััชญา อุุดมการณ์์
วิสยั ทัศน์ขององค์กร ส�ำหรับคริสตจักรแต่ละแห่งจะมีแนวนโยบายด้าน
การท�ำพันธกิจเพือ่ สังคมทีแ่ ตกต่างกันไป บางคริสตจักรเน้นการพัฒนา
ด้านจิตใจและจิตวิญญาณของสมาชิกโดยไม่ได้เน้นเรือ่ งการท�ำพันธกิจ
เพื่อสังคม จากการศึกษาพบว่าคริสตจักรส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานีมี
ส่วนร่วมในงานพันธกิจเพือ่ สังคมทีส่ อดคล้องกับนโยบายของคริสตจักร
ซึ่งสะท้อนมาจากค�ำสอน ลักษณะชีวิตแบบอย่างของพระศาสดาคือ
พระเยซูคริสต์ที่สอนให้คริสตชนท�ำดีต่อเพื่อนบ้านและมีจิตส�ำนึก

159
ปีที่ 27
ฉบับที่ 3
ก.ย.
ธ.ค.
2564

การพัฒนาพันธกิจเพื่อสังคมขององค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานี... | ประจวบ ทองศรี และอาทิตย์ ทรัพย์สุนทรกุล

160
Vol. 27
No. 3
Sep.
Dec.
2021

สาธารณะ ช่วยคนในสังคมทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ ไม่วา่ จะเป็นด้าน
ฝ่ายจิตใจ จิตวิญญาณ และฝ่ายกายภาพ โดยคริสตจักรส่วนใหญ่ดำ� เนิน
นโยบาย โครงการ และกิจกรรมด้านพันธกิจเพือ่ สังคม เป็นงานพันธกิจ
ด้านหนึ่งที่ต้องท�ำ กล่าวโดยสรุป คริสตชนส่วนใหญ่มีนโยบายของ
คริสตจักรด้านงานพันธกิจเพื่อสังคมซึ่งสะท้อนมาจากแบบอย่างชีวิต
และค�ำสอนของพระเยซูคริสต์ และเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าคริสตจักรควร
ด�ำเนินพันธกิจเพื่อสังคมเพื่อเป็นการประพฤติตามค�ำสอนและแบบ
อย่างชีวิตของพระเยซู
1.2) ผลการด�ำเนินงานพันธกิจเพื่อสังคมที่ผ่านมา จากแนว
นโยบายด้านพันธกิจเพือ่ สังคมขององค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีสง่ ผล
ท�ำให้คริสตจักรแต่ละแห่งมีแผนงานและการด�ำเนินงานโครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ในด้านงานพันธกิจเพือ่ สังคมในพืน้ ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา กล่าว
โดยสรุปได้ว่า องค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีได้น�ำแนวนโยบายด้าน
พันธกิจเพือ่ สังคมมาด�ำเนินโครงการและกิจกรรมด้านพันธกิจเพือ่ สังคม
ซึง่ กระท�ำในพืน้ ทีต่ อ่ เนือ่ งมาตลอด ซึง่ กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นแนวสังคม
สงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย เด็กก�ำพร้า การมอบสิ่งของ
บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยพิบตั ิ จัดกิจกรรมให้กำ� ลังใจผูอ้ นื่ โดยการอธิษฐาน
และร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพื่ออวยพร
1.3) ค�ำสอนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรคริสต์ในจังหวัด
ปัตตานีใช้ค�ำสอนจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในการปลูกฝังจิตส�ำนึกให้
สมาชิกมีจติ ใจรักและห่วงใยต่อสังคม คนรอบข้าง จนเป็นฐานคิดทีท่ ำ� ให้
คนพร้อมที่จะหยิบยื่นเมื่อองค์กรขอความร่วมมือในการท�ำงานด้าน
พันธกิจเพือ่ สังคม ซึง่ ค�ำสอนนีจ้ ะถูกปลูกฝังตัง้ แต่สมาชิกเป็นเด็ก ๆ โดย
ทางคริสตจักรมีชั้นเรียนของเด็ก ๆ ที่เรียกว่าชั้นรวีศึกษา หรือบางที่ใช้
ค�ำว่า Sunday School หรือคริสตจักรเด็ก ส่วนสมาชิกทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่กจ็ ะ
ได้รับค�ำสอนจากคริสตจักรในด้านจิตสาธารณะ การมีความห่วงใยต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม ค�ำสอนหลัก ๆ ทีค่ ริสตจักรใช้ในการสอนคือ การรัก
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เพือ่ นบ้านเหมือนรักตนเอง การเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ การให้เป็นเหตุให้มี
ความสุขมากกว่าการรับ การสอนให้เลียนแบบอย่างชีวติ ของพระเยซูคริสต์
และอัครสาวกที่ออกช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาส คนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ คนเจ็บป่วย คนสังคมรังเกียจ คนถูกผีเข้า คนตาบอด คนพิการ
ซึ่งเป็นงานหลักด้านหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระท�ำ ผลการวิจัยยัง
พบอีกว่า คริสตจักรมีการสอนเรื่องการท�ำพันธกิจเพื่อสังคมอยู่เสมอ
ผ่านทางกิจกรรมหลัก โดยใช้หลักของคริสตจักร เช่น ค�ำเทศนาวันอาทิตย์
การประชุมกลุ่มย่อยวันพุธ กลุ่มอธิษฐาน การไปเข้าค่ายสัมมนาพระ
คัมภีร์ กล่าวโดยสรุปได้วา่ องค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีได้มกี ารสอน
เรือ่ งพันธกิจเพือ่ สังคมอยูเ่ สมอโดยผ่านกิจกรรมหลักของทางคริสตจักร
เช่น ค�ำเทศนาวันอาทิตย์ การประชุมกลุ่มย่อยวันพุธ การประชุมงาน
บริหารของคริสตจักรผ่านทางไลน์กลุม่ ของคริสตจักร เนือ้ หาของค�ำสอน
ส่วนใหญ่มาจากค�ำสอนและแบบอย่างของพระเยซูคริสต์และสาวกของ
พระองค์ โดยค�ำสอนส่วนใหญ่เน้นในเรือ่ งความรักต่อเพือ่ นมนุษย์ การให้
ความช่วยเหลือผูท้ ตี่ อ้ งการความช่วยเหลือ โดยไม่แบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา
ฐานะทางสังคม สอนในเรื่องการให้และแบ่งปัน รวมทั้งการให้ก�ำลังใจ
และการอธิษฐานเผื่อผู้อื่น
1.4) การมีสว่ นร่วมในงานด้านพันธกิจเพือ่ สังคม การมีสว่ นร่วม
ก่อให้เกิดผลดีตอ่ การขับเคลือ่ นองค์กรหรือเครือข่าย เพราะมีผลในทาง
จิตวิทยาเป็นอย่างยิง่ กล่าวคือ ผูท้ เี่ ข้ามามีสว่ นร่วมย่อมเกิดความภาคภูมใิ จ
ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและน�ำไปปฏิบตั ิ
เพือ่ การพัฒนาองค์กร และทีส่ ำ� คัญผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมจะมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ
องค์กร ความรูส้ กึ เป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลือ่ นองค์กรอย่างดี
ทีส่ ดุ ผลการวิจยั พบว่า สมาชิกคริสตจักรส่วนใหญ่มสี ว่ นร่วมในงานพันธกิจ
เพือ่ สังคมในสองลักษณะคือ การร่วมงานทีเ่ กิดจากตัวองค์กรคริสตจักร
ของตนเอง และไปร่วมกับองค์กรพัฒนาสังคมอืน่ ๆ ทีข่ อความร่วมมือมา
โดยสมาชิกส่วนใหญ่ของตัวคริสตจักรเองจะเข้าร่วมงานในลักษณะแรก

161
ปีที่ 27
ฉบับที่ 3
ก.ย.
