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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สถานการณ์ปัญหาเยาวชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 2) กระบวนการทางานและผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาเยาวชนไทยมุสลิ ม 3) ปัญหาและอุปสรรคของหน่ว ยงานรัฐ ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิม และ 4) หาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไข
ปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสา รวจ
ภาคสนาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส จากการศึกษาพบว่า ปัญหาสาคัญของเยาวชนไทยมุสลิม คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหา
การศึ ก ษา ปั ญ หาการท้ อ งก่ อ นวั ย อั น ควรของเยาวชนมุ ส ลิ ม หญิ ง และปั ญ หาที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เช่น การตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อความไม่สงบที่ต้องการให้เยาวชน
มุสลิมเข้ามาเป็นแนวร่วมในการก่อความรุนแรง
กระบวนการทางานของรั ฐ ที่เกี่ยวข้อ งกับปัญหาเยาวชนไทยมุ ส ลิ มมี 5 รูป แบบ คือ 1)
กระบวนการที่ส่ ว นกลาง (รั ฐ บาลกลาง) หรือหน่ว ยงานกลาง เป็นผู้ กาหนดนโยบายและดาเนิ น
โครงการเอง 2) กระบวนการทางานหรือโครงการที่มาจากหน่วยราชการในพื้นที่เป็นผู้ของบประมาณ
จากรัฐบาลกลางมาจัดทาโครงการ 3) หน่วยงานในพื้นที่จัดสรรงบประมาณและดาเนินโครงการเอง 4)
กระบวนการทางานที่ส่วนกลางเป็นผู้ดาเนินโครงการและมีหน่วยงานราชการเข้าไปมีส่ วนร่วมในการ
ดาเนินโครงการ และ 5) โครงการที่องค์กรภาคเอกชนประสานงานมายังหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอ
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยการดาเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครั ฐไม่ค่อยจะประสบ
ความส าเร็ จ มากนั ก เพราะเป็ น การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและเป็นโครงการระยะสั้ น นอกจากนั้น
เยาวชนที่ผ่านการอบรมจากโครงการต่างๆ ของรัฐแล้วเมื่อกลับเข้าไปอยู่ในชุมชนก็มีโอกาสที่จะหลง
ผิด เช่น ติดยาเสพติดอีกเพราะสภาพแวดล้อมทางสังคมเต็มไปด้วยยาเสพติด สาหรับแนวทางการ
พัฒ นาการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ในการแก้ไ ขปัญหาเยาวชนไทยมุส ลิ ม ในสามจังหวั ด
ชายแดนใต้ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านพัฒนาการศึกษา
ด้านสาธารณสุขและอนามัยเจริญพันธุ์ ด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเยาวชน และ
ด้านการพัฒนาครอบครัวและชุมชน
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Abstract
The objectives of this study are: 1) to study the situation of Muslim youth in
three southern border provinces, 2) to study the operation and results of
government agencies in three southern border provinces of Thailand that focus on
problems related to Muslim youth, 3) to study problems and threats for government
agencies that attempt to solve the problems of Muslim youth, and 4) to study
guidelines for operation development of government units. This study uses
qualitative methods, such as a fieldwork survey, in-depth interviews, and focus group
discussion in Pattani, Yala, and Narathiwat provinces. The study found that the most
significant problems facing Muslim youth are drug addiction, lack of education,
inappropriate pregnancies, and violence; as an example of the latter issue, Muslim
youth are recruiting targets for insurgent groups that try to control the Muslim youth
in order to increase violence in the southern border provinces.
The government agencies focusing on the problems of Muslim youth have
five types of processes: 1) central government creates, plans, budgets, and manages
projects; 2) local government agencies set up projects but request funding from the
central government; 3) local government agencies set up and budget projects on
their own; 4) the central government sets up, plans, and budgets a project in
combination with local government agencies; and 5) private organizations coordinate
with government agencies to support the projects of private organizations. In
addition, most government projects are unsuccessful because they operate on a
short-term basis and solve symptoms instead of the root cause; most Muslim youths
who complete the training program go back to their homes, where they face the risk
of returning to bad behavior again, as the community environment is filled with drugs
and insurgent groups. Thus, guidelines for the operation development of these
government units include guidelines for narcotics control, public health and
reproductive health, budgeting and financial support, education, and community and
family development.
ค

สารบัญ
หน้า
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
สารบัญ
สารบัญภาพ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขตการวิจัย
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5. นิยามศัพท์
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน
2. ปัญหาเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้
3. การดาเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชน
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิดในการศึกษา
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
2. วิธีการสุ่ม
3. พื้นที่ศึกษา
4. วิธีการศึกษา
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการวิจัย
บทที่ 4 ผลการศึกษา
1. ตอนที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
2. ตอนที่ 2 ผลการศึกษา
1. สถานการณ์ปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. โครงการของภาครัฐเกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
3. กระบวนการทางานและผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม

ก
ข
ค
ง
ฉ
ช
1
3
3
3
4
5
7
12
14
19
24
25
25
25
26
26
27
50
50
52
53

ง

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 4 ผลการศึกษา (ต่อ)
4. ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการดาเนินงาน
แก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
5. แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผลการศึกษา
3. ข้อเสนอแนะ
4. ข้อจากัดในการวิจัย
บรรณานุกรม

59
63
68
71
76
77
78

จ

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ 2-1 แสดงวัยรุ่นทาผิดประเพณีในพื้นที่สาธารณะในสามจังหวัดชายแดนใต้
ภาพที่ 2-2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ภาพที่ 4-1 แสดงกระบวนการที่ส่วนกลางเป็นผู้กาหนดนโยบาย โครงการ และงบประมาณ
ภาพที่ 4-2 แสดงกระบวนการทางานหรือโครงการที่มาจากหน่วยราชการในพื้นที่
เป็นผู้ของบประมาณจากรัฐบาลกลางมาจัดทาโครงการ
ภาพที่ 4-3 แสดงลักษณะโครงการที่หน่วยงานในพื้นที่จัดสรรงบประมาณ
และดาเนินโครงการเอง
ภาพที่ 4-4 แสดงลักษณะกระบวนการทางานที่ส่วนกลางเป็นผู้ดาเนินโครงการ
และมีหน่วยงานราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
ภาพที่ 4-5 ลักษณะโครงการที่องค์กรภาคเอกชนประสานงานมายังหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ภาพที่ 5-1 กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิม

10
23
54
56
57
58
59
75

ฉ

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 3-1 จานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ตารางที่ 3-2 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางที่ 4-1 โครงการของภาครัฐเกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
ตารางที่ 4-2 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการดาเนินงานแก้ไขปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิม

24
26
52
60

ช

บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ผลการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านพบว่าเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีพฤติกรรมก้าวร้าวจานวนร้อยละ 22.3 มีพฤติกรรมรุนแรงร้อยละ 20.7 (ดลมนรรจน์ บากา และ
คณะ, 2552) มีส่วนร่วมในสถานการณ์ความไม่สงบปัจจุบัน เพราะต้องการค่าจ้างมากที่สุด (ร้อยละ
31.7) รองลงมามีสาเหตุมาจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (ร้อยละ 22.2) ถูกหลอก (ร้อยละ 21.9) ติดยาเสพติด
(ร้อยละ 13.9) และรับคาสอนที่ผิด (ร้อยละ 10.3) ตามลาดับ โดยมีส่วนร่วมในการฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐ
(ร้อยละ 25.7) รองลงมามีส่วนร่วมในการเผาสถานที่ราชการ (ร้อยละ 19.9) ระเบิดสถานที่ราชการ
(ร้อยละ 14.9) เผาสถานที่เอกชน (ร้อยละ 13.8) และฆ่าผู้บริสุทธิ์ (ร้อยละ 11.9) ตามลาดับ (ดล
มนรรจน์ บากา และคณะ, 2550) และการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นการ
ลอบยิง ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่รั ฐ รวมถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์นั้น ผู้ก่อความไม่สงบมากกว่าร้อยละ
90 เป็นวัยรุ่นมุสลิมที่มีอายุระหว่าง 18–35 ปี (ศูนย์ปฏิบัติการตารวจส่วนหน้า , 2549) เยาวชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง เช่น ภัยยาเสพติดที่กาลังระบาด ภัยจากเหตุการณ์
ความรุนแรงที่บั่นทอนคุณภาพการศึกษา ตลอดจนความพยายามของขบวนการผู้ก่อความไม่สงบที่
แทรกซึมเข้าสู่สถานศึกษาเผยแพร่ความคิดและชักจูงเข้าร่วมขบวนการ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะส่งผล
ต่ออนาคตของเยาวชนเองแต่หมายถึงอนาคตของประเทศชาติเป็นสาคัญ (กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, 2556)
จากการศึกษาของ เกษตรชัย และหีม และดลมนรรจน์ บากา (2553) โดยศึกษาเยาวชน
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า มีเยาวชนจานวนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความไม่สงบใน
ปัจจุบันเพราะว่าเยาวชนได้รับคาสอนที่ผิด ส่วนการถูกชักนาถูกขู่บังคับและถูกจ้างวานเพราะมีผู้อยู่
เบื้องหลังนั้น ยังมีจานวนเป็นส่วนน้อยของเยาวชน สาหรับปัญหายาเสพติด สานักข่าวไทย (2554) ได้
รายงานว่า จุฬาราชมนตรี มีความเป็น ห่ วงต่อปัญหาเยาวชนนราธิวาส โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาสมีปัญหาติดยาเสพติดประเภทต่างๆ มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น จากการ
อธิบายของ กาญจนา บุญยัง (2549) ได้อธิบายว่า ปัญหาเยาวชนจานวนมากในสามจังหวัดชายแดน
ใต้ เกิดจากการจัดตั้งขบวนการและมีการชักจูงเยาวชนในพื้นที่ให้เข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งมีทั้งเยาวชนที่
กาลังศึกษา และเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาและทางานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับขบวนการก่อ
การร้าย นักการเมืองผู้มีอิทธิพล นักการศาสนา และนักวิชาการปัตตานี โดยขบวนการดังกล่าวแอบอิง
อยู่กับสถาบันการศึกษาทางศาสนาเป็นหลัก
พลเดช ปิ่นประทีป (2555) ได้กล่าวไว้ว่า เยาวชนชายแดนใต้ในวันนี้น่าเป็นห่วงมาก ทั้งจาก
ความอ่อนแอสะสมที่อยู่ในตัวและความเสี่ยงจากสถานการณ์ความไม่สงบในบ้านเกิดเมืองนอน มีผล
การศึกษาเชิงสารวจในกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในโครงการญาลันนันบารู ในปี พ.ศ. 2554
จานวน 18,528 คน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) อายุระหว่าง 14-24 ปี พบว่าที่ไม่ได้เรียนหนังสือและที่
เรียนแค่ประถมหรือมัธยมเท่านั้นมีจานวนมากถึงร้อยละ 95 การเรียนทางศาสนาส่วนใหญ่ได้แค่ระดับ
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ต้น (ร้อยละ 66) เรี ยกว่าการศึกษาต่ามากทั้งทางโลกและทางธรรม ว่างงาน ยากจน มั่วสุม ไม่มี
เป้าหมายชีวิต ติดยาเสพติดจานวนมากและไม่ได้เคร่งศาสนาอะไรเลย ซึ่งทาง ป.ป.ส. เรียกเยาวชน
เหล่านี้ว่า ”เยาวชนที่ต้นทุนติดลบ” นอกจากนั้น เยาวชนที่ชายแดนใต้ถูกทอดทิ้ง ถูกกระทาและรับ
ผลกระทบจากการปกครอง-พัฒนาของรัฐที่มีจุดอ่อนและจากสถานการณ์ความไม่สงบที่ยืดเยื้อเรื้อรัง
ซึ่งประมาณว่าเยาวชนที่นั่นได้สูญเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยหนึ่งรุ่น (Generation) แบบเดียวกับ
นักศึกษารุ่นปี 1989 ของญี่ปุ่นที่ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเยาวชนพวกนี้เรียนจบกันรุ่นแล้วรุ่น
เล่ า ตลอดยี่ สิ บ ปี โ ดยที่ ไ ม่ มี ง านท าเลย และถู ก เรี ย กขานว่ า เป็ น เจนเนอเรชั่ น ที่ สู ญ หาย ( Lost
Generation)
อย่างไรก็ตาม ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2556) ได้พยายามแก้ไขปัญหา
เยาวชน ด้วยการเน้นไปถึงความสาคัญของการศึกษา โดยมีความมุ่งมั่นที่จะนาการศึกษามาพัฒนา
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่งเสริมการศึกษาตามความเหมาะสมต่ออัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
โดยเน้ น เด็กเป็ นศูน ย์กลางของการเรียนรู้ที่มีส่ วนส าคัญเพราะการศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม สร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคม ส่งเสริมการมีอาชีพ และ
การศึกษาเป็นกุญแจสาคัญในการสร้างอนาคตที่นาพาสันติภาพกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับที่ อุมม์ รอชิด (2555) ได้อธิบายไว้ว่า การพัฒนาการศึกษาจะช่วยให้
เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับรู้กฎระเบีย บ กฎหมายของบ้านเมือง ไม่โดนเจ้าหน้าที่ และข้าราชการที่ไม่ดี
หลอกลวง และกดขี่ข่มเหง อีกทั้งการศึกษาจะช่วยให้เยาวชนมีความคิดที่กว้างไกลมากขึ้น ทาให้
เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยไม่ยอมที่จะโดนกดขี่ข่มเหงจากผู้ไม่หวังดี
อีกต่อไป และภาครัฐบาลสมควรสนับสนุนคนในพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นผู้ปกครอง เพราะพวกเขาเข้าใจ
ในปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
กรมประชาสัมพันธ์ (2552) อธิบายนโยบายภาครัฐในการแก้ปัญหาทางด้านสังคมซึ่งรวมถึง
เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ไว้ว่า ภาครัฐจะต้องมีการพัฒนาประชาชนทุกกลุ่มวัยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนและ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา ควรได้รับการพัฒนา
ในทุกมิติของตัวคน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะความสามารถ และการมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
และประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพและปกติสุข บนพื้นฐานความหลาก หลายทาง วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน หรือจากข้อมูลของ Pattayadailynews (2556) ที่อธิบายถึง
การแก้ปัญหาของกองทัพเรือที่ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการที่มี
ความมุ่งหวังให้เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบจากกลุ่มผู้ ก่อ
เหตุรุนแรงและกลุ่มผู้หวังแบ่งแยกดินแดน ได้เข้าใจทัศนคติที่ดีต่อทหาร มาเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล
ขึ้น ได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่มีคุณค่า เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ท่ามกลางความ
หลากหลายของศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงการรับทราบภารกิจของกองทัพเรือด้านการป้องกัน
และพัฒนาประเทศ
จากที่กล่าวมานั้น จะพบว่าเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหา เพราะเยาวชนมีความ
เสี่ ยงด้านต่างๆ การพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ให้ เยาวชนจึงมีความส าคัญ และจาเป็น ซึ่งไม่อาจ
ปฏิเสธได้ว่า หน่วยงานรัฐมีส่วนเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดัง นั้น การศึกษานี้จึงมี
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คาถามวิจัยในการศึกษาว่า 1) สถานการณ์ของปัญหาเยาวชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็น
อย่างไร 2) กระบวนการทางาน ผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิมเป็นอย่างไร 3) ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานภาครัฐในการดาเนินงานแก้ไข
ปัญหาเยาวชนมีอะไรบ้าง และ 4) จะมีแนวทางพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการ
แก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างไร
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อศึกษากระบวนการทางานและผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานภาครัฐในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชน
ไทยมุสลิม
4. ศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้
3. ขอบเขตกำรวิจัย
พื้นที่ศึกษาคือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยประชากรที่ศึกษา
คือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ เช่น สานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน การดาเนินการของกองอานวยการรักษา
ความมั่น คงภายในภาค 4 ส่ว นหน้า เช่น โครงการญาลันนันบารู ศูนย์อานวยการบริห ารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ตารวจ
รวมไปถึงผู้บริหารการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธ ยมศึกษาในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
นอกจากนั ้น ยัง ศึก ษาครอบครัว ของกลุ ่ม เยาวชน ผู้นาชุม ชน และกลุ ่ม เยาวชนที่ผ่า นการเข้า
โครงการญาลันนันบารู
4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
การศึกษาครั้งนี้จะทาให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันของปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ หน่วยงานภาครัฐดาเนินการอย่างไร ปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้าง แล้วจะพัฒนา
แนวทางในการดาเนินการได้อย่างไร นอกจากนั้น ยังมีประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อ
นาข้อมูลไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนไทยมุสลิม รวมไปถึงจะส่งรายงานวิจัยให้
หน่ ว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ย วข้องเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ และจัดทาบทความวิช าการส าหรับตีพิมพ์ ใน
วารสารเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาสู่สาธารณะด้วย
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5. นิยำมศัพท์
กำรพัฒนำ หมายถึง การทาให้เปลี่ยนแปลง การทาให้ดีขึ้น และการทาให้เจริญขึ้น
กำรดำเนินงำน หมายถึง วิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทาโครงการและ
การปฏิบัติงาน
หน่วยงำนภำครัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมี
ฐานะเป็ น กรม ราชการส่ ว นภูมิ ภ าค และราชการส่ ว นท้ องถิ่น รวมไปถึง รั ฐ วิ ส าหกิ จที่ ตั้ง ขึ้น โดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้เป็น
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เยำวชนไทยมุสลิม หมายถึง บุคคลที่นับถือศาสนาอิสลาม มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุ
25 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส
สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ หมายถึง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในบทแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เ กี่ยวข้องของโครงการวิจั ยเรื่ อง “แนวทางการ
พัฒ นาการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการแก้ ไขปัญ หาเยาวชนไทยมุ ส ลิ มในสามจังหวั ด
ชายแดนใต้” ผู้วิจัยมีแนวทางในการนาเสนอดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน
2. ปัญหาเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้
3. การดาเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชน
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิดในการศึกษา
1. แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน
คาว่า “เยาวชน” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า คือ บุคคลอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่เป็นผู้บรรลุนิติ
ภาวะแล้วด้วยการสมรส นอกจากนี้ คาว่าเยาวชน ตามความหมายขององค์การสหประชาชาติ ได้ให้
ความหมายไว้คือ คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี (กระทรวงวัฒนธรรม, 2555) ซึ่ง
สอดคล้องกับที่องค์การ UNICEF ที่ระบุว่าเยาวชนหมายถึงคนหนุ่มสาวที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15 –
25 ปี (ทัศนันท์ บุญสวน, 2550 น.16) และในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของเยาวชนว่า คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุ
25 ปีบ ริบูร ณ์ (พระราชบั ญญัติส่ งเสริมการพัฒ นาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ , 2550) โดยสรุป ใน
งานวิจัยชิ้นนี้เยาวชนหมายถึง ผู้มีอายุระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์ ซึ่งคือกลุ่มประชากรที่งานวิจัยนี้จะให้
ความสาคัญในการศึกษา เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหา กระบวนการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งการพัฒนาและปรับตัวของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาของเยาวชน
ต่อไป
นอกจากนั้น มีคาที่ใกล้เคียงกับคาว่า “เยาวชน คือคาว่า “วัยรุ่น” ซึ่งหมายถึง การเจริญที่
ย่างเข้าสู่ วุฒิภาวะ เป็นวัยที่มีการเจริญเติบ โตและพัฒนาการจากเด็กไปเป็นวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยลักษณะเด่นของ
วัยรุ่น คือ มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากทาให้อารมณ์เด็กเปลี่ยนแปลงง่าย ต้องการความเข้าใจ
จากบิดามารดาและครอบครัวที่อบอุ่น ต้องการเพื่อนมากและกลัวคนในสังคมเพื่อนจะไม่ยอมรับ ชอบ
คบเพื่อนและแสดงออกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน สนใจเรื่องเพศ และมักคิดว่าตนเป็นผู้ใหญ่
แล้ว ไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราวของตนและมีเรื่องที่ปิดบังครอบครัว ต้องการการยกย่องและจะโกรธ
ถ้าถูกดูถูกเหยียดหยาม (นพพร ศรีผัด, 2548) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น คือ สถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจของวัยรุ่นซึ่งเกิดจากฐานะทางครอบครัว สุขภาพร่างกาย และการพัฒนาสุขภาพ เพราะ
สุขภาพมีผลโดยตรงต่อสติปัญญา ความสามารถทางสมองกับพฤติกรรม พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องจากคน
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ในครอบครัว การใช้เวลาว่าง สิ่งแวดล้อมและการคบเพื่อน (นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , 2541 อ้างถึงใน บุญ
ธรรม บุญหมื่น, 2545 น.15–16)
ในการศึกษาของ Kohlberg (1958) พบว่า เด็กมีพัฒนาการทางจริยธรรมอย่างต่อเนื่องใน
ระดับสูงขึ้นหลังจากอายุ 10 ปี ทฤษฎีนี้ได้แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมเป็น 3 ระดับ โดย ระดับที่ 1
ระดั บ ก่ อ นมี จ ริ ย ธรรมหรื อ ระดั บ ก่ อ นกฎเกณฑ์ สั ง คม ในระดั บ ที่ 1 นี้ เ ด็ ก จะรั บ รู้ ก ฎเกณฑ์ ข อง
พฤติกรรมทีด่ ีและไม่ดีจากผู้มีอานาจเหนือตนเอง เช่น พ่อแม่ ครูหรือเด็กที่โตกว่า และมักคานึงถึงผล
ที่ต ามมาว่ า เป็ น รางวัล หรื อการถู กลงโทษในการตี ค วามพฤติ กรรมของตนเอง ระดั บ ที่ 2 ระดั บ
จริยธรรมตามกฎเกณฑ์ทางสังคม โดยบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามเกณฑ์ของสังคมที่ตนอยู่ ทาตาม
ความคาดหวังของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง บุคคลจะไม่คานึงถึงผลตามมาที่จะเกิดแก่ตนเอง แต่คานึงถึง
จิตใจของผู้อื่น ยึดถือความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี เป็นสาคัญ จริยธรรมในระดับนี้จะพบในช่วง
วัยรุ่นอายุประมาณ 10 – 16 ปี และระดับที่ 3 ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ หรือ
ระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม โดยพัฒนาการทางจริยธรรมในระดับนี้เป็นหลักจริยธรรมของผู้ที่มีอายุ 20
ปีขึ้นไป หากบุคคลพัฒนาจริยธรรมมาถึงขั้นนี้ก็จะสามารถใช้วิจารณญาณตี ความหมายสถานการณ์
ต่างๆ ตามหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมก่อนที่จะแสดงพฤติกรรม ซึ่งการตัดสินใจว่า “ถูก”
“ผิด” หรือ “ควร” และ “ไม่ควร” มาจากวิจารณญาณของตนเอง อยู่บนหลักความยุติธรรมและเป็น
ที่ยอมรับของสังคม โดยปราศจากอิทธิพลของผู้ที่มีอานาจหรือกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิก
Maccoby and Martin (1983 อ้างใน ดุลยา จิตตะยโศธร, 2552) อธิบายรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูเยาวชนไว้ 4 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ คือ การอบรมเลี้ยงดูที่
บิดามารดาสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะของเด็ก โดยบิดามารดาอนุญาตให้เด็กมีอิส ระ
ตามควรแก่วุฒิภาวะ แต่ในขณะเดียวกันบิดามารดาจะกาหนดขอบเขตพฤติกรรมของเด็ก ให้เด็กเชื่อ
ฟังและปฏิบัติตามแนวทางที่บิดามารดากาหนดไว้อย่างมีเหตุผล ถึงแม้บิดามารดาจะเรียกร้องสูง แต่
ในขณะเดียวกันก็ให้ความรักความอบอุ่นและใส่ใจต่อเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง รับฟัง
เหตุผลจากเด็กและสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของครอบครัว รูปแบบที่
2 การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม คือ การอบรม เลี้ยงดูที่บิดามารดามีความเข้มงวดเรียกร้องสูง แต่ไม่
ตอบสนองความต้องการของเด็กโดยสิ้นเชิง มีการจัดระบบการควบคุมและวางกฎเกณฑ์ให้เด็กปฏิบัติ
ตามอย่างเข้มงวด โดยมีการอธิบายน้อยมากหรือไม่มีเลย เด็กต้องยอมรับในคาพูดของบิดามารดาว่า
เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเสมอ มีการใช้อานาจควบคุมโดยวิธีบังคับ และลงโทษเมื่อเด็กไม่ทาตาม
ความคาดหวังของบิดามารดา บิดามารดามักห่างเหินและปฏิเสธเด็ก รูปแบบที่ 3 การอบรมเลี้ยงดู
แบบตามใจ คือ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาปล่อยให้เด็กทาสิ่งต่างๆ ตามการตัดสินใจของเด็กโดยไม่
กาหนดขอบเขต ใช้การลงโทษน้อย ไม่เรียกร้องหรือควบคุมพฤติกรรมเด็ก เด็กสามารถแสดงออกซึ่ง
ความรู้สึกและอารมณ์ได้อย่างเปิดเผย บิดามารดาอาจให้คาปรึกษาหรือพยายามใช้เหตุผลกับเด็กแต่
ไม่มีอานาจควบคุมพฤติกรรมของเด็ก บิดามารดาจะให้ความรักความอบอุ่นและตอบสนองความ
ต้องการของเด็กเสมอ และรูป แบบที่ 4 การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง คือ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดา
มารดาไม่สนใจหรือตอบสนองความต้องการของเด็ก ดูแลเอาใจใส่ต่อเด็กน้อ ยมาก บิดามารดากลุ่มนี้
จะเพิกเฉยต่อเด็กพอๆ กับไม่เรียกร้องหรือวางมาตรฐานพฤติกรรมใดๆ ให้เด็กปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเป็น
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เพราะบิดามารดาปฏิเสธเด็กแต่แรก หรือหมกมุ่นอยู่กับปัญหาและความกดดันในชีวิตประจาวันจนไม่
มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็ก
กมลพรรณ ชี ว พั น ธ์ ศ รี (2548) แบ่ ง วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาเยาวชนไว้ 4 ระดั บ คื อ ระดั บ
ครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับสังคมและชุมชน และระดับรัฐ โดยระดับครอบครัว ผู้ปกครองพ่อแม่
ทุกคนต้องพัฒนาความรู้ในการเลี้ยงเด็ก สร้างความผูกพันพ่อ-แม่ลูก มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ใช้
ความยืดหยุ่นในการดูแลบุตร ไม่เอาความเครียดจากที่ทางาน หรือเรื่องอื่นๆ มาลงที่บุตรหลานเป็นต้น
ในระดับโรงเรียนจะต้องพัฒนาทักษะทางจิตใจควบคู่ไปกับความรู้ เพิ่มกิจกรรมกลุ่มที่ท้าทายความคิด
ที่หลากหลายและจัดให้อย่างสม่าเสมอและช่วยเหลือกันและกันเพื่อให้ไปบริการสังคม มีครูที่ปรึกษาที่
รู้ เข้าใจ มีจติ วิทยาดี ใจดี เด็กและเยาวชนสามารถเข้าหาได้ง่าย ในระดับสังคมและชุมชน ใช้การสร้าง
ประสบการณ์และปลู กฝั งความคิดทางบวก คือ การส่ งเสริมให้ เยาวชนรู้สึ กว่าเป็นคนมีคุณค่า มี
ความสามารถ มีศักยภาพ เป็นที่รัก ที่ห่วงใย ต้องการ มีความผูกพันกับคนรอบข้าง ซึ่งจะทาให้เขา
ห่างไกลจากอาชญากรรม พฤติกรรมเสี่ยง ความรุนแรง และยาเสพติด เช่น ใช้เวลาทางานกับชุมชน
จะทาให้ เ ยาวชนมี พัฒ นาการที่ ดี ไม่ มี พฤติ กรรมเสี่ ย ง โดยเริ่ม จากผู้ น าท้อ งถิ่ น ตั ว แทนเยาวชน
ผู้ร่วมงาน และเพื่อนบ้าน ตั้งชมรมเยาวชน ทากิจกรรมทุกวันอาทิตย์หรือทุกเย็นหลังเลิกเรียน เช่ น
ต่อต้านยาเสพติด รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง เช่น กีฬา ดนตรี วิชาการ หรือร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เป็นคนช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยประจาชุมชน ซึ่งควรมีกิจกรรมที่ทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และ
ร่วมมือกันระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่โดยผู้ใหญ่ต้องไม่เอาเปรียบเยาวชน และในระดับรัฐ จะต้องให้
ความรู้ครูและผู้ปกครองด้านการเลี้ยงดูเด็กทั้งด้านจิตวิทยาเด็ก พัฒนาสติปัญญา การดูแลสุขภาพเด็ก
รวมไปถึงมีสถานที่ให้เยาวชนแสดงออก เช่น กีฬา ดนตรี ร้องเพลง เป็นต้น และมีกฎหมายรองรับ
เช่น การลงโทษผู้ปกครอง โรงเรียน หากเด็กหรือเยาวชนในการปกครองไปทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
จากที่กล่าวมานั้น จะพบว่าการที่เยาวชนจะเติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้นั้น มี
ปัจจัยมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ ครอบครัว การเลี้ยงดู เพื่อน สังคม สิ่งแวดล้อม โรงเรียน รวมไป
ถึงระดับรั ฐ ซึ่งทุกปั จ จัย มีอิทธิพลต่อ การพัฒ นาเยาวชนให้ เติบโตขึ้นมาเพื่อช่ว ยพัฒ นาสั งคมและ
ประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยที่สลับซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันทาให้เยาวชนต้อง
ประสบกับปัญหาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เยาวชนบางส่วนก็ไม่อาจต้านทานกระแสสังคมบางลักษณะจน
หลงไปเดินในเส้นทางที่ผิดพลาด ซึ่งทาให้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม ซึ่งมิอาจปฏิเสธได้ว่า ในสังคมสังคมหนึ่งหน่วยงานภาครัฐเป็นเหมือนตัวแสดงที่มีบทบาทใน
การช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว และยังเปรียบเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยแก้ไขและพัฒนาให้เยาวชนเติบโต
ไปในทิศทางที่ดีต่อไป งานวิจัยโครงการนี้เน้นการศึกษาการดาเนินงานของภาครัฐ ว่ามีการดาเนินการ
อย่างไร ปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้าง เพื่อนาไปสู่การหาแนวทางพัฒนาการดาเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐให้สามารถแก้ไขปัญหาเยาวชนได้ในระยะยาวและยั่งยืนต่อไป
2. ปัญหาเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่ งแวดล้ อมทางสังคมที่เปลี่ยนไป ทาให้สังคมมีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและสภาพทางปัญหาต่างๆ ทางสังคมสลับซับซ้อนมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะ
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ปัญหาเยาวชนที่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเกิดจากปัญหาและปัจจัยหลายประการทั้งจาก
รูปแบบระบบการเลี้ยงดู สภาพครอบครัว และการละเลยหรือการขาดการเอาใจใส่จากสังคม เป็นต้น
นอกจากนั้น พนม เกตุมาน (2550) ได้อธิบายปัญหาวัยรุ่นไว้ว่า ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในวัยรุ่น
คือ ไม่เรียนหนังสือ ติดเกม ติดการพนัน การเรียน การปรับตัว ปัญหาทางเพศ สาเหตุการใช้และติด
ยาเสพติด พฤติกรรมผิดปกติ โรคซึ มเศร้าและการฆ่าตัวตาย และบุคลิกภาพผิดปกติ โดยสาเหตุของ
ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของสารเคมี สารสื่อ
นาประสาท โรคทางกาย โรคระบบประสาท สารพิษ จิตใจ บุคลิกภาพ ความคิด การมองโลก การ
ปรับตัว สังคม การเลี้ยงดู ปัญหาของพ่อแม่ ตัวอย่างของสังคม และสื่อต่างๆ เช่น ทีวี วิทยุ หรือสื่อ
ออนไลน์ เป็นต้น
จากการศึกษาของ เกษตรชัย และหีม และดลมนรรน์ บากา (2553) พบว่า เยาวชนมุสลิมใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีปัญหาจะมีลักษณะ เช่น มีวิถีชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม มี
การทากิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์ สร้างความเดือดร้อนราคาญให้แก่บุคคลทั่วไป มีการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างเปิดเผยเหมือนชาวตะวันตก เช่น การจับมือ การกอดจูบ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส
และไม่ใ ห้ ค วามส าคั ญ กับ วิช าทางศาสนา มี การเกี่ย วข้ องกั บอบายมุ ข ไม่ รู้จั ก ใช้ เวลาว่า งให้ เ ป็ น
ประโยชน์ มีการแต่งกายเลียนแบบตะวันตกเพิ่มมากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างในครอบครัวและญาติพี่
น้องมีความห่างเหิน รวมไปถึงไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์กับชุมชน เยาวชนมีการละเลยและไม่ให้ความสาคัญ
ต่อการปฏิบัติศาสนกิจ และไม่ค่อยร่วมการบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสาธารณะ ซึ่งเยาวชนมีวิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก มีการใช้ชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามเพิ่ม
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะสื่อต่างๆ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเยาวชน ผู้นาชุมชนก็ปล่อย
ปละละเลยกับอบายมุขต่างๆ เพราะเกิดขึ้นมากมายจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดา รวมถึงปัจจัยต่างๆ อีก
มากมายที่ทาให้เยาวชนมุสลิมหันเหออกจากวิถีการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องตามวิถีมุสลิม
องค์การบริหารส่วนตาบลยะลา (2549) ได้สรุปปัญหาของเยาวชนในพื้นที่การปกครองของ
ตาบลยะลาไว้ว่า ปัญหาของเยาวชนในช่วงอายุ 15-25 ปี คือ ปัญหายาเสพติด ซึ่งทางองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลได้พยายามสร้างกิจกรรมให้เยาวชนหลีกจากยาเสพติดโดยสนับสนุนให้เยาวชนเล่นกีฬาเพิ่ม
มากขึ้น เช่น จัดทาโครงการฝึกสอนกีฬาภาคฤดูร้อนเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกัน
และโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้ น ที่ด้วย
การส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการเล่นกีฬา หรือโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่และเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาต่างๆ นอกจากนั้น เครือข่ายบัณฑิต
อาสาพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2558) ได้บรรยายถึงคาสัมภาษณ์ นายแวดอรอแม หยีมามุ
โต๊ะอิหม่ามตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่อธิบายถึงปัญหาการแต่งกายของหญิงสาว
และเยาวชนมุสลิมหญิงที่สวมใส่เสื้อผ้ารัดรูปจนเห็นสัดส่วนทุกอย่างของร่างกาย ผิดหลักการอิสลาม
ซึ่งเป็นสาเหตุที่นามาสู่การผิดประเวณีได้ ซึ่งการแต่งกายของผู้หญิงในอิสลาม ไม่ได้กาหนดขอบเขต
อย่างชัดเจน แต่ตามหลักการต้องปกปิดทุกส่วนของร่างกาย เว้นแต่ใบหน้าและฝ่ามือ และต้องไม่เน้น
สัดส่วน หรือสวมใส่เสื้อผ้าบางจนเกินไป สาหรับผู้หญิงชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน นิยมนุ่งกางเกงที่
รัดรูปและฟิต ซึ่งผิดหลักการของอิสลาม ปัญหาการผิดประเวณีในกลุ่มเยาวชนปัจจุบัน สาเหตุหนึ่ง
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เกิดจากการแต่งกายรัดรูป ดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้าม โดยสื่อมีส่วนทาให้เยาวชนไม่สามารถ
แยกแยะได้ว่า อะไรเป็นประโยชน์ อะไรเป็นโทษ นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากผู้ปกครองไม่เอาใจ
ใส่เยาวชนที่อยู่ในความดูแล
นอกจากนั้น ปัญหาการศึกษาก็เป็นปัญหาหนึ่งของเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
บัณฑิต อารอมัน (2556) ได้อธิบายว่า การศึกษาของเยาวชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดย
ส่วนมากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิชาการทางศาสนา ซึ่งบางส่วนเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม คุณภาพทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังประสบปัญหาด้านมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งยังต่ากว่าระดับมาตรฐานทั่วไปโดยภาพรวมของประเทศ เนื่องจากยังขาดบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ขาดการจัดสรรทุนการศึกษา และผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงใน
พื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์มาอย่างต่ อเนื่อง และที่สาคัญนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ในพื้นที่
ต้องเรียนวิชาทางด้านศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญ โดยในช่วงเช้าต้องเรียนในสายสามัญ ส่วนตอนค่า
ต้องเรียนในวิชาทางด้านศาสนา ซึ่งเมื่อเทียบเวลาที่ใช้กับการเรียนพบว่าต้องใช้ เวลาเรียนรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 10 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเกิดความเหนื่อยล้าต่อการเรียนในแต่ละวัน ทาให้การเรียนรู้ ความ
เข้าใจ มีลดน้อยลง และส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะในภาควิชาสามัญต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานทั่ ว ไป นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง ต่ อ การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง สถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาส่ว นมากต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือผลทางการศึกษาที่ มีมาตรฐาน และต้องมีการ
สอบแข่งขันเพื่อให้ได้เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ จึงมีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้จานวนเพียงเล็กน้อยที่ได้รับโอกาสที่จะเข้าไปศึกต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศ
ปัญหาสั งคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสังคมถูกครอบงาโดย
วัฒนธรรมตะวันตกอย่างไร้ขีดจากัด ประชาชนทั่วไปห่างเหินจากศาสนา และอานาจวัตถุนิยมได้ซึม
ซับเข้าไปในจิตใจของคนในสังคมส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอย่างมาย เช่น ปัญหายาเสพติด
ปัญหาการพนัน การมั่วสุมระหว่างชายหญิงอย่างเสรีจนเกิดปัญหาการผิดประเพณีนาสู่การทาแท้งใน
หมู่เยาวชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนั้น ผู้คนในสังคมขาดความรัก ความสามัคคี
เกิดความแตกแยกของคนในครอบครัว ชุมชน หรือแม้กระทั่งปัญหาการหย่าร้างในครอบครัว ที่ส่งผล
ให้คนในครอบครัวขาดความรัก ความอบอุ่น ทาให้ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นเกราะป้องกันปัญหา
ต่างๆ ได้ถูกทาลายลง (มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, 2552)
มีกรณีศึกษาซึ่งอยู่ในบทความของ อารีด้า สาเม๊าะ ซึ่งเขียนในปี พ.ศ. 2554 คือ เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 พบวัยรุ่นกว่า 200 คู่ ทาผิดประเพณีในพื้นที่สาธารณะ เมื่อเจ้าหน้าที่ของ
คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดปัตตานีแจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐจับกุม ทางเจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่า เป็น
สิทธิส่วนบุคคลไม่สามารถดาเนินการได้ ซึ่งสถิติการการหย่าร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2547 มีอัตราเพิ่ม สูงขึ้นอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจการใช้ชีวิตครอบครัว อันสืบเนื่องมาจาก
การเลือกคู่เองของคู่บ่าวสาว ซึ่งส่วนใหญ่มีต้นตอมาจากการผิดประเพณี ที่ขัดกับหลักการอิสลาม
ครอบครัวจานวนหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้ ยังละเลยไม่ให้ความสาคัญกับการเลี้ยงดูและให้ความ
อบอุ่นแก่เด็กเล็ก ทาให้เด็กโตขึ้นมาในสภาพขาดความอบอุ่น ต้องแสวงหาความอบอุ่นด้วยตัวเอง
ประกอบกั บ สื่ อ ยุ ค ปั จ จุ บั น ออกมาสื่ อ สารเรื่ อ งเพศกั น อย่ า งกว้ า งขวาง ท าให้ ปั ญ หาเรื่ อ งการมี
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เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น ซึ่งนามาสู่การท้องในวัยเรียนมากขึ้น และแนวโน้มอายุของแม่วัย
เรียนจะลดลงมาเรื่อยๆ นี่คือสิ่งที่สังคมมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนใต้กาลังประสบ แต่ที่ผ่านมาภาครัฐ
ทุก ฝ่ ายต่ างหั น ไปเน้ น การแก้ ปั ญหาด้า นความมั่ น คงและความปลอดภั ย จนละเลยปั ญหาสั ง คม
โดยเฉพาะปัญหาที่กาลังคุกคามวัยรุ่นมุสลิม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นับวันจะรุนแรงยิ่ งขึ้นซึ่ง
เป็นปัญหาใหญ่ที่สังคมมุสลิมกาลังประสบและต้องการให้ทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไข (อารีด้า สาเม๊าะ,
2554) ซึ่งภาพแสดงวัยรุ่นทาผิดประเพณีในพื้นที่สาธารณะดังแสดงในภาพที่ 2-1