ธ.ค.
2564

การพัฒนาพันธกิจเพื่อสังคมขององค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานี... | ประจวบ ทองศรี และอาทิตย์ ทรัพย์สุนทรกุล

162
Vol. 27
No. 3
Sep.
Dec.
2021

มากกว่า กล่าวโดยสรุปได้วา่ องค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีได้มสี ว่ นร่วม
ในงานพันธกิจเพื่อสังคมผ่านทางการร่วมกิจกรรมของทางคริสตจักร
ของตนเองมากกว่าการร่วมงานกับองค์กรภายนอก โดยคริสตชนทีเ่ ป็น
สมาชิกจะเป็นผู้เข้าร่วมงานเท่านั้นไม่ได้มีบทบาทหรือหน้าที่ใด ๆ แต่
คริิสตชนในระดัับผู้้�นำำ�คริิสตจัักร ผู้้�ปกครอง หรืือศิิษยาภิิบาลก็็จะมีีส่ว่ นร่่วม
ทั้้�งผู้้�คิิดโครงการ ผู้้�ประสานงาน ผู้้�จััดหางบประมาณ และเป็็นอาสาสมััคร
2) ด้านการให้การศึกษา
2.1) สภาพการดำำ�เนิินงานพัันธกิิจเพื่่�อสัังคมด้้านให้้การศึึกษา
ผลการวิิจัยั พบว่่า คริิสตจัักรส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้มีกี ารดำำ�เนิินงานด้้านการให้้
ศึึกษามากนััก มีีเพีียงแต่่ในลัักษณะให้้การศึึกษาความรู้้�ด้า้ นพระคััมภีีร์์
เพื่่�อสมาชิิกเป็็นหลััก งานที่่�ทำำ�ในลัักษณะเพื่่�อให้้การศึึกษาจึึงมีีเป็็นบาง
คริิสตจัักรเท่่านั้้�น โดยเฉพาะองค์์กรที่่�มีีบุุคลากรอาสาสมััคร ครูู หรืือ
นัักศึึกษาจากต่่างประเทศ ที่่�อาสาตััวมาสอนพิิเศษฟรีีแก่่เด็็ก ๆ ในบริิเวณ
บ้้านที่่�ตั้้�งใกล้้กับั คริิสตจัักร กล่่าวโดยสรุุป สภาพการดำำ�เนิินงานพัันธกิิจ
เพื่่�อสัั งคมด้้ านให้้การศึึกษาคริิสตชนจัังหวััด ปัั ตตานีี มีีสองด้้ านคืื อ
ด้านการอบรมให้ความรู้โดยอาสาสมัคร และด้านการให้ทุนการศึกษา
แก่นกั เรียนทีเ่ รียนดีแต่ยากจน ในด้านการให้การศึกษานัน้ ปัจจุบนั งาน
ด้านนีล้ ดลงไปจากเมือ่ ก่อนมาก โดยในอดีตมีบางองค์กรคือ คริสตจักร
สััมพัันธ์์ร่ม่ พระคุุณที่่�มีีนักั ศึึกษาจากต่่างประเทศมาช่่วยจััดค่่าย English
Camp เป็็นประจำำ�ทุุกปีี แต่่หลัังจากมีีเหตุุการณ์์ความไม่่สงบโครงการนี้้�
ก็็ยกเลิิกไป เนื่่�องด้้วยเหตุุผลด้้านความปลอดภััยของอาสาสมััคร องค์์กร
ที่มีบุคลากรที่มีความสามารถในการให้ความรู้ เป็นครูอาสา สามารถ
สอนได้ ก็เปิดเป็นศูนย์หรือกลุม่ สอนพิเศษฟรี เช่น คริสตจักรความหวัง
ปัตตานี ที่เปิดสอนคณิตศาสตร์ให้เด็ก ๆ ที่อ�ำเภอหนองจิก คริสตจักร
พระพรปัตตานีเปิดสอนพิเศษให้เด็ก ๆ ละแวกคริสตจักร คริสตจักร
ปัตตานีเปิดสอนพิเศษภาษาจีนให้เด็ก ๆ และผูส้ นใจ แต่ทำ� ได้ไม่นาน เมือ่
อาสาสมัครย้ายกลับภูมลิ ำ� เนา กิจกรรมทัง้ หมดก็ตอ้ งยกเลิกไป มีเพียง
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พันธกิจของวัดอัครเทวดาคาเบรียลทีโ่ ดดเด่นในด้านให้การศึกษา โดย
ในปี พ.ศ. 2552 ได้จดั สร้างศูนย์ฝกึ อาชีพดอนบอสโก ทีอ่ ำ� เภอหนองจิก
ซึ่่�งเป็็นหลัักสููตรระยะสั้้�นที่่�เปิิดสอนสาขาวิิชาช่่างกลโรงงาน สาขาวิิชาช่่าง
เชื่่�อมโลหะ สาขาวิิชาช่่างไฟฟ้้า โดยรัับสมััครเยาวชนชายอายุุ 15-18 ปีี
ในจังหวัดปัตตานี ที่มีพื้นความรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป หรือ
อ่านออกเขียนได้ และครอบครัวยากจน ไม่มเี งินศึกษาต่อ ให้มาเรียนฟรี
โดยมีอาหารและที่พักให้ฟรี โดยมีนักเรียนที่จบออกไปแล้ว 2 รุ่น
แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เปิดสอนเนื่องจากไม่มีเด็กให้ความสนใจเรียน จึงให้
องค์กรอื่น ๆ มาใช้สถานที่ท�ำกิจกรรมแทน
2.2) การมีสว่ นร่วมในงานด้านการศึกษา การศึกษาเป็นกระบวนการ
เรียนรูจ้ ากการได้รบั การถ่ายทอดจากบุคคลหรือจากสือ่ ใด ๆ ไปสูบ่ คุ คล
เพือ่ ให้ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งต่าง ๆ ซึง่ ความรูเ้ หล่านีจ้ ะสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้มนุษย์เติบโตทัง้ ทางด้านสมอง สติปญั ญา
ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม และสามารถด�ำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาในปัจจุบันมีกระบวนการถ่ายทอด
ความรูท้ หี่ ลากหลายมากขึน้ มีการจัดท�ำและน�ำเครือ่ งมือต่าง ๆ ทีท่ นั สมัย
ถ่ายทอดให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าใจและมีความรู้ได้ง่ายขึ้น การจัดการศึกษา
ให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ต้องน�ำกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ โดย
งานด้านการศึกษาที่คริสตชนท�ำอยู่นั้นเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย
ซึ่งเป็นการศึกษาที่ก�ำหนดให้ผู้เรียนนั้นสามารถศึกษาเล่าเรียนได้ด้วย
ตนเอง ตามความพร้อม ความสนใจ โอกาส และศักยภาพของแต่ละ
บุคคล โดยสื่อในการศึกษานั้นจะไม่ก�ำหนดอยู่ที่สื่อการเรียนรู้หรือตัว
บุคคลอย่างเดียว แต่ยงั สามารถศึกษาหาความรูไ้ ด้จากทัง้ ประสบการณ์
สังคม สิ่งแวดล้อม และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
คริสตชนส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานีสว่ นร่วมในงานด้านการศึกษาอบรม
ของคริสตจักร ซึง่ มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมอยูแ่ ล้ว มีบา้ งทีค่ ริสตจักร
เชิญหน่วยงานองค์กรภายนอกมาอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งอืน่ ๆ เช่น อบรม
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การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างวินัยจราจร
คริสตจักรบางแห่งตัง้ ใจจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนให้บริการด้านการ
ศึกษาแก่ชมุ ชน เช่น คริสตจักรสัมพันธ์รม่ พระคุณปัตตานี และคริสตจักร
ความหวังปัตตานี
กล่าวโดยสรุป สภาพการด�ำเนินงานพันธกิจเพื่อสังคมคริสตชน
จังหวัดปัตตานีด้านการมีส่วนร่วมในการให้การศึกษาพบว่า คริสตชน
มีีส่ว่ นร่่วมในลัักษณะของการศึึกษาตามอััธยาศััย ตามที่่�คริิสตจัักรแต่่ละ
แห่่งจััดขึ้้�นโดยผู้้�ที่่�มีคี วามสามารถ มีีศักั ยภาพในการเป็็นผู้้�สอน อาสามา
เป็็นครููสอน ซึ่่�งโดยส่่วนใหญ่่เป็็นนัักศึึกษาที่่�เป็็นสมาชิิกของคริิสตจัักร
ส่วนสมาชิกคนอื่น ๆ เข้ามาร่วมในฐานะผู้เรียน แต่พบว่ากิจกรรมใน
ลักษณะดังกล่าวมักท�ำได้ในระยะสั้น เนื่องจากตัวอาสาสมัครที่สอน
ย้ายภูมิล�ำเนา ท�ำให้กิจกรรมดังกล่าวหยุดไป ผู้วิจัยยังพบอีกว่าคนที่
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษาจะน้อยกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ช่วยเหลือสังคม
แนวทางการพัฒนางานพันธกิจเพือ่ สังคมของคริสตชนจังหวัด
ปัตตานี
ผลการสนทนากลุม่ เพือ่ หาแนวทางการพัฒนางานพันธกิจเพือ่ สังคม
จังหวัดปัตตานี ได้ข้อค้นพบดังนี้
1) การก�ำหนดหลักการพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในการพัฒนางาน
พันธกิจเพือ่ สังคม การทีค่ ริสตชนจะท�ำการสิง่ ใดนัน้ ควรจะต้องรูว้ า่ ตน
ท�ำสิง่ เหล่านัน้ ไปท�ำไมและท�ำไปเพือ่ อะไร การก�ำหนดแรงจูงใจในการพัฒนา
พันธกิจเพือ่ สังคมของคริสตชนจังหวัดปัตตานีจงึ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ ผลการ
ประชุมสนทนากลุม่ พบว่า แรงจูงใจทีจ่ ะขับเคลือ่ นคริสตชนจังหวัดปัตตานี
ในระดับปัจเจกและระดับองค์กรศาสนาคริสต์ให้เห็นความส�ำคัญและให้
ความร่วมมือในการพัฒนาพันธกิจเพือ่ สังคมนัน้ จะต้องตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของหลักค�ำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีรเ์ ป็นหลัก รวมทัง้ มาจากแรงจูงใจ

Journal of Social Science and Humanities Research in Asia

ตามแบบพระคัมภีร์ ทีม่ งุ่ จะท�ำตามค�ำสอนและแบบอย่างของพระเยซูคริสต์
ในพระคริสตธรรมคัมภีรน์ นั้ ถือเป็นค�ำสัง่ จึงอาจกล่าวได้วา่ การพัฒนา
พันธกิจเพื่อสังคมนั้นเป็นค�ำสั่งของพระเยซูคริสต์ที่สั่งให้คริสตชนถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และหาโอกาสที่จะท�ำอยู่เสมอ เมื่อคริสตชนได้
ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ สอนเหล่านัน้ จะน�ำมาซึง่ ความรักและสันติสขุ เป็นการ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นการส�ำแดงพระลักษณะของพระเยซู
คริสต์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนที่ยังไม่รู้จักพระองค์
ดัังนั้้�นกล่่าวโดยสรุุปได้้ว่า่ แรงจููงใจที่่�เป็็นตััวขัับเคลื่่�อนให้้คริิสตชน
ทำำ�งานพัันธกิิจเพื่่�อสัังคมคืือ การเชื่่�อฟัังและทำำ�ตามหลัักการพระคััมภีีร์์
คริสตจักรจึงต้องให้ความส�ำคัญและเน้นการสอนพระคัมภีรใ์ นด้านพันธกิจ
เพือ่ สังคมมากขึน้ โดยเฉพาะหลักความรัก การให้และการเป็นแบบอย่าง
ให้กับสังคม
2) สภาพและปัญหาการท�ำพันธกิจเพือ่ สังคมของคริสตชนจังหวัด
ปัตตานี จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการท�ำพันธกิจเพื่อสังคมของ
คริสตชนจังหวัดปัตตานีโดยใช้หลักการ SWOT มีข้อค้นพบดังนี้
2.1) จุดแข็ง (Strengths) องค์กรคริสตชนในจังหวัดปัตตานีมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระดับผู้น�ำองค์กร สามารถท�ำงานประสาน
ร่วมมือกันได้อย่างดี ซึง่ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่คอ่ ยพบเห็นลักษณะแบบนีเ้ กิดขึน้ ใน
จังหวัดอืน่ เพราะเป็นการยากทีค่ ริสตจักรต่างคณะและนิกายจะจับมือ
ร่วมกันท�ำงาน กล่าวโดยสรุปได้ว่า คริสตชนจังหวัดปัตตานีมีจุดแข็ง
คือ การที่กลุ่มคริสตชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระดับผู้น�ำองค์กร
สามารถท�ำงานประสานร่วมมือกันได้อย่างดี มีบุคลากรที่มีศักยภาพ
หลายคนด้วยกัน นอกจากนี้ คริสตชนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระมากขึ้น และคริสตชนจังหวัดปัตตานียัง
สามารถรวมตัวกันก่อตั้งองค์กรกลางคือสมาคมคริสตชนปัตตานีที่
สามารถท�ำงานประสานกับภาครัฐและภาคประชาสังคมได้เป็นอย่างดี
2.2) จุดอ่อน (Weaknesses) จุดอ่อนของการท�ำงานพันธกิจเพือ่
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สังคม ได้แก่ การทีส่ มาชิกคริสตจักรไม่คอ่ ยให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วม
เมื่อมีการจัดกิจกรรม สมาชิกยังขาดจิตส�ำนึกสาธารณะในการเห็นแก่
ภาพรวม การสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลของคริสตชนมีน้อยและไม่ทัน
เวลา กล่าวโดยสรุปได้วา่ คริสตชนจังหวัดปัตตานีมจี ดุ อ่อนคือ สมาชิก