ภาพที่ 2-1 แสดงวัยรุ่นทาผิดประเพณีในพื้นที่สาธารณะในสามจังหวัดชายแดนใต้
ที่มา: ผู้วิจัยถ่ายภาพนี้จากภาพในโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ที่ประจาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
จากการศึกษาของ พฤทธิ์ ไชยเหมวงศ์ และคณะ (2556) ได้รายงานสภาวการณ์เด็กและ
เยาวชนในจั ง หวัด นราธิ ว าส พบว่ า เด็ ก ใช้ เ วลาในการออกก าลั ง กายน้ อ ยลง ดู โ ทรทั ศ น์ มากขึ้ น
รับประทานอาหารที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น ในด้านการศึกษาพบว่า เด็กมีการหนี
เรียนมากขึ้น ลอกการบ้าน ลอกรายงานเพื่อนมากขึ้น และเยาวชนจะใช้เวลาในการอ่านหนังสืออ่าน
เล่นมากกว่าอ่านหนังสือพิมพ์ ในด้านสังคมพบว่า เด็กและเยาวชนระดับมัธยมและอุดมศึกษาใช้เวลา
ในการคุยโทรศัพท์มากกว่าเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาถึง 4 เท่า ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากขึ้น
มากกว่าที่จะอยู่กับครอบครัว และพฤติกรรมที่มีมากขึ้นจนปรากฏเป็นปัญหาในสังคม ได้แก่ การดื่ม
สุรา การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของเด็กและเยาวชนระดับมัธยมถึงอุดมศึกษา
สาหรับการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีผลต่อเยาวชน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2552)
อธิบายว่า ปัญหาความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพทั้งของครูผู้สอนและนักเรียน เรื่อง
ของความเชื่อ ค่านิยม ที่ ศาสนามีอิทธิพลต่อครอบครัวทาให้เยาวชนส่วนหนึ่งเรี ยนสถาบันการศึกษา
ทางศาสนา ซึ่งสอนวิชาสามัญทั่วไปน้อยและเน้นสอนศาสนาเป็นหลัก รวมไปถึงความแตกต่างระหว่าง
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ความรู้ความสามารถของครูผู้สอนในโรงเรียนรัฐ และเอกชนทาให้มาตรฐานการศึกษาในโรงเรียน
เอกชนต่ากว่ามาตรฐานของโรงเรี ยนรัฐ ในพื้นที่ (ซึ่งโรงเรียนรัฐ ในพื้นที่ส ามจังหวัดชายแดนใต้ ก็
มาตรฐานการศึกษาต่ากว่าพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ) นอกจากนั้น ก็มีการแบ่งแยกระหว่างนักเรียนพุทธ
และมุสลิมอย่างชัดเจนในการทากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เป็นต้น
นอกจากนั้น ปัญหาเยาวชนที่ได้รับผลกระทบและชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เช่น บุคคล
ในครอบครัวเสียชีวิต ทาให้กาพร้าขาดผู้นาครอบครัวในการเลี้ยงดูและอบรม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
ต่อ สภาพจิ ต ใจของเยาวชนและน าไปสู่ ปั ญ หาต่ างๆ ตามมา หรื อเยาวชนก็ ไ ด้รั บ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบจนนาไปสู่ความสูญเสีย ดังที่ สุวรา แก้วนุ้ย และสุภาภรณ์ พนัสนาชี (2558) ได้
สรุปสถิติไว้ว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อ มต่อ กลุ่ มเด็กและเยาวชน ประกอบด้ ว ย การเสี ยชี วิต และบาดเจ็บ ความเป็ นผู้ ที่ มีค วาม
บกพร่องทางร่างกาย (คนพิการ) การตกเป็นผู้ต้อ งสงสัย ถูกดาเนินคดีและคุมขัง การถูกพลัดพราก
จากครอบครัวในกรณีที่คนในครอบครัวถูกกล่ าวหาว่าเห็ นต่างจากรัฐ และการต้องกลายเป็นเด็ก
กาพร้าจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัว โดยเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งและความรุนแรง จะ
มีผลกระทบทางจิตใจที่อาจจะนาไปสู่ภาวะความซึ มเศร้า ภาวะวิตกกังวล หรือแม้แต่การใช้ความ
รุนแรงในการจัดการปัญหาอีกด้วย สาหรับข้อมูลสถิติสะสม ของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ ระหว่างมกราคม พ.ศ. 2547 – ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่
อายุต่ากว่า 15 ปี พบว่า มีเด็กและเยาวชน เสียชีวิตสะสม ทั้งสิ้น 81 คน เป็นกลุ่มเด็กที่นับถือศาสนา
พุทธ จานวน 20 คน และ กลุ่มเด็กที่นับถือศาสนาอิสลาม จานวน 60 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น
445 คน เป็นกลุ่มเด็กที่นับถือศาสนาพุทธ จานวน 156 คน และ กลุ่มเด็กที่นับถือศาสนาอิสลาม
จานวน 287 คน โดยปีที่มีจานวนการเสียชีวิตสูงสุด คือ ปี พ.ศ. 2550 จานวน 21 คน
จากที่ ก ล่ า วมา จะพบว่ าปั ญ หาเยาวชนมุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่ ส ามจั งหวั ด ชายแดนใต้ มี ปั ญ หาที่
หลากหลายและสั่งสมมาอย่างยาวนาน เช่น ปัญหายาเสพติด การดื่มน้ากระท่อม (ซึ่งเป็นวิถีชีวิต) ยา
เสพติดอื่นๆ เช่น กัญชา ยาบ้า ก็เป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข นอกจากนั้นปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่ยังเป็นสถานการณ์หนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ทาให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของรัฐยากมาก
ขึ้น ปัญหาระบบการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและระบบของภาพรวม
ของประเทศรวมไปถึงการเน้นศึกษาทางศาสนาซึ่งส่งผลต่อการศึกษาขั้นสูงและการหางานทา การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือก่อนสมรสทาให้เกิดปัญหาท้องนอกสมรสในเยาวชนมุสลิมหญิง หรือ
ปัญหาที่เกิดจากสภาพครอบครัวส่งผลให้พบเห็นเยาวชนมุสลิมจานวนมากขับรถมอเตอร์ไซค์บนท้อง
ถนนในยามวิกาลหรือทากิจกรรมที่ก่อความราคาญให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นเพียง
ปัญหาส่วนหนึ่งที่ค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรมซึ่งเป็นปัญหาไม่ใช่เพียงระดับท้องถิ่น หรือชุมชน
สังคม ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม จนไปถึงรัฐบาลกลางระดับประเทศที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ
ออกระเบียบกฎเกณฑ์ การบังคับใช้กฎหมาย และการสร้างความเข้าใจใหม่ๆ ให้เยาวชนมุสลิมในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ สามารถดาเนินชีวิตในวิถีทางแห่งอิสลามที่ดีโดยควบคู่กับการอยู่รอดภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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3. การดาเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชน
ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนมีภาครัฐหลายหน่วยงานมากที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะอนุ
กรรมาธิการด้านเด็กและเยาวชน (2556) ซึ่งอยู่ภายใต้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการ
เด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา เช่น
เพื่อให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และทางเลือกให้แก่เด็กและเยาวชน ภาครัฐ ควรจะเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ แก่ ร ะดับ ครั ว เรื อน โดยการสร้างเครือข่ายระดับ ครอบครัว ในท้องถิ่น ให้ เป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงกัน มีการพัฒนาและจัดทาระบบสวัสดิการสาหรับครอบครัวที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
รวมไปถึงการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของระบบการศึกษา โดยเพิ่มบทบาทของระบบการศึกษา
ทางเลือก และพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการใช้ชีวิตในสังคมให้แก่เด็กในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น รัฐ
ต้องสนับสนุนและมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันและองค์กรสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน รัฐต้อง
มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการจัดสรรพื้นที่สื่อทางเลือกสาหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว การ
สนับสนุนการผลิตสื่อโดยกลุ่มเยาวชนและผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ควรมีการผลักดันให้มี
กฎหมายควบคุมสื่อสาหรับเด็กและเยาวชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดระเบียบพื้นที่ทาง
สังคมอย่างจริงจัง โดยจัดทาระบบเพื่อกาหนดพื้นที่ตั้งสถานบันเทิงในเขตเมือง รวมถึงการขยายพื้นที่
ที่ดีและปราศจากสิ่งยั่วยุให้ แก่เด็กในเขตเมือง การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลเด็ก เยาวชนของ
ตนเอง ตลอดจนการดูแลและให้คาปรึกษาแก่เยาวชนที่เคยกระทาผิดซึ่งปัจจุบันมีจานวนไม่น้อยที่อยู่
ในความดูแลของศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้เด็กกลับตัวเป็นคนดีคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้
ต่อไป
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดาเนินโครงการญาลันนันบารู
(ทางสายใหม่) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น
โครงการที่มุ่งเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชน ให้มีความศรัทธาต่อศาสนาของตนเอง รักแม่และพ่ อที่
และเกลียดยาเสพติดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปใช้ยาเสพติ ด (กองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, 2555) โครงการ "ญาลันนันบารู" เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหายาเสพ
ติดของเยาวชนกลุ่ มเสี่ ย งในพื้น ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้ นการฝึ กอบรมทาความเข้าใจกั บ
เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อให้รู้ถึงภัยร้าย เพื่อนาไปสู่การ "ลด ละ เลิก" ในการยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดในที่สุด โดยการอบรมจะเป็นลักษณะการเข้าค่ายอบรมและทากิจกรรม และมีการฝึกอาชีพ
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนมีอาชีพในการทางานหารายได้ต่อไปในอนาคตและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดอย่างเด็ดขาด (สนุกออนไลน์, 2553)
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส มีการจัดโครงการ“เปิดโลกทัศน์เยาวชนน้อมเกล้าถวายพระพร”
โดยได้นาเยาวชนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากอาเภอในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ อาเภอรือเสาะ
อาเภอระแงะ อาเภอจะแนะ อาเภอศรีสาคร อาเภอเจาะไอร้อง อาเภอสุไหงปาดี อาเภอแว้ง อาเภอสุ
คิริน และอาเภอสุไหงโกลก เยาวชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรวมทั้งสิ้นจานวน
100 คน โดยเดินทางด้วยอากาศยานของกองทัพอากาศจากจังหวัดนราธิวาสไปยังกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมสาคัญในโครงการ คือ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อาคาร
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ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิ ริ ร าช และไปทั ศ นศึ ก ษา ท่ อ งเที่ ย ว เยี่ ย มชมสถานที่ ส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติ เช่น วัดพระแก้ ว พระบรมมหาราชวัง สวนสัตว์ดุสิต สวนสนุกดรีมเวิลด์ และ
พิพิ ธ ภั ณ ฑ์วิ ทยาศาสตร์ จั งหวั ดปทุม ธานี ซึ่ ง ทาให้ เ ยาวชนในโครงการได้มี โ อกาสสั ม ผั ส พบเห็ น
ประสบการณ์ใหม่ ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง ตลอดจนความเจริญในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการเปิด
โลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างไกล และได้ทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนต่างศาสนิกทาให้เกิดการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทาให้เกิดความเข้าใจในอันที่จะปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ มีการแบ่งปัน เอื้อ
อาทร และเกิดความรักระหว่างกันและกัน ซึ่งจะนาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติต่อไปในอนาคต (กอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, 2556)
ในปี พ.ศ. 2557 หน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้ดาเนินกิจกรรมด้วยการนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่ พร้อมจัดเสวนาบทบาทของเยาวชนต่อการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ ในมิติศาสนา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยเป็นการดาเนินโครงการกิจกรรมค่ายศาสนบุตร
โดยการนาเยาวชนไทยพุทธ-ไทยมุสลิม จานวน 40 คน มาร่วมสัมมนาในหัวข้อ “บทบาทของเยาวชน
ต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติศ าสนา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ” เพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์การเรียนรู้ และสร้างความคุ้นเคยร่วมกันของเยาวชนให้เกิดความสามัคคี และ
การอยู่ร่วมกันในพื้นที่อย่างสันติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทางานในการแก้ปัญหาในพื้นที่ ให้เกิด
ความเข้มแข็ง เป็น ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง สร้างความร่วมมือจากเยาวชนในการ
พัฒนา และการแจ้งข่าวสารหรือการร่วมกิจกรรมต่างๆ และรับทราบปัญหา ความต้องการ รวมถึง
ทัศนคติของเยาวชนในพื้น ที่ และในโครงการได้มี การบรรยายเรื่อง “บทบาทของเยาวชนต่อการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติศาสนา และ การสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้” เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้สึกที่จะร่วมมือร่วมใจกัน มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนาความสันติสุขกลับสู่พื้นที่ต่อไป (ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา, 2557)
ด้วยสถานการณ์และปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ที่กระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
พฤติกรรม และสิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นและเยาวชนโดยเฉพาะปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ ปัญหาทาง
เพศ และปัญหายาเสพติดที่ถือว่าเป็นปัญหาอันดับหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ซึ่งปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นและ
เยาวชนมีการเสพยาเสพติดในช่วงอายุที่น้อยลงเรื่อยๆ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี จึงได้
จัดตั้งคลินิกวัยรุ่น Love Teen Clinic เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาของวัยรุ่นและเยาวชนอย่างครบ
วงจรและให้ครอบคลุมสภาพปัญหาต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้เป็นศูนย์ดูแลและให้คาปรึกษาแก่วัยรุ่นในเขตอาเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง (หนังสือพิมพ์แนว
หน้า, 2554) นอกจากนั้น สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม เยาวชนดี สังคมไทยดี
ตามโครงการประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง เสริ ม การแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องกรม
ประชาสัมพันธ์ ด้วยการนาเยาวชนประมาณ 100 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมและอบรม เช่น การบรรยาย
เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อทางวัฒนธรรม และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในหลักการศาสนาอย่างถูกต้องแก่เยาวชน และปรับทัศนคติให้เล็งเห็นถึงการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อเยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและสามารถนา
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ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต นอกจากนี้ มีกิจกรรมสันทนาการ เช่น เล่นเกม
ชิงรางวัล เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสทากิจกรรมร่วมกัน (สานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, 2558)
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดาเนินการจัดตั้งค่ายมวยรัตนภานุ เพื่อ
ส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ได้ หันมาออกกาลังกาย โดยใช้กิจกรรมกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรม
ของชาติไทย เป็นสื่ออันเป็นการช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มี
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน อันจะนามาซึ่งความเป็นปึกแผ่นทางด้านสังคมของคนในพื้นที่ โดยใช้
กิจกรรมกีฬามวยไทยเป็นสื่อ และเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนมีน้าใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้าง
ทักษะ รู้กฎกติกา มารยาท ทั้งในฐานะผู้เล่น ผู้ชม รวมทั้งการส่งเสริมทักษะในการทางานเป็นหมู่คณะ
ซึ่งถือเป็นรากฐานของการสร้างความสามัคคี และสมานฉันท์ในสังคม อันส่งเสริมให้สังคมลดความระ
หวาดระแวงซึ่งกันและกัน และกีฬามวยไทยยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ (ผู้จัดการออนไลน์, 2552)
สาหรับเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดปัตตานี ทางสถานพินิจฯ ก็มีการ
ดาเนินโครงการ ตามข่าวที่รายงานโดย เอเอสทีวี ผู้จัดการออนไลน์ (2557) ได้อธิบายว่า สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการคลินิกให้คาปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น
โดยจัดทาคลินิกให้คาปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่นขึ้นเพื่อให้คาปรึกษาแก่บิดามารดา ผู้ปกครอง
ประชาชนซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลาน ปัญหาการเรียน ปัญหาครอบครัว ตลอดจนเมื่อบุตรหลาน
กระทาความผิด และถูกดาเนิ น คดี และต้องเข้าสู่ กระบวนการยุติธ รรม โดยในศูนย์จะมีบริการให้
คาปรึกษาโดยนักวิชาชีพซึ่งมีประสบการณ์ และทักษะในการดูแล บาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนโดยตรง
มีความพร้อมทั้งในการจัดกิจกรรมบาบัดฟื้นฟู การบริการด้านกฎหมาย การส่งต่อไปหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีการให้ความรู้ให้คาปรึกษาด้านการเรียน ความประพฤติ ปัญหาครอบครัว และอื่นๆ โดย
มุ่งหวังให้บิดามารดา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปมีความสุข ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความ
อบอุ่น เข้มแข็ง เป็นต้น
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การเบี่ ยงเบนทางพฤติกรรมเยาวชนมุส ลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ มีผ ลสื บเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งยั่ว ยุ เช่น ผับ บาร์ ยาเสพติด คาราโอเกะ
และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งดึงดูดให้เยาวชนมุสลิมมีพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักศาสนา นอกจากนั้น
สื่อสารมวลชนก็มีอิทธิพลต่อเยาวชนมุสลิมค่อนข้างมากเพราะเป็นสื่อสารมวลชนที่เข้าถึงเยาวชนได้
เกือบทุกพื้นที่ ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการ
ศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิม (ออมใจ วงษมณฑา, 2556) ปัญหาการพนันเป็นปัญหาหนึ่งที่เยาวชน
จานวนมากในสามจังหวัดชายแดนใต้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเล่นพนันฟุตบอลต่างประเทศ โดย
ในการแก้ ปั ญ หาเยาวชนที่ เล่ น พนั นฟุ ตบอล ปราณี ทองคา และสุ ช าดา ฐิ ติ ระวีว งศ์ (2553) ได้
เสนอแนะแนวทางการแก้ไ ขปั ญหาไว้ ว่า รัฐ ควรมี การปรั บปรุงกฎหมายที่เ กี่ย วข้ องกั บการพนั น
เจ้าหน้าที่ควรจะจริงจังในการปราบปรามโต๊ะรับพนันให้มากขึ้น รัฐควรจะมีการพัฒนาความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อตรวจจับการเล่นการพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รัฐควรมีการจัดกิจกรรมและส่งเสริม
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ให้เยาวชนสร้างจิตสานึกที่ถูกต้องในการเชียร์กีฬา ครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เช่น ไม่
ส่งเสรอมค่านิยมการเสี่ยงโชค และสร้างจิตสานึกในการพึ่งตนเองให้แก่เยาวชน ครอบครัวต้องดูแล
เยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ ให้ตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการเล่นการพนัน ศาสนาและชุมชนจะต้องเพิ่ม
บทบาทในการแนะนาและช่วยเหลือเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับการพนัน และควรสนับสนุนให้เยาวชน
ได้ทางานพิเศษเพื่อมีรายได้ มากกว่าที่จะมาเล่นการพนันเพื่อได้เงินมาง่ายๆ เป็นต้น
จากการศึกษาของ เกษตรชัย และหีม และดลมนรรจน์ บากา (2552) พบว่าเยาวชนในสาม
จั ง หวั ดชายแดนใต้ ที่เ ป็ น เพศชายจะมี พฤติ ก รรมรุ นแรงมากกว่ าเพศหญิ ง โดยเยาวชนที่ม าจาก
ครอบครัวที่มีรายได้ต่าจะมีโอกาสสูงที่จะมีพฤติกรรมความรุนแรงมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้สู ง
เยาวชนที่อยู่ในครอบครัวที่มีพ่อ-แม่ทะเลาะกันให้เห็นอยู่เป็นประจาก็จะมีโอกาสสูงที่จะมีพฤติกรรม
ความรุนแรงมากกว่าเยาวชนที่มาจากครอบครัวปกติอยู่ที่ 1.47 เท่า และเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่รับรม
ภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมความรุนแรงมากกว่าเยาวชนที่ไม่รับชมอยู่
ที่ 1.41 เท่า และเยาวชนที่ชอบเล่มเกมประเภทต่อสู้จะมีความเสี่ยงพฤติกรรมความรุนแรงมากกว่า
เยาวชนที่ ไ ม่ เ ล่ น อยู่ ที่ 2.05 เท่ า ซึ่ ง เกษตรชั ย และหี ม และดลมนรรจน์ บากา (2555) ได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาความรุนแรงของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ไว้ว่า 1) ควรจัดให้มี
การอบรม พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ให้เรียนรู้เทคนิคการอดทนอดกลั้นต่อบุตร และเทคนิคการลงโทษที่
เหมาะสม 2) ครอบครั ว ญาติพี่ -น้ อง และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องส่ งเสริมการใช้ชีวิต
ครอบครั ว เป็ น สุ ข 3) ประชาชนโดยทั่ว ไปต้องตระหนักถึงปัญหาเยาวชน และแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ ที่
เกี่ยวข้องถ้าพบการกระทาความรุนแรงของครอบครัวที่จะส่งผลต่อเยาวชน 4) รัฐควรจะส่งเสริมให้สื่อ
สาธารณะเผยแพร่เฉพาะภาพยนตร์ที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ และ 5) รัฐต้องควบคุมร้านเกม การ
จาหน่ายเกม และการผลิตเกมที่สื่อถึงความรุนแรง
การเลียนแบบพฤติกรรมจากสิ่งแวดล้อมที่ใช้ความรุนแรง เป็นปัจ จัยหนึ่งที่สาคัญที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่ในชุมชนที่ไม่ดี เช่น ชุมชนแออัดที่มี
เพื่อนบ้านเป็นเด็กเกเรอันธพาลอาจชักจูงเด็กไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร หรือเด็กที่มีการย้ายถิ่นที่อยู่จาก
สภาพแวดล้อมที่เป็นชนบทเข้ามาเรียนต่ อในเมือง อาจปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ไม่ได้ ทาให้เกิด
ความคับข้องใจและอาจก่อปัญหาขึ้นในสังคมได้ (ผดุง อารยะวิญญู , 2542) สภาพแวดล้อมที่ใช้ความ
รุนแรงทั้งในครอบครัวและสื่อโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความรุนแรงของพ่อแม่ และดารา
นักแสดงในละครโทรทัศน์ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กเป็นอย่างมาก กล่าวคือ การที่เด็กได้เห็นพ่อแม่
ทะเลาะเบาะแว้งและตบตีกันอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งการรับชมละครโทรทัศน์ที่มีการต่อสู้ รบราฆ่าฟัน
ตบตี ทะเลาะ ชกต่อย กดขี่ข่มเหง ใช้วาจาไม่สุภาพ หยาบคาย และโต้เถียงนั้นทาให้เด็กซึมซับและ
เลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว (Ahmed & Braithwaite, 2004; โสภณ สุภาพงษ์, 2548)
ความต้องการของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการต้องการความรัก การต้องการการยอมรับในสังคม
โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้การยอมรับจากเพื่อนอาจจะแสดงพฤติกรรมหลายรูปแบบเพื่อให้เป็นจุดเด่นและ
ได้รับความสนใจจากครูและเพื่อน บางครั้งก็มีพฤติกรรมไปในทางที่ไม่เป็นที่ยอมรับขัดกับสังคม เด็ก
บางคนที่ไม่มีปมเด่นทางการเรียนอาจจะหาเรื่องกับเพื่อน ชอบทะเลาะวิวาท ชกต่อย ก้าวร้าว ส่งเสียง
ดังเป็นที่น่าราคาญ เพื่อให้คนอื่นสนใจตนและยอมรับตนเท่านั้น (ผดุง อารยะวิญญู , 2542) รวมทั้ง
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ความต้องการตาแหน่งทางสังคมหรือความสาเร็จที่ไม่ได้รับการตอบสนอง เด็กประเภทนี้จะพยายาม
เรียกร้องความสนใจให้ผู้อื่นเห็นความสาคัญของตน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การวางอานาจเหนือเพื่อน
การแสดงตนเป็นหัวหน้าแก๊ง ก่อกวนความสงบ เป็นต้น (พรทิพย์ อินทรโชติ , 2536) การสอนใน
โรงเรียนไม่ดี เด็กอาจมีปัญหาได้เนื่องมาจากโรงเรียนและครู โดยเฉพาะโรงเรียนที่ไม่เอาใจใส่ให้ความ
รักและเข้าใจนักเรียนเท่าที่ควร ซึ่งมักสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับเด็กได้มาก อาจทาให้เด็กมีการปรับตัว
ต่อสังคมมากขึ้น และมีอารมณ์ไม่มั่นคงได้ (วิณี ชิดเชิดวงศ์, 2537)
ในด้านการศึกษาพบว่า การศึกษาของเยาวชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิชาการทางศาสนา โดยเริ่มจากการศึกษาระดับตาดีกา (อนุบาล) ปอเนาะ
(สถาบันศาสนา) การศึกษาในระดับมัธยม และระดับอุดมศึกษา ซึ่งบางส่วนเดินทางไปศึกษาต่อใน
ต่า งประเทศ อย่ า งไรก็ ต าม คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาในพื้ นที่ จั ง หวัด ชายแดนภาคใต้ มี ปั ญหาด้ า น
มาตรฐานการศึกษาซึ่งยังต่ากว่าระดับมาตรฐานทั่วไป เนื่องจากยังขาดบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ การจัดสรรทุนการศึกษา และผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ และปัจจัยที่ทา
ให้คุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน คือ นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องเรียนวิชาทางด้านศาสนา
ควบคู่กับวิชาสามัญ โดยในช่วงเช้าต้องเรียนในสายสามัญ ส่วนตอนค่าต้องเรียนในสายศาสนา ซึ่งใช้
เวลาเรียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 10 ชั่วโมงต่อวัน ทาให้การเรียนรู้ ความเข้าใจ มีลดน้อยลง ซึ่งเกิดจาก
ความเหนื่อยล้าต่อการเรียนในแต่ละวัน และส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษาโดยเฉพาะในภาควิชา
สามัญต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
สถาบันส่วนใหญ่ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือผลทางการศึกษาที่สูง และต้องมีการสอบแข่งขันเพื่อให้ได้
เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีคุณภาพ จึงมีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จานวนเพียง
เล็กน้อยที่จะได้รับโอกาสที่จะเข้าไปศึกต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศ (บัณฑิต อารอมัน,
2556)
ในการแก้ไขปัญหาของเยาวชนในโรงเรียน เกษตรชัย และหีม และอุทิศ สังขรัตน์ (2555) ได้
อธิบ ายว่า ครู อาจารย์ ในโรงเรี ย นมีส่ ว นเป็นอย่างมากในการคัดกรองเบื้องต้นถึงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียน และครูในโรงเรียนมีส่วนเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาเยาวชนดังกล่าว ซึ่ง
โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีส่วนสาคัญอย่างมาก ในส่วนด้านครอบครัว มุสลินท์ โต๊ะ
กานิ (2555) ได้อ ธิ บ ายว่า ครอบครั ว ที่ มี การดูแ ลเอาใจบุ ตรหลานตนเองเป็น อย่า งดีจ ะมีผ ลต่ อ
พฤติกรรมที่ดีของบุตรหลาน โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้การที่ครอบครัวดูแลเอาใจใส่
เยาวชนจะช่วยลดผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่อ เยาวชนได้ และการ
สนับสนุนให้เยาวชนได้ทาดี มีปฎิสัมพันธ์ในชุมชนและร่วมกิจกรรมของชุมชนก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะ
ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทางที่ดีของเยาวชนได้เช่นกัน
ฟัยซอล มะหะหมัด ปราณี ทองคา และมารุต ดาชะอม (2551) อธิบายว่า ครอบครัวที่มีย้าย
มาจากนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้แล้วมาอาศัยอยู่ในในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้มีการอบรม
เลี้ยงดูเยาวชนในครอบครัวได้ดีกว่าครอบครัวที่มีพื้นฐิ่นอยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ และครอบครัวที่
มีรายได้ต่ามักจะไม่ค่อยให้ความสาคัญในการดูแลเยาวชนในครอบครัวได้ดีเท่าที่ควร และครอบครัวที่
มีรายได้สงู จะมีการปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนได้ดีกว่าครอบครัว
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ที่มีรายได้ต่า ซึ่งในการพัฒนาเยาวชนครอบครัว ควรปฏิบัติต่อบุตรด้วยความรัก ความเข้าใจ เห็ น
คุณค่าของเด็ก ให้เวลาและโอกาสแก่เด็กได้ใกล้ชิดให้มากที่สุด สร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัว
ในการจัดการศึกษาสามารถพัฒนาเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยการจัดหลักสูตรการ
เรี ย นการสอนด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง ในพื้ น ที่ แ ละต่ า งพื้ น ที่ ใ ห้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ยาวชนได้ เ รี ย นรู้
วัฒ นธรรมต่า งๆ รวมไปถึ งได้ สื บ สานวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่น ของตนเอง สถาบัน การศึ ก ษาควรจะให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นและตระหนักในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของเยาวชนและนั กศึกษา รวมไปถึงการสร้างค่านิยมที่ดีแก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาไม่ให้ ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ และการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่หลากหลายเพื่อหลอมรวมการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (ชุมศักดิ์ อินทรรักษ และออม
ใจ วงษมณฑา, 2552)
นอกจากนั้น กมลพรรณ ชีวพันธ์ ศรี (2548) ได้อธิบายวิธีการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนใน
ระดับ รั ฐไว้ว่า รั ฐ จะต้องให้ ให้ ความรู้ครูและผู้ ปกครองในด้านการเลี้ ยงดูเด็กทั้งด้ านจิตวิทยาเด็ก
พัฒนาสติปัญญา การดูแลสุขภาพเด็ก รัฐจะต้องจัดหาสถานที่ให้เยาวชนแสดงออก (กีฬา ดนตรี ร้อง
เพลง ฯลฯ) ซึ่งมีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าเด็กที่ได้รับการปลูกฝัง เนื้อหาที่เน้นสิ่งไหนดี
สิ่งไหนไม่ดี โดยติดตามไป 27 ปี พบว่าเด็กมีความประพฤติดีกว่ า ติดยาน้อยกว่า และเด็กผู้หญิงท้อง
นอกสมรสก็น้อยกว่า และเงินทุกๆ หนึ่งดอลล่าร์ที่รัฐบาลอเมริกาจ่ายไป ประชาชนจะได้รับ 7.16
ดอลล่าร์คืนจากการลดอาชญากรรมและได้รับภาษีคืน เพราะฉะนั้นควรจะมีการอบรมให้รู้ว่าสิ่งไหนดี
สิ่งไหนไม่ดี และปลูกฝังแต่สิ่งดีๆ ลงไป เพราะจะทาให้พฤติกรรมเสี่ยงลดลง โดยเมื่อเยาวชนได้เรียน
ศาสนาแล้ว เยาวชนควรจะมีเวลาได้นาไปใช้ประยุกต์จริงและรัฐควรจะมีกฎหมายรองรับหรือร่าง
กฎหมายใหม่ เช่น ลงโทษผู้ปกครอง โรงเรียน หากเด็กหรือลูกหลานไปทาความเดือดร้อนต่อผู้อื่น
หรือลงโทษผู้ประกอบการที่ขาดความรับผิดชอบ เซ็นเซอร์สื่อ การ์ตูน นิยายหลังข่าว อินเทอร์เน็ต
นอกจากนั้นสาหรับเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและก่อความเดือดร้อน เราควรจะให้นักจิตวิทยาศึกษาถึง
สาเหตุแห่งพฤติกรรมเสี่ยงอันนั้นแล้วหาทางแก้ไข และนาเยาวชนเข้ามาอบรมหลักสูตรกล่อมเกลา
จิตใจ โดยอาจต้องใช้เวลาและให้ผู้นาศาสนามาร่วมแก้ปัญหา
จากอดีตที่ผ่ านมา ทั้งภาครัฐ บาลและภาคเอกชนได้ห ามาตรการต่างๆ เพื่อที่จะช่ว ยกั น
แก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสงบสุ ข ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และแนวทางการ
แก้ปัญหาอันหนึ่งที่ได้รับจากในหลวงคือ “เข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา” ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้
สังคมทุกสังคมที่มีความขัดแย้งกันได้มีความสงบสุขขึ้น (อุมม์ รอชิด , 2555) ในการแก้ปัญหาเยาวชน
ในสามจังหวัดชายแดนใต้ กองทัพได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเช่น จากข้อมูลของ Newswit.com
(2548) ที่อธิบายว่า กองทัพเรือได้นาเยาวชนไทย - มุสลิม ที่เดินทางมาจากจังหวัดนราธิวาส จานวน
40 คน เพื่ อ มาทั ศ นศึ ก ษานอกสถานที่ ณ ท้ อ งพระโรง พระราชวั ง เดิ ม เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร ในโครงการ "รวมใจไทยเป็นหนึ่ง" การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ เพื่อต้องการ
ให้เยาวชนไทย-มุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้ น ได้รับความรู้ ประสบการณ์
ที่มีคุณค่า ซึ่งจะทาให้เยาวชนที่ร่วมโครงการที่ทัศนคติที่ดีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาสันติวิธีต่อไป
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จากข้อมูลของ สานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน (2552) ได้อธิบายแนวทางที่รัฐบาลต้องการ
ให้ทุกภาคส่วนดาเนินการตามแนวทาง “ความเป็นไทย และความเป็นธรรม” สานักส่งเสริมและ
พิทักษ์เยาวชน จึงจัดทาโครงการมหาวิทยาลัยรวมใจเพื่อสร้างความสงบใน 3 จังหวัดใต้ (ยุวชนดาวะห์
และอิหม่ามน้อย) และได้น้ อมน าแนวทางพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ
ดาเนินงานด้านเด็กและเยาวชนคือ “ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เพื่อช่วยแก้ปัญหาและปลูกฝัง
ทัศนคติการป้องกันแก้ไขการใช้ความรุนแรงในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนจากทุกส่วนของสังคมอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง สานักส่งเสริมและพิทักษ์
เยาวชนจึงได้เข้าไปมีส่วนการแก้ไขปั ญหาความไม่สงบ 2 เรื่องคือ สานึกให้สังคมเป็นคนไทย และ
ความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2556) ได้อธิบายยุทธศาสตร์ 8 ข้อ เพื่อ
แก้ปัญหาผู้หญิงและเยาวชนคือ 1) การสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคทางเพศ เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ย อมรั บ บทบาทสตรี ใ ห้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ
การเมือง สังคม และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาส
สิทธิทางสังคมของผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สตรีทุกคน ทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ
การถือครองที่ดินและทรั พย์สิ น ความมั่นคงทางอาหารและอาชีพ การเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ
รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้หญิง 3) การพัฒนาสุขภาวะ สิทธิ อนามัยเจริญพันธุ์ คุณภาพชีวิต
และการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของผู้หญิง เพื่อให้สตรีมีสุขภาพ สุขภาวะ เข้าถึงสิท ธิ อนามัย
เจริญพันธุ์ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 4) การคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง เพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึง
ความยุติธรรม และได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ 5) การพัฒ นาศักยภาพสตรีเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในทุกระดับ เพื่อให้ผู้หญิงสามารถ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยประสบการณ์ของผู้หญิง รวมถึงศักยภาพในการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในระดับต่างๆ 6) ส่งเสริมสิท ธิในการเข้าถึงการศึกษา