คริสตจักรไม่คอ่ ยให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมเมือ่ มีการจัดกิจกรรม ภาพรวม
สมาชิกยังขาดจิตส�ำนึกสาธารณะ การสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลของ
คริสตชนมีนอ้ ย ขาดงบประมาณ รวมทัง้ ความรูใ้ นการเข้าถึงงบประมาณ
เพื่อท�ำงานพันธกิจเพื่อสังคม สมาชิกในแต่ละคริสตจักรลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ งอันเนือ่ งมาจากการย้ายภูมลิ ำ� เนา ย้ายทีท่ ำ� งาน ท�ำให้คริสตชน
ขาดบุคลากรที่จะท�ำงาน
2.3) โอกาส (Opportunities) คริสตชนปัตตานีได้รบั การสนับสนุน
และมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีท�ำให้
มีโอกาสท�ำงานด้านสังคมร่วมกับทางวัฒนธรรมจังหวัด และสามารถ
ท�ำโครงการของบประมาณจากส่วนนีไ้ ด้ กล่าวโดยสรุปได้วา่ คริสตชน
จังหวัดปัตตานีมโี อกาสคือ คริสตชนปัตตานีได้รบั ความสนับสนุนและมี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ประกอบกับผูน้ ำ�
ในองค์กรคริสตชนหลายท่านเป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และมีเครือข่าย
ในภาคประชาสังคมอยูม่ าก โอกาสอีกอย่างคือ ยุคโลกาภิวตั น์ทกี่ ารสือ่ สาร
มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันมากขึ้น อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ความ
ไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานี ท�ำให้ยงั มีผตู้ อ้ งการความช่วยเหลือด้าน
ต่าง ๆ อยู่มาก เป็นโอกาสดีที่คริสตชนสามารถด�ำเนินงานพันธกิจเพื่อ
สังคมได้มากขึ้น
2.4) ภาวะคุกคาม (Threats) ปัจจัยทีค่ อ่ นข้างมีผลต่อการด�ำเนิน
งานพันธกิจด้านสังคมมากก็คอื สถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่ ส่งผล
ให้คริสตชนหวาดกลัวที่จะแสดงตัวตน รวมทั้งเข้าร่วมงานกับคนต่าง
ความเชือ่ ทีมงานของแต่ละคริสตจักรทีเ่ คยออกไปท�ำงานบริการชุมชน

Journal of Social Science and Humanities Research in Asia

ในต่างอ�ำเภอต่างก็ไม่กล้าออกไปอีก กล่าวโดยสรุปได้วา่ คริสตชนจังหวัด
ปัตตานีมีภาวะคุกคามคือ สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลท�ำ
ให้คริสตชนหวาดกลัวที่จะแสดงตัวตน รวมทั้งเข้าร่วมงานกับคนต่าง
ความเชือ่ และสภาพเศรษฐกิจทีต่ กต�ำ่ ท�ำให้คริสตชนต้องท�ำงานมากขึน้
ส่งผลต่อการมาร่วมกิจกรรมเพือ่ สังคมลดลง และสภาพสังคมทีค่ นขาด
ความใส่ใจดูแลครอบครัว ขาดจิตส�ำนึกสาธารณะ เด็ก ๆ ไม่ตั้งใจเรียน
และไม่สนใจที่จะร่วมกิจกรรมที่ทางคริสตชนจัดขึ้น
3) แนวทางการพัฒนาพันธกิจเพือ่ สังคมขององค์กรคริสต์ในจังหวัด
ปัตตานี
จากการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาคริสต์และผู้น�ำ
องค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีพบว่า องค์กรคริสต์ในจ�ำเป็นจะต้องมี
การเสริมจุดแข็งในการด�ำเนินพันธกิจเพือ่ สังคม โดยจุดแข็งทีส่ ำ� คัญคือ
การที่คริสตชนมีบุคลากรที่มีศักยภาพอยู่แล้ว เพียงแต่เสริมให้มีการ
ท�ำงานร่วมกันมากขึ้น พบปะกันมากขึ้นเพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเสนอแนวทางการท�ำงานพันธกิจเพื่อสังคมร่วมกัน
ดังนั้น แนวทางการด�ำเนินงานพันธกิจเพื่อสังคมของคริสตชนจังหวัด
ปัตตานีสามารถสรุปได้ดังนี้ องค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีจะต้องมี
การเสริมจุดแข็งในการด�ำเนินงานพันธกิจเพือ่ สังคมของตนเอง โดยการ
ประสานศักยภาพผู้น�ำและบุคลากรที่มีอยู่ โดยการพบปะกันมากขึ้น
ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและท�ำงานร่วมกัน ประการ
ทีส่ องคือ การสร้างโอกาสในการท�ำงานพันธกิจเพือ่ สังคมจากโอกาสที่
คริสตชนจังหวัดปัตตานีมอี ยู่ เช่น การมีสมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานี
หรือการใช้ความสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมจังหวัดทีม่ มี าอย่างยาวนาน เพือ่ ขอ
สนับสนุนงบประมาณจัดท�ำโครงการพัฒนางานพันธกิจเพือ่ สังคมอย่าง
ต่อเนือ่ ง ประการทีส่ ามคือ การพัฒนาบุคลากรคริสตชนทีม่ อี ยูท่ งั้ ในด้าน
แนวคิดและทักษะในการท�ำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม ประการทีส่ คี่ อื
การสอนและปลูกฝังค่านิยมจิตส�ำนึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อ
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สัังคมให้้กับั คริิสตชนจัังหวััดปััตตานีี โดยเน้้นการสอนพระคััมภีีร์์ในด้้าน
พัันธกิิจเพื่่�อสัังคมมากขึ้้�น ข้้อพระคััมภีีร์แ์ ละหลัักการที่่�เน้้นคืือ ความรััก
การให้้ และการเป็็นแบบอย่่างแก่่สัังคม โดยสอดแทรกผ่่านคำำ�สอน
ชั้้�นเรีียนพระคััมภีีร์์ การเทศนาประจำำ�วัันอาทิิตย์์ สอนในกลุ่่�มสามััคคีี
ธรรมระหว่่างสััปดาห์์ และประการสุุดท้้ายคืือ การสร้้างแกนนำำ�คริิสตชน
ที่่�เป็็นคนรุ่่�นใหม่่ให้้มีีทัักษะทั้้�งด้้านความคิิดและลัักษณะชีีวิิตให้้มารัับ
ช่่วงต่่องานพัันธกิิจเพื่่�อสัังคมขององค์์กรคริิสต์์ในจัังหวััดปััตตานีี
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อภิปรายผลการวิจัย
1) สภาพปัจจุบันของงานพันธกิจเพื่อสังคมขององค์กรคริสต์ใน
จังหวัดปัตตานี พบว่า องค์กรคริสต์สว่ นใหญ่มแี ผนงานและนโยบายของ
คริสตจักรด้านงานพันธกิจเพือ่ สังคมซึง่ สะท้อนมาจากแบบอย่างชีวติ และ
ค�ำสอนของพระเยซูคริสต์ และเห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าคริสตจักรควรด�ำเนิน
พันธกิจเพือ่ สังคมเพือ่ เป็นการประพฤติตามค�ำสอนและแบบอย่างชีวติ
ของพระเยซูคริสต์ แม้วา่ คริสตชนจะมีแนวนโยบายในด้านพันธกิจเพือ่
สัังคมที่่�ชััดเจน แต่่ผู้้�วิจัิ ยั ยัังเห็็นว่่าคริิสตชนยัังขาดแผนงานภาคปฏิิบัติั ที่่�ิ
เป็็นรููปธรรมอยู่่�มาก ทำำ�ให้้งานพัันธกิิจขาดความต่่อเนื่่�อง ในส่่วนของ
ผลการด�ำเนินงานพันธกิจเพือ่ สังคมทีผ่ า่ นมาพบว่า คริสตชนจังหวัดปัตตานี
ได้นำ� แนวนโยบายด้านพันธกิจเพือ่ สังคมมาด�ำเนินโครงการและกิจกรรม
ด้านพันธกิจเพือ่ สังคม โดยท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานี
ต่อเนือ่ งมาตลอด ซึง่ กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นแนวสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูป้ ว่ ย เด็กก�ำพร้า การมอบสิง่ ของบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
พิบตั ิ การให้การศึกษาอบรม การจัดกิจกรรมให้กำ� ลังใจผูอ้ นื่ ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Mitaree (2013) ที่กล่าวว่าศาสนาก็มีการท�ำงาน
รับผิดชอบต่อสังคมโดยที่มุสลิมนั้นท�ำ CSR มานานมาแล้วเมื่อพี่น้อง
มุสลิมเดือดร้อนไม่วา่ จะเป็นประสบภัยสงคราม ความไม่สงบในประเทศ
แม้จะอยูใ่ นต่างประเทศ มีการละหมาดขอพรให้กนั และกัน หรือรวบรวม
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ปัจจัยต่าง ๆ ส่งไปให้ เมือ่ พีน่ อ้ งประสบไฟไหม้ในชุมชนต่าง ๆ ก็สามารถ
ระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเดือน
รอมฎอนมาถึงพี่น้องมุสลิมที่มีฐานะดีพร้อมที่จะร่วมรับเป็นเจ้าภาพ
เลีย้ งละศีลอดต่อพีน่ อ้ งมุสลิมทีย่ ากล�ำบาก ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
Phra Maha Suthit Apakaro (2012) แห่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทีอ่ ธิบายถึง CSR แนวพุทธไว้
ว่า หลักพุทธธรรมนัน้ สามารถเชือ่ มโยงกับ CSR และน�ำไปด�ำเนินการเพือ่
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนัน้ องค์กรศาสนาจึงไม่ควรด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อพัฒนาจิตด้านเดียวเท่านั้น แต่ยังควรมีส่วนในการบรรเทาทุกข์
ช่วยเหลือฝ่ายกายภาพแก่ผู้คนด้วย ผู้วิจัยมีความเห็นว่าคริสตจักร
จึงต้องไม่เป็นเพียงแค่ศาสนสถานเท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนองค์กร
สาธารณประโยชน์ที่สามารถด�ำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมได้
อย่างอิสระ โดยใช้บุคลากรและงบประมาณของคริสตจักรนั้น ๆ เอง
ในการด�ำเนินงาน ซึง่ จะเห็นว่าถ้าทุกศาสนาสามารถท�ำงานพันธกิจเพือ่
สังคมได้ดี ก็จะช่วยเหลือคนในพื้นที่ได้อีกมาก ปัจจุบันประเทศไทยมี
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากมาย และองค์กรศาสนามีความใกล้ชิด
กับคนมากกว่าหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับคนมีความเชื่อศรัทธาใน
ตัวผูน้ ำ� ศาสนาอยูแ่ ล้ว จึงพร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม
อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าถ้ารัฐส่งเสริมสนับสนุน
และช่วยให้องค์กรศาสนาเป็นศูนย์กลางทีค่ อยท�ำงานพันธกิจเพือ่ สังคม
ก็จะช่วยคนในพื้นที่ให้ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านค�ำสอนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมพบว่า องค์กรคริสต์
ในจังหวัดปัตตานีได้มีการสอนเรือ่ งพันธกิจเพือ่ สังคมอยู่เสมอโดยผ่าน
กิจกรรมหลักของทางคริสตจักร เช่น ค�ำเทศนาวันอาทิตย์ การประชุม
กลุม่ ย่อยวันพุธ การประชุมงานบริหารของคริสตจักรผ่านทางไลน์กลุม่
ของคริสตจักร และเนือ้ หาของค�ำสอนส่วนใหญ่มาจากค�ำสอนและแบบ
อย่างของพระเยซูคริสต์และสาวกของพระองค์ โดยค�ำสอนส่วนใหญ่
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เน้นในเรือ่ งความรักต่อเพือ่ นมนุษย์ การให้ความช่วยเหลือผูท้ ตี่ อ้ งการ
ความช่วยเหลือ โดยไม่แบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม สอนใน
เรือ่ งการให้และแบ่งปัน รวมทัง้ การให้กำ� ลังใจ และการอธิษฐานเผือ่ ผูอ้ นื่
สอดคล้องกับการศึกษาของ Chan-anupap (2016) ที่ว่าค�ำสอนของ
พระเยซูคริสต์จะท�ำให้คริสตชนเป็นคนดี และเน้นว่าไม่ให้ถอื ตนเองว่า
ดีกว่า เหนือกว่าคนอื่น และห้ามไม่ให้พิพากษาคนอื่น การเตือนสติกัน
และกันจะต้องกระท�ำต่อกันด้วยความรักและวาจาสุภาพ อ่อนโยน และ
จะต้องอบรมสัง่ สอนคริสตชนในทางธรรมตามระบบกลไกและช่องทาง
ทีม่ อี ยู่ เพือ่ ให้คริสตชนปัตตานีดำ� เนินชีวติ เป็นแบบอย่างทีด่ ี สอดคล้อง
ตามหลักค�ำสอนทางศาสนา เพื่อจะเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น ๆ
ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม และประการสุดท้ายในด้านการมีสว่ นร่วมในงาน