การศึกษาศาสนา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้หญิงและเด็ก เพื่อให้ผู้หญิงสามารถพัฒนาทักษะ
ความรู้ให้มีความก้าวหน้า เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถนาความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับศีลธรรมอั นดี 7) การให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างสันติภาพ และ 8) การสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนแผนการทางาน เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
นอกจากนั้น ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2556) ยังได้มีการดูแลเยาวชน
มุสลิมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก เช่น ดูแลความเป็นอยู่ ให้การบาบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนา
พฤติกรรมนิสัยเด็กและเยาวชน เพื่อกล่อมเกลาให้มีความประพฤติดี สิ่งสาคัญประการหนึ่ง คือ การ
ประกอบศาสนกิจทางศาสนาประจาวัน การแต่งกายให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ดังนั้นจึง มีการ
มอบเครื่องแต่งกายเด็กและเยาวชนมุสลิมตามหลักศาสนาให้กับผู้ต้องขัง ประกอบด้วยชุดละหมาด
ผู้หญิง ชุดละหมาดผู้ชาย หมวกกาปีเย๊าะห์ ซือญาดะห์ ให้ กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
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เพื่อให้เด็กและเยาวชนแต่งกายให้เหมาะสม สะอาด รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กลับคื นสู่
สังคมและใช้ชีวิตตามวีถีมุสลิมต่อไปในอนาคต
ปัญหาเยาวชนใน 3 จั งหวัดชายแดนใต้ ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การขาดการเรียนรู้พหุ
วัฒนธรรม และพหุทางสังคม โดยในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง 2557 ผู้วิจัยได้รับเชิญไปบรรยายการให้แก่
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้แก่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ในหัวข้อการ
ปรับตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งโครงการดังกล่าวเน้นให้เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้
สัมผัสชีวิตและเรียนรู้โลกกว้าง เพื่อให้เข้าใจสังคมโดยภาพรวมเพิ่มมากขึ้น และมีการนาเยาวชนใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ไปทัศนศึกษาและไปอยู่อาศัยกับครอบครัวต่างศาสนาในพื้นที่อื่นๆ จานวน 7
วัน ซึ่งทาให้เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้มีความรู้ความเข้าใจคนต่างศาสนาและต่างพื้นที่เพิ่ม
มากขึ้น จากที่กล่าวมานั้น แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐ มีส่วนสาคัญเป็นอย่างมากในการเป็นพลัง
ขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาเยาวชน โดยอาศัยเครือข่ายองค์กรเอกชน ชุมชน สังคม และครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อย่างไรก็ตามปัญหาเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ยัง
พบกับปัญหาอุปสรรคมากมายซึ่งนาไปสู่การที่ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพื่อสะท้อนปัญหา สถานการณ์
ปั จ จุ บั น ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่ าว เพื่อนาไปสู่ แนวทางในการ
พัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนให้ประสบความสาเร็จต่อไปใน
อนาคต
5. กรอบแนวคิดในการศึกษา
“เยาวชน” เป็นกลุ่มคนที่มีจานวนมากและมีความสาคัญยิ่งต่ออนาคตของพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การที่โครงสร้างประชากรของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แตกต่างไปจากโครงสร้าง
ประชากรในส่วนอื่นๆ ของประเทศก็เนื่องจากสตรีไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่นิยม
การวางแผนครอบครัว ดังจะเห็นได้จากสตรีคนหนึ่งๆ อาจะมีบุตรธิดาถึง 6 ถึง 7 คน และพ่อ 1 คน
อาจจะมีลูกเกือบ 15 ถึง 16 คน (เกิดพ่อคนเดียวแต่จากภรรยาหลายคน) ประชากรเด็กและเยาวชน
ในแต่ละหมู่บ้านจึงมีจานวนมาก เมื่อครอบครัวมีลูกมากโอกาสที่จะให้ลูกทุกคนได้รับการศึกษาใน
ระบบอย่างทั่วถึงจึงมีน้อย เยาวชนกลุ่มนี้ (โดยเฉพาะผู้ชาย) เป็นเด็กที่ออกจากโรงเรียนตั้งแต่จบชั้น
ประถมศึกษา ไม่ได้เรียนต่อและไม่มีอาชีพ อีกทั้งพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแล จึงเป็นบุคคลที่น่า
สงสารและเป็นที่รังเกียจของคนในสังคม เยาวชนจานวนมากจึงเลือกที่จะประชดชีวิ ตของตนเองไป
ในทางที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ปรารถนา เช่น รวมกลุ่มกันใช้ยาเสพติดชนิดต่างๆ เยาวชนที่สิ้นหวังต่อ
ระบบสังคมประกอบกับไม่มีใครเข้าใจในจิตวิทยาวัยรุ่น ทาให้เยาวชนกลุ่มนี้รวมตัวกัน ใช้ยาเสพติด
เป็นเครื่องมือสาคัญในการรวมกลุ่มและหาความสุข เป็นกลุ่มคนที่สามารถถูกชักจูงไปในทางผิดได้ง่าย
มาก (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552)
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกาลังมีปัญหาด้านความมั่นคง เยาวชนจัดเป็น “กลุ่ม
เสี่ ย ง” ที่ถูกจั บ ตามองจากภาครัฐ และยัง เป็นดินแดนที่มีอัตลั กษณ์ทั้งด้านภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ทั้งหมดก่อให้เกิดแรงกดดันอย่างสูงแก่ตัวเด็กเอง หากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัว
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โรงเรียน หรือสังคมจัดการไม่ดี เยาวชนเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนระเบิดลูกย่อมๆ ที่พร้อมจะตูมตาม
ทาลายล้างทุกสิ่งรอบตัว (ศูนย์ข่าวอิศรา, ม.ป.ป.) ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนนั้นส่วนใหญ่เกิด
มาจากการกระทาที่เป็นสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมา
สู่ สั งคมเมือง และจากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทาให้ เกิดความเหลี่ อมล้ าของคนหลายกลุ่ ม
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือหรือถูกไล่ออกจากโรงเรียน
เด็กเหล่านี้จะถูกผลักให้เข้าไปสู่วังวนของยาเสพติดหรืออาจถูกชักจูงไปในทางไม่ดีได้ ปัญหาและปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยมีด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น ความแตกแยกในครอบครัว หย่าร้าง การขาด
ความอบอุ่น อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และการขาดการดูแลจากคนในครอบครัว ระบบการศึกษาที่
ไม่เท่าเทียมกัน ไม่เหมาะกับสภาพชีวิตเด็กแต่ละพื้นที่ ขาดการเอาใจใส่จากครูและโรงเรียน รวมถึง
การมีกลุ่มเพื่อนที่ชอบใช้ความรุนแรง การบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสมทั้งเรื่องของความรุนแรง เรื่องเพศ
ปัญหาการติดเกม อบายมุข และการพนันในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เป็นแหล่ง
อบายมุขซึ่งกระตุ้นพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งการเที่ยวกลางคืน การดื่มเหล้า เสพสารเสพติดการทะเลาะ
วิวาท พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การตั้งกลุ่มหรือแก๊งเพื่อก่อพฤติกรรมเสี่ยงภัยบนท้องถนน นอกจากนี้
หน่วยงานภาครัฐเองก็มีปัญหาในการทางานที่ซ้าซ้อนกัน อีกทั้งยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับเด็กเยาวชน
และข้อมูลเชิงพื้นที่ในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาไม่ตรงตามความเป็นจริง (ทีม
เฉพาะกิจสานักประชาสมพันธ์, 2556)
นอกจากนั้น สมพร ดวงคาฟู (2549) ได้อธิบายการแก้ไขและป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชน
ในชุมชนไว้ว่า ชุมชนมีส่วนสาคัญเป็นอย่างมาก โดยชุมชนจะต้องตระหนักถึงปัญหา และจัดตั้งทีมงาน
ในการทางานร่วมกันกับรัฐเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้เด็กและเยาวชน โดยเน้นการแก้ปัญหาแบบมีส่วน
ร่วมให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มเล่นดนตรี การเชื่อมโยง
เครือข่ายการทางานด้านเด็กและเยาวชนกับเครือข่ายต่างๆ ด้วยการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน นอกจากนั้น สมชัย
สถิรวัฒนา (2551) ได้อธิบายว่า การให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหาเยาวชนมีความสาคัญ
มาก ทาให้เกิดความเข้าใจในปัญหาซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปกครองและบุตร ทาให้พ่อ -แม่ ผู้ปกครอง
และชุมชน รู้จักหน้าที่ของตน ให้ความสาคัญกับลูก -หลาน เด็ก และเยาวชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ทาให้ เด็ กและเยาวชนที่มีปั ญหามีที่พึ่งพิง ได้รับความอบอุ่น ได้รับการชี้ แนะที่ถูกต้อง เด็กสนใจ
การศึกษามากขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้เด็กและเยาวชนลดการ
กระทาผิดซ้าได้
รีสวาน วังกละ (2552) ได้อธิบายว่า การดาเนินการเพื่อลดอุปสงค์ ยาเสพติดในพื้นที่ให้ได้ผล
หรือเกิดชัยชนะต่อปัญหายาเสพติดอย่างรวดเร็วทันการณ์ การดาเนินการโดยใช้สถาบันศาสนาอิสลาม
ในการลดอุปสงค์ด้านยาเสพติดต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 3 ฝ่าย คือ บ้าน โรงเรียน และมัสยิด
หรือเรียกว่า “บรม” (หากเป็นศาสนาพุทธ จะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน หรือ “บวร”) ทั้งในการจัดค่าย
บาบัดฟื้นฟู และทากิจกรรมต่างๆ เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่ก่อนที่จะสามารถ
ดาเนินการให้เกิดผลสาเร็จอย่างจริงจังและยั่งยืนได้ จะต้องทาความเข้าใจใน 2 เรื่อง สาคัญก่อน คือ
วิถีชุมชนมุสลิม และบทบาทหน้าที่ของมัสยิด ต้องไม่ลืมว่าแนวทางหรือกระบวนการในการดาเนินการ
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แก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนมุสลิม ต้องยึดถือในหลักการแห่งศาสนาอิสลามเป็นกรอบแนวคิดใน
การจัดกระบวนการทางาน โดยควรมีการเปิดโอกาส สนับสนุน และหาวิธีการให้กลุ่มเป้าหมายได้
เข้า ใจถึ งปั ญ หาความเสื่ อมความไม่ ถูกต้ องของการใช้ย าเสพติ ด เพื่อ ให้ เ ขาเหล่ า นั้น เข้า มาสู่ การ
ปรับเปลี่ ยน/เปลี่ยนแปลงโดยตนเอง และหลังจากนั้นก็ต้องพัฒนาและสนับสนุนให้บุคคลนั้นมี
ศักยภาพที่เหมาะสมกับการดารงตนในสังคมตามวิถีทางแห่งศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง เหมาะสม จึงจะ
สามารถดาเนินการได้อย่างราบรื่น และได้รับความร่วมมืออย่างสูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ใน
สังคมไทยนั่นก็คือแนวทางที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้แก่คนไทย คือ
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”นั่นเอง
นอกจากนั้ น กองทัพยั งมีบทบาทเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาเยาวชนมุส ลิ ม ดังเช่น
ผู้จัดการออนไลน์ (2552) ได้นาเสนอข่าวชุดปฏิบัติการกิจพลเรือนกองกาลังเทพสตรี (ไทย–มาเลเซีย)
ที่ 404 นาเยาวชนมุสลิม 40 คน มาฝึกอบรมเยาวชนตาบลชายแดน รุ่นที่ 1 ประจาปี 2552 ที่
โรงเรียนบ้านตามะลังเหนือ ต.ตามะลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยให้เรียนรู้การใช้ภาษาไทย ส่งเสริมการ
พัฒนาลักษณะผู้นาให้กับเยาวชน สร้างผู้นาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสั ตย์ สุจริต เสียสละ
เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน และสังคมในอนาคต เพื่อให้เกิดแนวร่วมกลุ่มแกนนาเยาวชน เครือข่าย
เยาวชน ได้สานึกรักแผ่นดินเกิด พร้อมมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการพัฒนาลักษณะผู้นาให้แก่เยาวชน สร้างผู้นาที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนและสังคมในอนาคต
หรือหน่วยงานเอกชนเช่น จากข้อมูลของ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (2552) ได้อธิบายว่า มูลนิธิ
ศักยภาพชุมชน (People Empowerment Foundation) ได้เริ่มจัดเวทีการเสวนาระหว่างกลุ่มไทย
พุทธ มลายูมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีนตั้งแต่ปี 2554 โดยได้จัดเวทีย่อยทั้งสิ้น 70 เวที มีผู้เข้าร่วม
กว่ า 800 คน ภายใต้หั ว ข้อ “ปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนใต้ แ ละทางออกในการแก้ ไขปั ญหาร่ว มกั น
ความเห็นของผู้หญิง เยาวชน และผู้นาชุมชน”เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนกันได้มาสนทนาและครุ่นคิดถึง
ทางออกของการดับไฟใต้ร่วมกัน โดยผลจากการจัดเวทีได้นาไปสู่การสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และให้ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐเพื่อไปกาหนดโยบายในการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้
วะร่อซะซุนนะ (2555) ได้อธิบายว่า จากสภาพสังคมที่เสื่อมโทรม ทางด้านจริยธรรม รวมถึง
อิทธิพลของวัฒนธรรมตระวันตกที่แพร่หลายไปทั่วโลก ทาให้วัยรุ่นมุสลิมทุกวันนี้ค่อยๆ เดินตามก้าว
เดินของยุโรปตะวันตก ไม่สนใจศาสนาและประพฤติปฏิบัติตัวกันตามใจชอบ ทาให้เกิดปัญหามากมาย
กับวัยรุ่นมุสลิมในเมืองไทย อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทย (2556) ได้นาเสนอข่าวโครงการแก้ปัญหาเยาวชน
ในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยกองทัพบกร่วมกับ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เร่งปลูกฝังเยาวชน
จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 12 ให้ตะหนักถึงความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด
ความเชื่อ เพื่อให้เยาวชนเกิดความหวงแหนต่อแผ่นดินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
นูรมาน จินตารา และคณะ (2555) ได้ศึกษาความสาเร็จและความล้มเหลวของกระบวนการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า
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จุดแข็ง คือ คาสอนทางศาสนาอิสลามมีความละเอียดครอบคลุมทุกเนื้อหาในสังคม ทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัว ทั้งในระดับสังคม และระดับประเทศ ส่วนจุดอ่อน คือ เด็กและเยาวชนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามไม่ชอบฟังการบรรยาย มีสมาธิสั้นซึ่งทาให้การสอนตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
ถือเป็นเรื่องยาก เด็กและเยาวชนจะชอบเล่นแม้กระทั่งในชั้นเรียนต้องเรียนก็ยังมีการหยอกล้อกันไป
มาตามประสาเด็กและเยาวชน เพราะตารางเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามจะแน่น
มากกว่าโรงเรียนสามัญทั่วไปและยังมีการเรียนการสอนที่ติดๆ กันจนเกินไปซึ่งทาให้เด็กไม่มีเวลาเล่น
และพักผ่อนตามประสาเด็กและเยาวชนได้ เด็กบางส่วนจึงชอบเล่นในเวลาเรียน นอกจากนั้น ระบบ
การศึกษาในโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามเป็นระบบที่มีแต่นักเรียนมุสลิ ม ทาให้ ขาดความ
หลากหลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นักเรียนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคน
ต่างศาสนาและวัฒนธรรมได้ และนโยบายต่างๆ ที่กาหนดใช้โดยรัฐในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่จะเน้นในการพัฒนาเชิงวัตถุ เช่น การพัฒนาอาชีพ การเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ มากกว่าการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของที่ดีงามแก่เด็กและ
เยาวชนที่หลงผิด หรือมีความเชื่อ ผิดๆ จึงควรกาหนดนโยบายต่างๆ ในพื้นที่ที่บูรณาการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณด้วยหลักคิดคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการนาการพัฒนาด้านอื่นๆ
นอกจากการดาเนินงานของภาครั ฐแล้ว ครอบครัวก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของ
เยาวชนมุสลิม เพราะการอบรมเลี้ยงดูส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน และความสัมพันธ์ระหว่างบิดา
มารดาต่อบุตร และการสั่งสอนทางศาสนาที่ดีจะส่งผลต่อพฤติกรรมให้เด็กเป็นคนดี มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักธรรม และนาไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของตนซึ่งจะผลให้มีพฤติกรรมดี ดังนั้น
ความเอาใจใส่ต่อบุตร สอนให้ลูกอยู่ในกรอบอิสลามที่ให้ปฏิบัติ สอนให้ลูกเป็นคนดี มีความกตัญญู
ตอบแทนคุณต่อบุพการี การให้อภัย ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน มีความปรองดองกัน สอนให้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ สอนไม่ให้เป็นเด็กดื้อ ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ควบคุมดูแลให้บุตรเป็นคนมีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ พึ่งพาตนเองได้ และรู้จักแบ่งปันกันสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกัน และกันกินอาหาร
ให้ถูกหลักตามที่ศาสนากาหนด จะทาให้กายใจของเยาวชนบริสุทธิ์ได้ มีซื่อสัตย์กับตัวเอง ไม่ลักขโมย
ไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน และที่สาคัญเยาวชนจะตั้งใจเรียนหนังสือ โดยการสั่งสอนของพ่อแม่จะส่งผล
ให้บุตรประพฤติดี (นาซีเราะห์ เจะมามะ และคณะ, 2553)
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย สามารถน าเสนอกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาดั ง ภาพที่ 2-2
ดังต่อไปนี้
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การดาเนินงานของภาครัฐ
- งบประมาณ
- การบริหารจัดการ
- กระบวนการทางาน
- บุคลากร
- ผลลัพธ์ของโครงการ
- ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน

ปัญหาและอุปสรรคของ
หน่วยงานรัฐในการดาเนินงาน
แก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม

แนวทางพัฒนาการ
ดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ
ในการแก้ไขปัญหาเยาวชน
ไทยมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนใต้

บทบาทของครอบครัว ชุมชน

ภาพที่ 2-2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยการสารวจภาคสนาม (Survey research) สัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) ดังต่อไปนี้
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ
1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำด้วยกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก คือ ข้าราชการครู จานวน
4 ท่าน นายตารวจชั้นสัญญาบัตร จานวน 5 ท่าน นายทหารชั้นสัญญาบัตร จานวน 1 ท่าน
ข้าราชการฝ่ายปกครอง จานวน 2 ท่าน อัยการ จานวน 1 ท่าน เจ้าหน้าที่ที่ดาเนินโครงการที่
เกี่ยวข้องกับเยาวชน จานวน 6 ท่าน ผู้นาศาสนาและครอบครัวผู้นาศาสนา จานวน 2 ท่าน ครูสอน
ศาสนา จานวน 1 ท่าน ผู้ปกครองเยาวชนมุสลิม จานวน 2 ท่าน เยาวชนมุสลิม จานวน 10 ท่าน
นักวิชาการในพื้นที่ชายแดนใต้ จานวน 2 ท่าน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ ประเทศ
มาเลเซีย จานวน 1 ท่าน และรักษาการอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ ประเทศมาเลเซีย
จานวน 1 ท่าน และข้าราชการประจาสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค
9 จานวน 1 ท่าน ดังแสดงในตารางที่ 3-1
ตำรำงที่ 3 -1 จานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ
กรณีศึกษำที่
ข้าราชการครู
1 2 3 และ 4
นายตารวจชั้นสัญญาบัตร
5 6 7 8 และ 9
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
10
ข้าราชการฝ่ายปกครอง
11 และ 12
อัยการ
13
เจ้าหน้าทีร่ ัฐที่ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน
14 15 16 และ 17
ผู้นาศาสนาและครอบครัวผู้นาศาสนา
18 และ 19
ครูสอนศาสนา
20
ผู้ปกครองเยาวชนมุสลิม
21 และ 22
เยาวชนมุสลิม
23 24 25 26 27 28 และ 29
นักวิชาการในพื้นที่ชายแดนใต้
30 และ 31
อัครราชทูตที่ป รึ กษา (ฝ่ ายแรงงาน) ณ ประเทศมาเลเซีย และ
32
รักษาการอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ ประเทศมาเลเซีย
ข้าราชการประจาสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
33
ยาเสพติดภาค 9
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1.2 ประชำกรที่ใ ช้ในกำรศึกษำด้วยกำรสนทนำกลุ่ม ประกอบไปด้ว ย 1) เจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิม ประจาจังหวัด จังหวัดละ 1
ท่าน 2) ปลัดอาเภอหรือนายอาเภอ จังหวัดละ 1 ท่าน 3) ผู้นาชุมชน (กานันหรือผู้ ใหญ่บ้าน) จังหวัด
ละ 1 ท่าน 4) สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดละ 1 ท่าน 5) นายตารวจชั้นสัญญาบัตร
จังหวัดละ 1 ท่าน 6) ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดละ 1 ท่าน 7) ข้าราชการครู จังหวัดละ 1 ท่าน 8)
นักวิชาการที่ทางานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดละ 1 ท่าน 9) ครอบครัวเยาวชน จังหวัดละ
1 ท่าน และ 10) เยาวชนมุสลิม จังหวัดละ 1 ท่าน
โดยการสนทนากลุ่มจัดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 โดยการสนทนากลุ่มครั้งที่ 1 จัดขึ้น
ที่อาเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส มีผู้มาร่วมสนทนากลุ่ม จานวน 10 ท่าน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่อาเภอ
เมือง จั งหวัดปัตตานี มีผู้มาร่ วมสนทนากลุ่ ม จานวน 10 ท่าน และครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา มีผู้มาร่วมสนทนากลุ่ม จานวน 10 ท่าน
2. วิธีกำรสุ่ม
ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบบเจาะจง
(Purposive sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) และใช้วิธีการสุ่ม
แบบสโนว์บอล (Snowball sampling) ส่วนการสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง คือ ผู้วิจัยเป็นผู้เลือกว่าจะเชิญใครมาเข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม
3. พื้นที่ศึกษำ
ในการศึกษาครั้งนี้ พื้นที่ ศึกษา คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดย
สาเหตุที่เลือกพื้นที่นี้ด้วยพื้นที่นี้มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนค่อนข้างมาก อาทิเช่น จากข้อมูลของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ม.ป.ป.) อธิบายว่า โครงสร้างทางสังคม
ของประชาชนในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีความแตกต่างไปจากท้องถิ่นส่วนอื่นๆ ของ
ภาคใต้ ทาให้มีปัญหาในเรื่องการจัดการศึกษา การวางแผนครอบครัว และการจั ดการด้านสวัสดิการ
สังคมของรั ฐ มี เด็กยากจนและเด็กกาพร้าที่ จานวนมาก และในพื้นที่ส ามจังหวัดชายแดนใต้ ต้อง
ส่งเสริม และพัฒ นากิจกรรมของเยาวชนและบทบาทของสตรีเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนั้น มะรูดิง
สะมาแม (ม.ป..ป.) อธิบายว่า เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ประสบกับปัญหาหลายด้าน อาทิ
ปัญหาความยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา และว่างงานกันมากอยู่แล้ว ยิ่งมาเจอปัญหายาเสพติด
กระหน่าซ้าเข้าไปอีก จึงเป็นเรื่องง่ายที่พวกเขาจะถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือตกเป็นเหยื่อในขบวนการ
บ่อนทาลายความมั่นคงของรัฐ
4. วิธีกำรศึกษำ
4.1 การศึกษาสถานการณ์ปัญหาเยาวชนมุส ลิ มในพื้นที่ ส ามจังหวั ดชายแดนภาคใต้ และ
การศึกษากระบวนการทางานและผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิม ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เยาวชนมุสลิม ครอบครัวเยาวชน นักวิชาการ
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ครูสอนศาสนา ผู้นาศาสนา เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาเยาวชนมุสลิม
4.2 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทย
มุสลิม ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาเยาวชนมุสลิม ครอบครัวเยาวชนมุสลิม ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และเยาวชนมุสลิม
4.3 การศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒ นาการดาเนิ นงานของหน่วยงานรัฐ ในการแก้ไขปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิ มในสามจังหวัดชายแดนใต้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม จานวน 3 ครั้ง (จังหวัด
ปั ต ตานี 1 ครั้ ง จั ง หวั ด ยะลา 1 ครั้ ง และจั ง หวั ด นราธิ ว าส 1 ครั้ ง ) ด้ ว ยการเชิ ญ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิมประจาจังหวัด ปลัดอาเภอ
หรือนายอาเภอ ผู้นาชุมชน (กานันหรือผู้ใหญ่บ้าน) สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายตารวจชั้น
สัญญาบัตร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักวิชาการที่ทางานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
ครอบครัวเยาวชน และ เยาวชนมุสลิม จานวน 10 ท่าน มาร่วมสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อหา
แนวทางในการกาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชน
ไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ต่อไปการศึกษาต่อไป
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงบริบทของเนื้อหา (Content
analysis) และการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive analysis)
6. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรวิจัย
โครงการวิจัยนี้มีระเวลาการดาเนินงานทั้งสิ้น 12 เดือน (1 ปี) ดังแสดงในตารางที่ 3-2
ตำรำงที่ 3-2 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
วิธีการ/เดือน
1
- สัมภาษณ์แบบเจาะลึก
/
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก
- สนทนากลุ่ม
- นาเสนอผลการศึกษา