ด้านพันธกิจเพือ่ สังคมพบว่า องค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีได้มสี ว่ นร่วม
ในงานพันธกิจเพื่อสังคมผ่านทางการร่วมกิจกรรมของทางคริสตจักร
ของตนเองมากกว่าการร่วมงานกับองค์กรภายนอก เช่น องค์กรคริสต์
ในจังหวัดปัตตานี หรือสมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานี โดยการร่วมงาน
คริสตชนที่เป็นสมาชิกจะเป็นผู้เข้าร่วมงานเท่านั้นไม่ได้มีบทบาทหรือ
หน้าที่ใด ๆ อันเนื่องมาจากขาดความตระหนักในความส�ำคัญ ขาด
ความเข้าใจหลักการศาสนาและมีความกลัวที่จะเปิดเผยตัวตนกับคน
ต่างความเชื่อในพื้นที่เพราะเกรงไม่ได้รับความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Phonnamin (2009) ทีก่ ล่าวว่าคริสตชนมักสนใจแต่
ความเชือ่ ของตนเอง ไม่คอ่ ยปรับตัวและยอมรับเข้าร่วมกับงานใด ๆ กับ
คนที่มีความเชื่ออื่น เช่น ไม่ร่วมพิธีศพ และพิธีที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม
ของศาสนาพุทธ บางคนไม่กล้าไปวัดเพราะกลัวท�ำผิดหลักศาสนา แต่
ผูว้ จิ ยั พบว่าคริสตชนในระดับผูน้ ำ� คริสตจักร ผูป้ กครอง หรือศิษยาภิบาล
จะมีสว่ นร่วมมากว่าบุคคลในระดับสมาชิก ทัง้ ในการเป็นทัง้ ผูค้ ดิ โครงการ
ผูป้ ระสานงาน ผูจ้ ดั หางบประมาณ และเป็นอาสาสมัคร อีกทัง้ ยังสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Chan-anupap (2015) ที่กล่าวว่า คริสตชนควร
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ด�ำเนินชีวติ อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคม และควรเป็นแบบอย่างในการท�ำดี
เช่่น การทำำ�หน้้าที่่�ของตนเองด้้วยความรัับผิิดชอบอย่่างดีี การทำำ�ดีีด้ว้ ย
ความบริิสุทุ ธิ์์ใ� จ การทำำ�ดีีแม้้ไม่่ได้้รับั สิ่่�งใดตอบแทน การยืืนหยััดทำำ�ดีีแม้้
มีีอุุปสรรคปััญหาและกระทำำ�ในสิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม
2) แนวทางการพัฒนางานพันธกิจเพื่อสังคมขององค์กรคริสต์ใน
จังหวัดปัตตานี
2.1) องค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีจะต้องมีการการเสริมจุดแข็ง
ในการด�ำเนินงานพันธกิจเพือ่ สังคมของตนเอง โดยการประสานศักยภาพ
ผูน้ ำ� และบุคลากรทีม่ อี ยู่ โดยการพบปะกันมากขึน้ ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและท�ำงานร่วมกัน ผู้วิจัยเห็นว่าคริสตชนยัง
ขาดกลไกทีส่ ำ� คัญหนึง่ คือ การขาดการบริหารองค์กรทีด่ ี และการบริหาร
ทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล ตรงกับที่ Chan-anupap (2016)
สรุปไว้ว่า สมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานีให้ความส�ำคัญกับความ
เสมอภาคท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่
ผ่านกิจกรรมหลายอย่าง แม้ในบริบทสถานการณ์ความไม่สงบ การสร้าง
ขวััญกำำ�ลัังใจและการเยีียวยาผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากความรุุนแรง ทั้้�งนี้้�
การดำำ�เนิินงานของสมาคมคริิสตชนจัังหวััดปััตตานีีมีลัี กั ษณะที่่�น่่าสนใจ
คืือ เป็็นการทำำ�งานในลัักษณะเครืือข่่าย ใช้้ทุุนและทรััพยากรอัันจำำ�กััด
ภายในเครืือข่่ายองค์์กรศาสนาคริิสต์์ของจัังหวััดปััตตานีีเป็็นหลัักใน
การดำำ�เนิินงาน โดยไม่่ได้้มุ่่�งเน้้นเฉพาะกิิจกรรมทางศาสนา แต่่ให้้ความ
สำำ�คััญกัับกิิจกรรมทางสัังคมที่่�เอื้้�อประโยชน์์ต่่อส่่วนรวมด้้วย
2.2) คริสตชนจังหวัดปัตตานีตอ้ งใช้โอกาสในการท�ำงานพันธกิจ
เพื่อสังคมจากโอกาสที่คริสตชนจังหวัดปัตตานีมีอยู่แล้ว เช่น การมี
สมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานี หรือการใช้ความสัมพันธ์กับองค์กร
วัฒนธรรมจังหวัดที่มีมาอย่างยาวนาน เพื่อของบประมาณในการท�ำ
โครงการพัฒนางานพันธกิจเพือ่ สังคมอย่างต่อเนือ่ ง หรือการทีค่ ริสตชน
จังหวัดปัตตานีมีเครือข่ายความร่วมมือยึดโยงกับชุมชน ผู้วิจัยเห็นว่า
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นโยบายการบริหารคริสตจักรไม่ควรจะอยูท่ คี่ ณะกรรมการอย่างเดียว
แต่ควรเปิดโอกาสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมจะส่งผลจะมีการเชือ่ มโยงต่อเนือ่ ง
ไม่หยุดนิง่ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Phonnamin (2009) ทีก่ ล่าวว่า
นโยบายงานของโบสถ์ควรให้คณะกรรมการสภาอภิบาลเป็นผูด้ แู ลและ
ขับเคลื่อน คริสตชนควรให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ตั้งแต่ร่วมคิดรูปแบบการจัดกิจกรรม ร่วมกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ
โดยให้ทกุ คนในชุมชนได้ทำ� กิจกรรมร่วมกันโดยไม่มกี ารแบ่งเพศหรือวัย
ทุกคนได้มสี ว่ นร่วมกิจกรรมกันอย่างทัว่ ถึง นอกจากนี้ ควรมีการปรับเปลีย่ น
กิจกรรมทางวัฒนธรรม ความเชือ่ ประเพณี และพิธกี รรมของคริสตชน
ให้ผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นของพื้นที่ให้ลงตัวอย่างสง่างาม
จนเกิดความสัมพันธ์กับชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยการผ่อนปรนข้อห้าม
ต่าง ๆ ของศาสนาคริสต์ลงไปให้ดกู ลมกลืนเป็นวัฒนธรรมเดียวกัน
2.3) องค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีจะต้องพัฒนาบุคลากรทีม่ อี ยู่
ทัง้ ในด้านแนวคิดและทักษะในการท�ำงานด้านพันธกิจเพือ่ สังคม รวมทัง้
การสอนและปลูกฝังค่านิยมจิตส�ำนึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้กบั สมาชิกขององค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานี โดยเน้นการสอน
พระคัมภีรใ์ นด้านพันธกิจเพือ่ สังคมมากขึน้ โดยข้อพระคัมภีรแ์ ละหลักการ
ที่เน้นหลักคือ ความรัก การให้ และการเป็นแบบอย่างแก่สังคม โดย
สอดแทรกผ่านค�ำสอน ชัน้ เรียนพระคัมภีร์ การเทศนาประจ�ำวันอาทิตย์
สอนในกลุม่ สามัคคีธรรมระหว่างสัปดาห์ ซึง่ สอดคล้องกับ Chan-anupap
(2016) ที่พบว่า ต้องเน้นที่การอบรมสั่งสอนคริสตชนในระดับปัจเจก
บุคคลในทางธรรมตามระบบกลไกและช่องทางที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
ค�ำเทศนา การสอนบทเรียน กลุม่ สร้างสรรค์ชวี ติ สัมมนาพระคัมภีร์ เน้น
การอบรมสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะ เพือ่ ให้คริสตชนปัตตานีดำ� เนินชีวติ
เป็นคนดีพร้อมทีจ่ ะกระท�ำการดีทกุ อย่างและเป็นแบบอย่างทีด่ สี อดคล้อง
ตามหลักค�ำสอนทางศาสนา ซึง่ จะเอือ้ ต่อการอยูร่ ว่ มกันกับคนอืน่ ๆ ใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
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2.4) คริสตชนจังหวัดปัตตานีจะต้องสร้างแกนน�ำคริสตชนทีเ่ ป็น
คนรุ่นใหม่ ให้มีภาระใจในงานพันธกิจเพื่อสังคม พัฒนาทักษะทั้งด้าน
ความคิดและลักษณะชีวิตให้มารับช่วงต่องานพันธกิจเพื่อสังคมของ
คริสตชนจังหวัดปัตตานี ผูว้ จิ ยั เห็นด้วยเป็นอย่างยิง่ ว่าเยาวชนคือบุคลากร
ที่่�สำำ�คััญที่่�จะรัับช่่วงในการทำำ�งานพัันธกิิจขององค์์กรให้้ยั่่�งยืืนต่่อไป
สอดคล้้องงานวิิจััยของ Suwansri (2009) เรื่่�องการสร้้างความสงบสุุข
ในสัังคมโดยใช้้แนวทางการบููรณาการกระบวนการเผยแผ่่พระพุุทธศาสนา
และคริิสต์์ศาสนาในภาคอีีสานซึ่่�งพบว่่า คริิสตชนในภาคอีีสานให้้
ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องความรัักและความเมตตา เน้้นให้้สำำ�แดงความรััก
ของพระเจ้้า และการรัักเพื่่�อนบ้้านเหมืือนรัักตนเองในการดำำ�เนิินชีีวิิต
ประจำำ�วััน สิ่่�งนี้้�เป็็นวััฒนธรรมของคริิสตชนที่่�ส่่งผลให้้สัังคมเปิิดใจ
ยอมรัับที่่�จะอยู่่�ร่่วมกััน และเป็็นการเปิิดโอกาสในการทำำ�งานพัันธกิิจ
เพื่่�อสัังคมอย่่างเป็็นธรรมชาติิ ดัังนั้้�น ในแต่่ละองค์์กรจึึงต้้องมีีคนที่่�จะ
สร้้างคนให้้มีีการสานงานต่่อพัันธกิิจและงานขององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1) นโยบายของคริสตจักรในด้านงานพันธกิจเพือ่ สังคมพบว่า องค์กร
คริสต์ในส่วนใหญ่มีนโยบายของคริสตจักรด้านงานพันธกิจเพื่อสังคม
ซึง่ สะท้อนมาจากแบบอย่างชีวติ และค�ำสอนของพระเยซูคริสต์ ดังนัน้
คริสตจักรควรด�ำเนินพันธกิจเพือ่ สังคมเพือ่ เป็นการประพฤติตามค�ำสอน
และแบบอย่างชีวิตของพระเยซูคริสต์
2) ผลการด�ำเนินงานพันธกิจเพือ่ สังคมทีผ่ า่ นมาพบว่า องค์กรคริสต์
ในจังหวัดปัตตานีได้น�ำแนวนโยบายด้านพันธกิจเพื่อสังคมมาด�ำเนิน
โครงการและกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานี
ต่อเนือ่ งมาตลอด ซึง่ กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นแนวสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือ
ผู้้�ด้้อยโอกาส ผู้้�ป่่วย เด็็กกำำ�พร้้า การมอบสิ่่�งของบรรเทาทุุกข์์ผู้้�ประสบ
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ภััยพิิบััติิ จััดกิิจกรรมให้้กำำ�ลัังใจผู้้�อื่่�นโดยการอธิิษฐานและร้้องเพลง
สรรเสริิญพระเจ้้าเพื่่�ออวยพร
3) ค�ำสอนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมพบว่า องค์กรคริสต์ใน
จังหวัดปัตตานีได้มีการสอนเรื่องพันธกิจเพื่อสังคมอยู่เสมอโดยผ่าน
กิจกรรมหลักของทางคริสตจักร เช่น ค�ำเทศนาวันอาทิตย์ การประชุมกลุม่
ย่อยวันพุธ การประชุมงานบริหารของคริสตจักร ผ่านทางไลน์กลุม่ ของ
คริสตจักร และเนือ้ หาของค�ำสอนส่วนใหญ่มาจากค�ำสอนและแบบอย่าง
ของพระเยซูคริสต์และสาวกของพระองค์ โดยค�ำสอนส่วนใหญ่เน้นใน
เรื่องความรักต่อเพื่อนมนุษย์ การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ โดยไม่แบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม สอนในเรือ่ ง
การให้และแบ่งปัน รวมทั้งการให้ก�ำลังใจ และการอธิษฐานเผื่อผู้อื่น
4) การมีสว่ นร่วมในงานด้านพันธกิจเพือ่ สังคมพบว่า องค์กรคริสต์
ในจังหวัดปัตตานีได้มสี ว่ นร่วมในงานพันธกิจเพือ่ สังคมผ่านทางการร่วม
กิจกรรมของทางคริสตจักรของตนเองมากกว่าการร่วมงานกับองค์กร
ภายนอก หรือองค์กรภาพรวม โดยคริสตชนที่เป็นสมาชิกจะเป็นผู้เข้า
ร่วมงานเท่านั้น แต่คริสตชนในระดับผู้น�ำคริสตจักร ผู้ปกครอง หรือ
ศิษยาภิบาลก็จะมีส่วนร่วมในการเป็นทั้งผู้คิดโครงการ ผู้ประสานงาน
ผู้จัดหางบประมาณ และเป็นอาสาสมัคร
5) สภาพการด�ำเนินงานพันธกิจเพือ่ สังคมด้านให้การศึกษาพบว่า
สภาพการดำำ�เนิินงานพัันธกิิจเพื่่�อสัังคมด้้านให้้การศึึกษาองค์์กรคริิสต์์