2
/

3

4
/

5
/

6
/

/

7
/
/

8

9
/

10
/

11

12

/

/
/

/
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยมีแนวทางในการนาเสนอผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ ตอนที่ 2 ผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ตอนที่ 2 ผลการศึกษา
1. สรุปปัญหาของเยาวชนมุสลิม
2. โครงการของภาครัฐเกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
3. กระบวนการทางานและผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิม
4. ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
5. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนใต้
ตอนที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
1.1 ข้าราชการครู
กรณีศึกษาที่ 1
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส ได้ข้อมูลว่า
ปัญหาสาคัญของเยาวชนมุสลิมคือ ปัญหายาเสพติดซึ่งจะพบมากในเยาวชนชาย เช่น น้ากระท่อม
หรือยาบ้า (น้ากระท่อมเป็นปัญหาใหญ่ เพราะเยาวชนนามาผสมยาแก้ไข ยาฆ่าแมลง ยากันยุง เป็น
ต้น เพื่อให้ฤทธิ์มันแรงขึ้น) ถัดมาคือ โรงเรียนเอกชนของอิสลามเน้นสอนวิชาศาสนามากกว่าวิชา
สามัญ ซึ่งส่งผลต่อพื้นฐานทางการศึกษาทางสามัญของเยาวชนทาให้มีปัญหาในการศึกษาขั้นสูง ใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน เมื่อทางโรงเรียนพบว่าเยาวชนในโรงเรียนมีปัญหาทาค่อนข้างยาก
เพราะผู้ ปกครองโดยส่ วนมากจะมีค่านิยมในการเข้าข้างลู ก กล่ าวคือไม่เชื่อว่าลู กของตนเองจะมี
พฤติก รรมตามที่ท างโรงเรี ย นได้แ จ้งแก่ ผู้ ปกครอง นอกจากนั้ นทางกระทรวงศึ กษาธิ การยั งออก
นโยบายที่ปกป้องเยาวชน (นักเรียน) มากเกินไปจนครูอาจารย์ไม่สามารถทาอะไรได้ เช่น เด็กที่มี
ปั ญ หามาก 1 คน ก็ ไ ม่ ส ามารถให้ อ อก หรื อ ไล่ อ อก หรื อ แจ้ ง ให้ เ ด็ ก ย้ า ยสถานศึ ก ษาได้ เพราะ
กระทรวงศึกษาธิการห้ามดาเนินการดังกล่าว เยาวชน (นักเรียน) จะออกจากสถานศึกษาที่กาลังเรียน
อยู่ ได้ก็ต่อเมื่อผู้ ป กครองและนั กเรี ยนลาออกไปเอง ทาให้นักเรียนหนึ่งคนที่มีปัญหาและยังอยู่ใน
โรงเรียนสามารถสร้างปัญหาได้ต่อและสามารถที่จะได้รับโอกาสในการชักจูงเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ให้
เข้าไปสู่ปัญหาต่อไป
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กรณีศึกษาที่ 2
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูประจาโรงเรียนมัธยม จานวน 1 ท่าน ในจังหวัดนราธิวาส ได้ ข้อมูลว่า
เยาวชนมุสลิมโดยส่วนมากให้ความสาคัญกับการเรียนวิชาสามัญค่อนข้างน้อย ทาให้ส่งผลต่อการที่จะ
ไปศึกษาขั้นสูงหรือส่งผลต่อการศึกษาที่ไม่สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนั้น
เยาวชนมุสลิมในปัจจุบันไม่ค่อยเคร่งต่อหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามและตระหนั กต่อวิถีมุสลิม ซึ่ง
อยากให้ ภ าครั ฐ ช่ ว ยตระหนั กและสนั บสนุน ให้ นั กเรีย นมุ ส ลิ มรวมไปถึง ครอบครัว ได้ ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญต่อการศึกษาแบบสามัญและการดาเนินวิถีอิสลามควบคู่กันไป นอกจากนั้นภาครัฐจะต้อง
ให้ความสาคัญกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้เน้นวิชาสามัญเพิ่มมากขึ้นเพื่ อการศึกษาขั้นสูง
หรือเพื่อให้เยาวชนมีอาชีพที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้ต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นต้องให้ความสาคัญกับ
นักเรียนในโรงเรียนสามัญทั่วไปให้เรียนรู้และเข้าใจวิถีอิสลามเพิ่มมากขึ้น
กรณีศึกษาที่ 3
ผู้วิจั ยสั มภาษณ์ครู ประจาโรงเรียนมัธยมจานวน 1 ท่าน ในจังหวัดนราธิวาส ได้ข้อมูลว่า
ปัญหาสาคัญของเยาวชนมุสลิมคือปัญหายาเสพติด (สาหรับนักเรียนชาย) ต่อมาคือ ปัญหาสภาพใน
ครอบครัวเกิดขึ้นจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนแต่มีลูกจานวนมาก ทาให้ไม่สามารถดูแลบุตรธิดาของ
ตนเองได้เป็นอย่างดี หรือพ่อแม่ไปทางานประเทศมาเลเซียและฝากบุตรหลานไว้กับปู่ย่า-ตายาย ซึ่ง
ปู่ย่า-ตายายก็ไม่สามารถเลี้ยงดูและควบคุมได้ดีเท่าที่ควร ส่วนปัญหาเยาวชนมุสลิมหญิงจานวนมากมี
ปัญหาออกจากการเรียนเพราะท้องก่อนวัยอันควร ซึ่งทางโรงเรียนใช้วิธีการแก้ปัญหาคือ ให้ครูผู้สอน
และครูประจาชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและไปพูดคุยกับผู้ ปกครองในประเด็นต่างๆ รวมไปถึงการ
ช่วยกันแก้ปัญหาเท่าที่จะทาได้ เช่น ถ้าครอบครัวไหนมีปัญหาเรื่องสภาพครอบครัวไม่ดี แต่นักเรียนมี
ความสนใจและขยันตั้งใจเรียนทางโรงเรียนก็จะอุปการะให้เข้ามาอาศัยในโรงเรียนโดยมีครูที่พักอาศัย
อยู่ในโรงเรียนช่วยดูแล เป็นต้น โดยอุปสรรคในการแก้ปัญหาของโรงเรียนโดยส่วนมากจะเกิดจากการ
ที่ผู้ปกครองไม่ค่อยให้ความร่วมมือ และไม่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทาให้แก้ไขปัญหาค่อนข้างยาก
ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาจะต้องสร้างความตระหนักจากผู้ปกครองให้เห็นถึงความสาคัญในการแก้ไข
ปัญหาเยาวชนและบุตรหลานของตนเองเพิ่มมากขึ้น
กรณีศึกษาที่ 4
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูประจาโรงเรียนมัธยมจานวน 1 ท่าน ในจังหวัดปัตตานี ได้ข้อมูลว่า ปัญหา
ใหญ่ของนักเรียน คือ ยาเสพติด การไม่สนใจการเรียน รวมไปถึงการไม่สนใจต่อคาสั่งสอนของครู
อาจารย์ นอกจากนั้น ผู้ปกครองก็ไม่ค่อยจะให้ ความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไขปัญหาบุตรหลาน
ตนเอง และมักจะปกป้องบุตรหลานตนเองถึงแม้จะกระทาผิด โดยในส่วนของโรงเรียนการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาของเยาวชนมุสลิมที่มีปัญหาทาค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง
ซึ่งโดยส่วนมากมักจะไม่ได้รับความร่วมมือเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ จะไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของ
ตนเนื่องจากสาเหตุการต้องทางานหาเลี้ยงชีพหรือการไปทางานต่างพื้นที่ เช่น ประเทศมาเลเซีย โดย
การแก้ไขปัญหานักเรียนนั้นจะอาศัยทางโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ เพราะนอกจากครอบครัวและ
โรงเรียนแล้วหน่วยงานอื่นๆ ก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วย เช่น ทหารและตารวจก็ต้องป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไม่ให้มีขายหรือสามารถเข้ามาแพร่กระจายในพื้นที่ได้ หรือ ชุมชน ผู้นาชุมชน ก็
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ต้ อ งช่ ว ยกั น ดู แ ลเยาวชนในหมู่ บ้ า นหรื อ ในท้ อ งถิ่ น ของตนเองให้ ห่ า งไกลจากยาเสพติ ด และให้
ความสาคัญกับการเรียนเพื่อการมีอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองต่อไปในอนาคต
1.2 นายตารวจสัญญาบัตร
กรณีศึกษาที่ 5
ผู้วิจัยสัมภาษณ์นายตารวจชั้นสัญญาบัตรระดับสารวัตรประจาสถานีตารวจภูธรจานวน 1
ท่าน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้ข้อมูลว่า ในพื้นที่มีปัญหามากเกี่ยวกับเยาวชนที่ติดยาเสพติด เช่น ใบ
กระท่อม และยาบ้า ซึ่งครอบครัวของเยาวชนเองก็ไม่ใส่ใจในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเพราะพ่อดื่มน้า
กระท่อม แม่ดื่มน้ากระท่อม ลู กก็ดื่มน้ากระท่อม (ดื่มกันทั้งบ้าน) หรือในกรณีพอตารวจเรียกมา
ตักเตือนหรือจับเยาวชนมุสลิมได้ผู้ปกครองก็จะไม่เชื่อว่าบุตรหลานตนเองติดยาเสพติดหรือไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา หรือถ้ายอมรับก็จะยอมรับแบบไม่ค่อยพอใจ กล่าวคือ แค่ยอมรับว่า
ลูกติดจริงให้เหตุการณ์มันผ่านไปและจะได้กลับบ้าน แต่ไม่ได้จริงจังอะไรกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
นอกจากนั้ น สภาพครอบครั ว สั ง คมที่ ปล่ อยปะละเลยจึ งพบเห็ นเยาวชนมุส ลิ ม จ านวนมากขับ รถ
มอเตอร์ไซค์เที่ยวเล่ น ซึ่งสาเหตุที่เด็กและเยาวชนออกมาอยู่บนท้องถนนก็เพราะครอบครัวไม่ใส่ใจ
โดยในพื้ น ที่ อ าเภอที่น ายต ารวจท่ านนี้ ดูแ ลอยู่ไ ด้ ข้อ มู ล ว่า เด็ก และเยาวชนมุ ส ลิ ม ติ ด น้ากระท่ อ ม
ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกาลังตารวจมีไม่เพียงพอและจากการที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาให้
การเข้าถึงพื้ นที่ต่างๆ ของเจ้ าหน้าที่เป็นไปค่อนข้างยากเพราะความไม่ปลอดภัยสูง นอกจากนั้น
ประชาชนด้วยกันเองก็อยู่ในวงจรของยาเสพติดจึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา หรือการ
ให้ข้อมูลแก้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยจากข้อมูลของทาง
เจ้าหน้าที่ตารวจพบว่า ยาเสพติด เช่น ยาบ้ามาจากหลายทิศทาง เช่น บางส่วนกับรถขนพักและผลไม้
ที่ขนผักและผลไม้ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆ จากภาคเหนือสู่ภาคกลางลงมายังภาคใต้และกระจายมายัง
สามจังหวัดชายแดนใต้ หรือบางส่วนเข้ามาทางทะเลกับเรือประมง เป็นต้น
ซึ่งปัญหายาเสพติดส่ง ผลต่อการเพิ่มขึ้นของคดีลักขโมยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการจับกุมในสมัย
ปัจจุบันทาค่อนข้างยากเพราะจะต้องมีหลักฐานโดยแน่ชัด และดาเนินการค่อนข้างยาก ถ้าเป็นใน
สมัยก่อนถ้าเพียงแต่สงสัยสามารถเชิญมาสอบสวนได้เลย ทาให้กระบวนการยุติธรรมค่อนข้างช้า เช่น
มีผู้ของหายมาแจ้งความแต่ตารวจก็ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วเพราะต้องหาพยานหลักฐาน
ที่ชั ด เจน รวมไปถึง คดีย าเสพติ ดก็เ ช่นกั น บางทีเจ้ าหน้ าที่ ตารวจก็ รู้ว่ าใครเสพ ใครขาย แต่ การ
สอบสวนเพื่อหาหลักฐานหรือพยานทาได้ค่อนข้างลาบาก ซึ่งกว่าจะทาการสอบสวน หาหลักฐานและ
พิสูจน์ ทาให้ช้าซึ่งไม่ทันต่อสถานการณ์การแก้ไขปัญหาทางที่ดีที่สุดคือต้องให้ครอบครัวของเยาวชน
เข้ามาช่วย กล่าวคือ ครอบครัวต้องรับรู้และตระหนักว่าบุตรหลานของตนเองกาลังเป็นปัญหา หรือก่อ
ปัญหาให้แก่สังคม เพราะจะหวังเพียงแต่ให้รัฐแก้ปัญหาแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐ
หรือเจ้าหน้าที่เผลอกลุ่มขบวนการยาเสพติดก็จะเข้ามาในพื้นที่อีกหรือต่อให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่เผลอและ
เข้มงวดก็ยังสามารถเข้ามาแพร่ระบาดได้อยู่ดีเพราะพื้นที่ในอาเภอมีมาก และยิ่งจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบยิ่งทาให้รัฐเข้าถึงประชาชนยากมากขึ้น ดังนั้นการสร้างจิตสานึกที่ครอบครัวจึงเป็นสิ่งจาเป็น
และครอบครัวและสังคมต้องช่วยเหลือด้วยและจริงจัง