ในจัังหวััดปััตตานีีมีสี องด้้านคืือ ด้้านการอบรมให้้ความรู้้�โดยอาสาสมััคร
และด้านการให้ทนุ การศึกษาแก่นกั เรียนทีเ่ รียนดีแต่ยากจน ในด้านการ
ให้การศึกษานั้นปัจจุบันงานด้านนี้ลดลงไปจากเมื่อก่อนมากเนื่องจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ
6) การมีสว่ นร่วมในงานด้านการศึกษาพบว่า องค์กรคริสต์ในมีสว่ นร่วม
ในลัักษณะของการศึึกษาตามอััธยาศััย ตามที่่�คริิสตจัักรแต่่ละแห่่งจััดขึ้้�น
โดยผู้้�ที่่�มีีความสามารถ มีีศัักยภาพอาสามาเป็็นครููสอน ซึ่่�งส่่วนใหญ่่
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เป็็นนัักศึึกษาที่่�เป็็นสมาชิิกของคริิสตจัักร ส่่วนสมาชิิกคนอื่่�น ๆ ก็็เข้้ามา
ร่่วมในฐานะผู้้�เรีียน แต่่กิจิ กรรมในลัักษณะดัังกล่่าวมัักทำำ�ได้้ในระยะสั้้�น
เนื่่�องจากตััวอาสาสมััครที่่�สอนต้้องย้้ายภููมิลำำ�
ิ เนา ผู้้�วิจัิ ยั ยัังพบอีีกว่่าคนที่่�
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษาจะน้อยกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ช่วยเหลือสังคม
7) แนวทางการพััฒนาพัันธกิิจเพื่่�อสัังคมขององค์์กรคริิสต์์ในจัังหวััด
ปััตตานีี องค์์กรคริิสต์์จะต้้องมีีการเสริิมจุุดแข็็งในการดำำ�เนิินงานพัันธกิิจ
เพื่่�อสัังคมของตนเอง โดยการประสานศัักยภาพผู้้�นำำ� และบุุคลากรที่่�มีีอยู่่�
โดยการพบปะกันมากขึน้ ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และท�ำงานร่วมกัน ประการที่สองคือ การสร้างโอกาสในการท�ำงาน
พันธกิจเพือ่ สังคมจากการมีสมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานี หรือการใช้
ความสัมพันธ์กบั องค์กรวัฒนธรรมจังหวัด เพือ่ ขอสนับสนุนงบประมาณ
จัดโครงการเพื่อพัฒนางานพันธกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประการ
ที่สามคือ การพัฒนาบุคลากรคริสตชนที่มีอยู่ทั้งในด้านแนวคิดและ
ทักษะในการท�ำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม ประการที่สี่คือ การสอน
และปลูกฝังค่านิยมจิตส�ำนึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
เน้นการสอนพระคัมภีรใ์ นด้านพันธกิจเพือ่ สังคมมากขึน้ ข้อพระคัมภีร์
และหลัักการที่่�เน้้นคืือ ความรััก การให้้ และการเป็็นแบบอย่่างแก่่สังั คม
โดยสอดแทรกผ่่านคำำ�สอนผ่่านชั้้�นเรีียนพระคััมภีีร์์ การเทศนาประจำำ�วััน
อาทิิตย์์ สอนในกลุ่่�มสามััคคีีธรรมระหว่่างสััปดาห์์ และประการสุุดท้้าย
คืือ การสร้้างแกนนำำ�คริิสตชนที่่�เป็็นคนรุ่่�นใหม่่ให้้มีีภาระใจ มีีทัักษะทั้้�ง
ด้้านความคิิดและลัักษณะชีีวิิตให้้มารัับช่่วงต่่องานพัันธกิิจเพื่่�อสัังคม
ของคริิสตชนจัังหวััดปััตตานีี
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำไปใช้
1) องค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีควรมีการท�ำงานแบบประสาน
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรมากขึ้น
2) องค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีควรใช้สมาคมคริสตชนจังหวัด
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ปัตตานีเป็นช่องทางในการเข้าถึงงบประมาณจากภาครัฐเพือ่ มาด�ำเนิน
งานพันธกิจเพื่อสังคม
3) องค์กรคริสต์จะต้องพัฒนาบุคลากรคริสตชนทีม่ อี ยูใ่ นการท�ำงาน
ด้านพันธกิจเพือ่ สังคม โดยการสอนและปลูกฝังค่านิยมจิตส�ำนึกสาธารณะ
และความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั คริสตชน โดยเน้นการสอนพระคัมภีร์
ในด้านพันธกิจเพื่อสังคมมากขึ้น โดยใช้ข้อพระคัมภีร์และหลักการคือ
ความรัก การให้ และการเป็นแบบอย่างแก่สังคม
4) จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพของผูน้ ำ� คริสตชนทีม่ อี ยู่
ให้เป็นนักบริหารทีส่ ามารถด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจ
บริบทพหุวัฒนธรรม
5) องค์กรคริสต์จะต้องมีแผนงานสร้างผูน้ ำ� เยาวชนรุน่ ถัดไปทีจ่ ะมา
สืบทอดในการด�ำเนินงานพันธกิจเพื่อสังคมขององค์กร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) การวิจยั นีศ้ กึ ษาเฉพาะในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานีเท่านัน้ ดังนัน้ การวิจยั
การครั้งต่อไปควรมีการขยายพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
พันธกิจเพือ่ สังคมไปยังพืน้ ทีจ่ งั หวัดอืน่ ๆ ทีม่ ปี ญ
ั หาแบบเดียวกัน ทัง้ นี้
เพือ่ จะได้นำ� ผลการศึกษาทีไ่ ด้มาประยุกต์เทียบเคียงว่าปัญหาดังกล่าว
แท้จริงแล้วเกิดจากอะไร และจะมีมาตรการส�ำหรับการแก้ไขปัญหาที่
ยั่งยืนได้อย่างไร
2) วิธกี ารวิจยั นีใ้ ช้ศกึ ษาเชิงคุณภาพเท่านัน้ โดยในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาในเชิงปริมาณ เพือ่ ส�ำรวจความเห็นของกลุม่ ประชาชน
ผู้ได้รับความช่วยเหลือจากงานพันธกิจเพื่อสังคมของคริสตชนจังหวัด
ปัตตานี และกลุม่ ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นชุมชนเดียวกันกับคริสตชนว่าแต่ละ
กลุ่มมีความเห็นในการแก้ไขปัญหาและแนวทางในการด�ำเนินพันธกิจ
เพื่อสังคมของคริสตชนอย่างไร
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