29

กรณีศึกษาที่ 6
ผู้วิจั ย สั มภาษณ์ น ายตารวจชั้นสั ญญาบัตรระดับ รองผู้ กากับการประจาสถานี ตารวจภูธ ร
จานวน 1 ท่าน ในพื้นที่จังหวัด นราธิวาส ได้ข้อมูลว่า ยาเสพติด เช่น น้ากระท่อมเปรียบเสมือนยา
สามัญประจาบ้านไปแล้ว “เพราะในเมื่อพ่อแม่ดื่ม แล้วจะไม่ห้ามให้ลูกไม่ดื่มได้เช่นไร” ยาเสพติดอยู่
ในวิถีชีวิตประจาวันของครอบครัวคนนับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้จานวนมาก
โดยเฉพาะพื้นที่ในชนบท เช่น เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จะเข้าจับกุมเยาวชนชายดื่มน้ากระท่อม
และเสพยาเสพติดซึ่งมีอายุระหว่าง 13 – 16 ปี จานวนหลายคน ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง (ทั้งหมู่บ้านนับ
ถือศาสนาอิส ลาม) โดยในการจะเข้าจับกุมได้ขอให้ผู้ ใหญ่บ้านให้มาเป็นพยานแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่มา
ขอให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาก็ไม่มีใครมา จึงได้ไปตามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ เป็นผู้ห ญิงมาจึงสามารถเข้า
จับกุมได้ ด้วยความสงสัยว่าทาไมผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ชายจึงไม่มา จึงได้ให้ตารวจ
ตามไปเชิญตัวจากที่บ้านมาพบจึงพบว่าทั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ชาย) ที่ไม่มาก็เพราะ
กลัวว่าตนเองจะโดนจับไปด้วย เพราะทั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่างก็มีสารเสพติดในร่างกาย
(เมื่อผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาต่างก็ยอมรับสารภาพถึงสาเหตุที่ไม่ยอมมาร่วมเป็นพยานใน
การจับกุม) นอกจากนั้น “ยาบ้า” ก็แพร่กระจายมาก รองผู้กากับการสถานีตารวจจึงกล่าวว่า “แล้ว
ตารวจจะทาอะไรได้มากไปกว่านี้ ในเมื่อแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ยังดื่มน้ากระท่อม”
เพราะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ถึงแม้จะพบว่ามีการกระทาผิดแต่ถ้าจับกุมก็จะเป็นปัญหาอื่นๆ
ตามมา เพราะน้ากระท่อมเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนนับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้
นอกจากนั้ น เยาวชนมุสลิมจานวนมากไม่ยอมเรียนหนังสือ (สายสามัญ) แต่ไปเน้นเรียน
ศาสนา เพราะไม่เห็นความสาคัญของการเรียนในระบบวิชาชีพหรือสายสามัญเพื่อจะไปหางานทา
เยาวชนจะรู้ตัวว่ามีความจาเป็นต้องเรียนสายสามัญก็ต่อเมื่อไม่เรียนแล้วอายุมากขึ้นแล้วไม่สามารถหา
งานทาเลี้ยงชีพตนเองได้ จึงได้แต่ทางานรับจ้างทั่วไป เช่น ทาสวน รับจ้างกรีดยาง หรือไม่ก็ไปทางาน
ประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นครอบครัวจานวนมากเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ (มีลูกจานวนมาก
แต่ไม่มีความสามารถในการดูแล) เมื่อพ่อแม่ไม่ มีการศึกษาและมีลู กมาก พอลู กเกิดมาก็ไม่ ได้ใ ห้
ความสาคัญกับการศึกษา พ่อแม่เน้นทางานหาเลี้ยงชีพมากกว่าจะสนใจเลี้ยงและดูแลบุตรให้ดี (เพราะ
ลูกมาก ครอบครัวยากจน รายได้ไม่เพียงพอ จึงดูและลูกไม่ได้) พอเยาวชนไม่ได้รับการเอาใจใส่ที่ดีก็มี
ปัญหาตามมา เช่น ติดยาเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น ในการการให้ความรู้เรื่องการวางแผน
ครอบครัวที่ทางโรงพยาบาลประจาอาเภอเป็นผู้ดูแล ก็พบว่าพยาบาลที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน
ครอบครัวมีลูก 6 คน จึงมีคาถามว่าขนาดพยาบาลยังมีลูก 6 คน แล้วจะไปแนะนาให้ครอบครัวมุสลิม
วางแผนครอบครัวได้อย่างไร โดยจากประสบการณ์ของนายตารวจท่านนี้ท่า นกล่าวว่า “ถ้าครอบครัว
มุสลิมครอบครัวไหนมีการศึกษา เขาจะเข้าใจถึงเรื่องการวางแผนครอบครัวและการมีบุตร” ซึ่งความ
เชื่อทางศาสนามีผลต่อการวางแผนครอบครัว ซึ่งครอบครัวมุสลิมจานวนมากยังมีความเชื่อทางศาสนา
มากกว่าการวางแผนครอบครัว หรือการที่จะให้บุตรหลานได้รับการศึกษาสายสามัญหรือวิชาชีพ
เพื่อที่จะไปประกอบวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานหรือนายจ้างในอนาคต
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กรณีศึกษาที่ 7
ผู้วิจัยสัมภาษณ์นายตารวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองผู้ บังคับการประจาศูนย์ปฏิบัติการตารวจ
จังหวัดชายแดนใต้ (ศชต.) จังหวัดยะลา จานวน 1 ท่าน ได้ข้อมูลว่า ปัญหาหลักๆ ของเยาวชนคือ ยา
เสพติด รถกวนเมืองและก่อความราคาญแก่สังคม โดยยาเสพติดจานวนมากมาจากพื้นที่ภาคกลาง
ส่วนปัญหาการขับรถกวนเมืองและก่อความราคาญให้ประชาชนโดยทั่วไปเกิดจากสภาพครอบครัวของ
เยาวชนที่ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแล โดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดควรจะได้รับความร่ วมมือจากทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะครอบครัวพ่อแม่ ผู้ปกครองของเยาวชนจะต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก และทุก
ภาคส่วนจะต้องช่วยกันปลูกฝังให้เยาวชนรู้ถึงโทษของยาเสพติด ในส่วนของการศึกษาภาครัฐจะต้อง
ให้ความใส่ใจกับโรงเรียนปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ให้เป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาวิธีคิดเยาวชนมุสลิมไปในทางที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่ปล่อยให้จัดการกันเองมากเกินไป
และส่งเสริมความเข้าใจทางการศึกษาเพื่อนาไปสู่การประกอบวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น และต้องเข้าไปดูแล
ไม่ให้สถาบันการศึกษาเหล่านี้เป็นที่บ่มเพาะความรู้หรือความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิถีอิสลาม ซึ่งภาครัฐ
ต้องเข้าไปดูแลตรงนี้เพิ่มมากขึ้น
กรณีศึกษาที่ 8
ผู้ วิ จั ย สั ม ภาษณ์ น ายต ารวจระดั บ รองผู้ บั ญ ชาการประจ าศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต ารวจจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ จานวน 1 ท่าน ท่านได้สรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนมุสลิมไว้ดังนี้ 1) เยาวชน
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ติดยาเสพติดมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 2) ขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ
มักจะใช้เยาวชนที่ดูเป็นเด็กตั้งใจเรียน ขยัน ไม่ค่อยสุงสิงกับเพื่อนมาเป็นฝ่ายปฏิบัติการในการก่อเหตุ
และเมื่อทางตารวจหรือทหารจับได้ ญาติพี่น้อง พ่อแม่ ของผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัยที่เป็นเยาวชนก็จะไม่
เชื่อข้อมูลจากภาครัฐและให้การปกป้องเยาวชนที่กระทาผิดอย่างมาก 3) เยาวชนจานวนมากไม่เรียน
หนังสือ หรือเรียนมาหางานทาไม่ได้ ครอบครัวไม่ใส่ใจจึงสร้างปัญหาต่างๆ ให้กับสังคม เช่น ขับรถ
มอเตอร์ไซค์รบกวนผู้อื่น และ 4) ในบางพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุ มชน) เมื่อถึงเวลาปฏิบัติศาสนกิจ (ละมาด)
แทบจะหาเยาวชนชายมาปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้เลย
ซึ่ง แม้ เจ้ าหน้ า ที่รั ฐ จะพยายามจั บกุ ม ป้อ งกั น หรือ ปราบปรามเพี ยงใด แต่ก็ ไม่ ค่อ ยเป็ น
ผลส าเร็ จ เพราะปั ญหาไม่ได้เกิดจากการไม่ดาเนินการของภาครัฐ เพราะต่อให้ ดาเนินการแต่ถ้า
ครอบครั ว ชุ มชน สั งคม ไม่ช่ว ยเหลื อหรือไม่เห็ นโทษของยาเสพติดหรือนิ่งเฉยต่อการกระทาผิ ด
กฎหมายใดๆ แล้วการดาเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐใดๆ ก็ไม่ประสบความสาเร็จอยู่ดี
กรณีศึกษาที่ 9
ผู้วิจัยสัมภาษณ์นายตารวจระดับรองผู้กากับสถานีตารวจแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้
ข้อมูลว่า การแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ทาค่อนข้างลาบาก เพราะสถานการณ์ในพื้นที่ บริบท
ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมทางสังคมของชุมชนมุสลิม อาทิเช่น การดื่มน้ากระท่อม การมีใบกระท่อม
ไว้ในครอบครอง ถึงแม้จะผิดกฎหมายก็ไม่สามารถทาอะไรได้ เพราะเป็นข้ออ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของ
ชุมชนอิสลาม และเมื่อครอบครัวดื่มน้ากระท่อมเสมือนกับดื่มชาในชีวิตประจาวัน มีต้มดื่มกินที่บ้าน
แล้วเมื่อพ่อ-แม่ดื่ม ลูกก็ย่อมดื่มตามพ่อ-แม่ นอกจากนั้น พ่อ-แม่ก็ไม่ได้มีการห้ามปราม นอกจากนั้น
ในสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวมุสลิมก็มียาเสพติดแพร่กระจายทั่วไป เช่น ยาบ้า และ
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จับกุมอย่างไรก็ไม่หมด นอกจากนั้น แม้แต่ผู้นาชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ก็ติดยาเสพติด
และค่าขายยาเสพติด ชุมชนและสังคมที่เยาวชนจึงค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงต่อยาเสพติด
นอกจากนั้น ระบบการศึกษาที่เน้นเรียนศาสนามากก็ทาให้ไม่สามารถเรียนต่ อมหาวิทยาลัย
หรือวิชาชีพอาชีวศึกษาได้ เมื่อเรียนจบศาสนาก็ไม่มีงานทาก็ทาให้ตกงานก็ไม่รู้จะทาอาชีพอะไร ไม่มี
รายได้ก็นาพาไปสู่วงจรของยาเสพติดหรือขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ และจากสถิติการจับกุมผู้ก่อ
ความไม่สงบพบว่าบางสถาบันสอนศาสนากลับกลายเป็นสถานที่บ่มเพาะผู้ก่อความไม่สงบ เพราะมี
เยาวชนผู้ก่อเหตุจานวนมากที่โดนจับกุมจบมาจากสถาบันการศึกษาทางศาสนาเดียวกัน นอกจากนั้น
สถาบันการศึกษาบางแห่งยังเป็นที่ซ่องสุมของเยาวชนซึ่งอยู่ในขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ รวมถึงยา
เสพติด (มีข้อมูลจากการหลักฐานกล้องวงจรปิด พบว่า เมื่อเยาวชนที่อยู่ในขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ
หลังจากได้ก่อเหตุเสร็จ (วางระเบิด) ได้เดินทางเข้าไปในสถาบันการศึกษาแห่งนั้น และเปลี่ยนเสื้อผ้า
ในชมรมหนึ่งในสถาบันฯ แล้วกลับออกมา) ซึ่งการไม่ดูแลนักศึกษาและ/หรือไม่ใส่ใจของคณาจารย์
ผู้บริหารสถานศึกษาก็ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาเยาวชนในเรื่องการก่อความไม่สงบหรือยาเสพติด
การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ตารวจในการแก้ไขปัญหา คือ ด้านยาเสพติดต้องใช้การการ
ประคองสถานการณ์ กล่าวคือ ถ้าจับกุมก็กลายเป็นประเด็นว่าตารวจไม่เป็นธรรมไม่เข้าใจวิถีชีวิต
อิสลามในพื้นที่ (ทั้งที่ตารวจทาตามกฎหมาย) ส่วนถ้าไปจับกุมเยาวชนที่ร่วมขบวนการก่อความไม่สงบ
ต้องอาศัยหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ช่วยหรือแม้แต่มีหลักฐานชัดเจน เช่น มีภาพในกล้องวงจรปิด ก็
โดนกล่าวหาว่าจับกุมผู้บริสุทธิ์ เพราะในพื้นที่กระบวนการที่กล่าวหาและสร้างการสื่อสารทางสังคมว่า
ตารวจกระทาการไม่ยุติธรรมมีอยู่โดยทั่วไป และชาวบ้าน (คนที่นับถือศาสนาอิสลาม) ก็เชื่อในข่าวนั้น
โดยไม่มีการไตร่ ตรอง และช่ว ยเหลื อคนศาสนาเดียวกันไว้ก่อน ไม่ว่าเขาจะทาถูกหรือผิ ด ทาให้
กระบวนการของตารวจทางานยากเพราะจะโดนกดดัน เจ้าผู้นาศาสนาอิสลามและกลุ่มประชาชนใน
พื้นที่ นอกจากนั้น สิ่งที่ทาให้ยาเสพติดแพร่กระจาย และอยู่ในชุมชนมุสลิมเพราะว่าจากเหตุการณ์
ความไม่ส งบที่ เกิด ขึ้น มาพื้น ที่ไหนที่มีเ ฉพาะกลุ่ มคนที่นับ ถือศาสนาอิส ลามอาศัย อยู่ทั้ งหมดแล้ ว
เจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร ก็จะไม่ค่อยเข้าไปในพื้นที่ นานๆ จะเข้าไปซักครั้งหนึ่ง หรือเมื่อมีเหตุ ก็ทาให้ผู้
ที่กระทาผิดกฎหมายมีอิสระมากขึ้น นอกจากนั้น ฝ่ายปกครอง คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นที่ในพื้นที่
ซึ่งก็นับถือศาสนาอิสลามด้วยกันก็ไม่ดาเนินการอะไร ซึ่งยิ่งมีความรุนแรงและพื้นที่ใดที่มีเฉพาะคนที่
นับถือศาสนาอิสลามแล้วพื้นที่นั้นก็ยิ่งสะดวกต่อการปฏิบัติการของผู้ทาผิดกฎหมายและผู้ก่อความไม่
สงบ
1.3 นายทหารชั้นสัญญาบัตร
กรณีศึกษาที่ 10
ผู้ วิ จั ย สั ม ภาษณ์ น ายทหารระดั บ รองผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยเฉพาะกิ จ ฯ ในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด
ชายแดนใต้ จานวน 1 ท่าน ได้ข้อมูลว่า การทางานในสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ การประคอง
สถานการณ์ เพราะทางานค่อนข้างลาบาก เพราะประชาชนโดยเฉพาะคนที่นับถือศาสนาอิสลาม
จานวนมากยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการทางานและกระบวนการต่างๆ ของรัฐในการช่วยแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวกับเยาวชน และส่วนหนึ่งก็มองว่า เมื่อเยาวชนมารับการบาบัด หรือเข้าค่ายฝึกอบรมใดๆ แล้ว ก็
จะโดนรั ฐปั่ นหั วให้มาเข้าข้างประเทศไทยหรือคนที่ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาและ
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เยาวชนทางกองทัพบกมีการดาเนินการหลายอย่างโดยส่วนมากเป็นการจัดโครงการ เช่น โครงการ
กีฬา เช่น เชิญชวนเยาวชนมาเรี ย นรู้ทักษะการเล่ นฟุตบอลโดยตัว แทนผู้ ฝึ กสอนของทีมฟุตบอล
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จากประเทศอังกฤษ (จัดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558) โดยมีผู้มาอบรมจาก
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา รวมจานวนทั้งสิ้น 400 คน หรือโครงการ ““โครงการ
รวมใจไทยเป็นหนึ่ง” โดยกองทัพเรือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีการดาเนินการอยู่เป็น
ประจาทุกปี โดยได้นาเยาวชนด้อยโอกาส จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)
เดินทางไปทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน
กับเยาวชนในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยเพื่อสร้างความสมานฉันท์และสามัคคี เปิดโอกาสการเรียนรู้
สร้างเสริมประสบการณ์และเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ให้
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนปลูกฝัง
ความรักชาติและความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทย หรือกองทัพอากาศมีการจัดโครงการ “เยาวชนไทยใต้
ฟ้าเดียวกัน” โดยมอบสิ่งของต่างๆ ให้แก่เยาวชนและครอบครัวมุสลิมที่มีความยากจน เพื่อ แสดงให้
เห็นถึงความปรารถนาดีขององค์กรภาครัฐในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกัน
อย่างสันติสุข หรือโครงการญาลันนันบารู ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในเพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาเยาวชนที่ติดยาเสพติดในสามจังหวัดชายแดนใต้
อย่ า งไรก็ตาม ท่านให้ ข้ อมูล การดาเนิน การของรัฐ เพื่อ แก้ ปัญหาเยาวชนมุ ส ลิ ม ค่อนข้า ง
ประสบความสาเร็จน้อย ด้วยเพราะบริบทในพื้นที่และสังคม วัฒนธรรมของผู้นับถือศาสนาอิสลามใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ ยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติและวิธีคิดแบบที่เคยเป็นมา ยาเสพติด เช่น น้า
กระท่อมเป็นวิถีชีวิตที่เคยเป็นมาแต่อดีตการจะไปปรับเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจเรื่องอันตรายของ
สารเสพติดก็ต้องใช้เวลาอีกนาน ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนวิธีคิดได้หรือไม่ และการที่เยาวชนอยู่กับ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดรวมไปถึงยาบ้า เยาวชนจึงง่ ายต่อการติดยา
เสพติด และภาครั ฐ ทุกภาคส่ วนช่ว ยกันปราบปรามจับกุมเท่าไหร่ก็ไม่หมด เพราะเมื่อจับกุมก็ห า
พยานหลักฐานยากเพราะคนในชุมชนเองก็ช่วยกันปกป้อง ซึ่งถ้าดูจากข้อมูลจะพบว่าครอบครัวที่นับ
ถือศาสนาอิสลาม แล้วฐานะยากจน การศึกษาไม่สูงและมีบุตร-ธิดาจานวนมากมีอัตราการติดยาเสพ
ติดค่อนข้างสูง ส่วนปัญหาอื่นๆ ก็เช่น การไม่เรียนหนังสือในระบบสายสามัญหรือวิชาชีพแต่เรียน
ศาสนาจึงหางานทาไม่ได้จะสอบรับราชการก็ไม่ได้ และเมื่อไม่มีงานทา ไม่มีรายได้ และติดยาเสพติด
การถูก ชักจู ง เข้าสู่ ข บวนการผู้ ก่ อความไม่ส งบก็ง่ายตามไปด้ว ย แต่ถ้า ให้ ดู ค รอบครั ว ผู้ นาศาสนา
ครอบครัวชาวอิสลามที่มีการศึกษา หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี จะพบได้เลยว่า ลักษณะครอบครัว
แบบนี้จะมีบุตร-ธิดาไม่มาก เน้นให้เรียนสายสามัญควบคู่ไปกับศาสนาและโดยส่วนมากส่งไปเรียน
หนังสือต่างพื้นที่ เช่น สงขลาหรือกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้รับการศึ กษาที่ดีเพื่อมีงานทาและฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่ดีต่อไปในอนาคต และเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดและปัญหาทางสังคมต่างๆ ในพื้นที่
และชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้
โดยสรุป การดาเนินการของภาครัฐโดยเฉพาะกองทัพเป็นโครงการซึ่งมีระยะเวลาดาเนินการ
ซึ่งโดนส่ ว นมากเยาวชนที่ เข้า มาร่ ว มโครงการก็จะได้ค วามรู้ ความเข้า ใจการอยู่ในสั งคมที่มี การ
ปรับ เปลี่ย นอยู่ตลอดเวลา และสามารถเข้าใจความแตกต่างทางด้านศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติ
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อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาเยาวชนหรือการดาเนินการใดๆ จะอาศัยเพียงภาครัฐหรือกองทัพบก
อย่างเดียวไม่ได้ เพราะหัวใจสาคัญอยู่ ที่ผู้ใหญ่ซึ่งก็คือครอบครัวที่ต้องอบรม ดูแล เลี้ยงดูและเอาใจใส่
บุตรหลานของตน รวมไปถึงชุมชน ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา ต้องสร้างจิตสานึกให้คนในชุมชนเรียนรู้ถึง
อันตรายจากการติดยาเสพติดประเภทต่างๆ และต้องเข้าใจวัฒนธรรมโลกว่าต้องได้รับการศึกษา
ประเภทไหนถึงจะมีงานทาและหาเลี้ยงชีพได้ ซึ่งต่อให้ภาครัฐดาเนินการดีแค่ไหน เมื่อเยาวชนกลับไป
อยู่ชุมชนแล้ว เจอสภาพสังคมและสิ่งแวดล้ อมแบบเดิมแล้ว เยาวชนก็มีโอกาสสู งที่จะกลับไปเป็น
ปัญหาสังคมและติดยาเสพติดเช่นเดิม
1.4 ข้าราชการฝ่ายปกครอง
กรณีศึกษาที่ 11
ผู้วิจัยสัมภาษณ์กานัน 1 ท่าน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้ข้อมูลว่า ปัญหาเยาวชนปัจจุบัน
ดาเนินการค่อนข้างยาก เพราะผู้ปกครองค่อนข้างจะปกป้องลูกตนเองมาก เช่น กรณีศึกษาในพื้นที่
ตาบลที่ตนเองดูแลอยู่มีผู้ปกครองพาเยาวชน (บุตร-หลาน) ของตนไปร่วมชุมนุมทางการเมืองในช่วงปี
พ.ศ. 2556-2557 ณ กรุงเทพมหานคร เป็นเวลาหลายเดือนทาให้นักเรียนขาดเรียน พอกลับมาจาก
ชุมนุมพบว่า นักเรียนคนดังกล่าวติดน้ากระท่อม มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นก้าวร้าวรุนแรง พอเรียก
ผู้ปกครองมาตักเตือนก็ไม่เชื่อในสิ่งที่กานันพูด ทางกานันก็ประสานไปยังผู้อานวยการโรงเรียนให้ช่วง
แก้ปัญหา ทางโรงเรียนก็แจ้งมาว่า “ทางโรงเรียนรับทราบปัญหา แต่ทาอะไรไม่ได้เพราะผู้ปกครอง
ไม่ให้ความร่วมมือ” ซึ่งทางผู้อานวยการโรงเรียนยังให้ข้อมูลว่า ไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะพอจะ
ดาเนิ นการอะไร ผู้ ปกครองก็จ ะแสดงความไม่พอใจ ทางโรงเรียนขอให้ ออกไปหรือไล่ ออกก็ไม่ได้
เพราะกระทรวงศึกษาธิการไม่อนุญาตให้ไล่นักเรียนออก จะออกได้ก็ต่อเมื่อผู้ปกครองของนักเรียนพา
นั ก เรี ย นมาลาออกเอง ดั ง นั้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารควรจะทบทวนการใช้ น โยบายที่ ใ ห้ อ านาจ
ผู้ปกครองและนักเรียนมีอานาจมากจนอยู่เหนือโรงเรียน
ปัญหายาเสพติดเป็ นปัญหาสาคัญเพราะยาเสพติดสัมพันธ์ กับปัญหาความไม่ส งบในพื้นที่
ภาคใต้ เพราะถ้าเยาวชนติดยาเสพติดก็ต้องหาเงินมาใช้จ่ายในการซื้อยา เมื่อไม่มีเงินการเข้าไปสู่
ขบวนการการก่อความไม่สงบจึงง่ายเพราะเป็นหนทางหนึ่งที่จะให้ได้มาซึ่งยาเสพติด ซึ่งถ้าเยาวชนติด
ยาเสพติดแล้วจะลาบากและเลิกยาก การตั้งศูนย์บาบัดยาเสพติดของรัฐก็ไม่ค่อยจะได้ผล เพราะการที่
เอาเยาวชนผู้ติดยาเสพติดไปอยู่รวมกันส่งผลคือ ทาให้เยาวชนผู้ติดยาเสพติดได้เครือข่ายยาเสพติด
เพิ่ม การแก้ปัญหาของรัฐที่ผ่านมาก็ทาตามหน้าที่ไม่ได้จริงจัง โดยเฉพาะการที่ส่วนกลางในบางยุคของ
รัฐบาลกาหนดมาเลยว่าจังหวัดหนึ่งจะต้องมีจานวนเยาวชนมาเข้าข่ายอบรมเพื่อบาบัดและเลิกยาเสพ
ติดกี่คน ทาให้เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ใช้วิธีเกณฑ์เยาวชนมาอบรมหรือเข้าค่ายบาบัด (ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐใน
พื้นที่ไม่ทาก็จะโดนส่วนกลางเล่นงาน) ทาให้พบว่าเด็กที่เกณฑ์มาให้ครบจานวนนั้นมีส่วนหนึ่งไม่ได้ติด
ยาเสพติดจริงๆ แต่ต้องมาเพราะโดนเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่บังคับมาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
รั ฐ บาลส่ ว นกลาง และเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ต นเองโดนลงโทษหรื อ มี ปั ญ หาเพราะขั ด ค าสั่ ง รั ฐ บาลกลาง
นอกจากนั้น ระบบการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานทาให้เยาวชนจบมาแล้วเรียนต่อขั้นสูง
ไม่ได้ หรือจบมาแล้วก็ไม่มีงานทา ซึ่งการที่ไม่มีงานทาและทาให้ไม่มีรายได้ส่งผลต่อปัญหาสังคมหลาย
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ประการรวมถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งสังคมจะหวังพึ่งแต่ภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ครอบครัว พ่อแม่
ผู้ปกครองมีส่วนสาคัญเป็นอย่างมากที่ต้องช่วยกันดูแล และลงโทษลูกหลานที่กระทาผิดด้วย
ในส่ ว นของฝ่ ายปกครอง ก็ มีการดาเนินการร่ว มกับฝ่ า ยเจ้าหน้ าที่ตารวจ โรงเรียน และ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการจัดการปัญหายาเสพติด เช่น กานันจะคอยเตือนประชาชนในพื้นที่ตาบล
ของตนเองให้ดูแลบุตรหลาน การสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งแก่ครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธและ
ครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม และการจับกุมไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาแต่ปัญหาเยาวชนต้องดูแลแก้ไข
ที่ความเข้าใจของครอบครัว อย่างไรก็ตาม ก็ไม่มีประสิทธิภาพมากนักเพราะครอบครัวมักจะไม่ให้
ความร่วมมือ โดยเฉพาะครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีค่านิยมในการปกป้องบุตรหลานใน
ครอบครัวตนเองมากเกินไปจนไม่คานึงว่าเยาวชนในครอบครัวกระทาผิดหรือกระทาถูก เป็นต้น
กรณีศึกษาที่ 12
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ปลัดอาเภอ 1 ท่าน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้ข้อมูลว่า ปัญหาหลักของ
เยาวชนมุส ลิ มคือ ปั ญหายาเสพติด เช่น บางหมู่บ้านเยาวชนชายมีปัญหายาเสพติดมากกว่า 80
เปอร์เซ็นต์ของจานวนเยาวชนชายในหมู่บ้าน หรือบางหมู่บ้านก็เกิด 90 เปอร์เซ็นต์ โดยยาเสพติดที่
ติดกัน มากอัน ดับ หนึ่ งคือ น้ากระท่อม อันดับต่อมาคือ ยาบ้า โดยในส่ว นของน้ากระท่อมนั้นโดย
ส่วนมากพ่อก็จะดื่มก่อนอยู่แล้วหรือบางครอบครัวอาจจะดื่มกันทั้งครอบครัว ส่วนเยาวชนมุสลิมหญิง
ก็มีปั ญหาท้องก่อนวัย อัน ควรเพราะเกิดจากการที่ครอบครัว มีลูกมากและขาดการเอาใจใส่ที่ดีพอ
เยาวชนมุสลิมชายและหญิงจานวนมากมีปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและยังขาดการ
ป้องกันทาให้ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรเกิดขึ้น นอกจากนั้นก็เป็นปัญหาเยาวชนติดเกมไม่อยาก
เรี ย นหนั ง สื อ และร้ า นเกมจ านวนมากเปิ ดให้ เ ยาวชนเข้ า ไปเล่ น เกมในเวลาที่ ห้ า มไว้ แ ละพ่ อ แม่
ผู้ปกครองก็ปล่อยปะละเลย ซึ่งการแก้ปัญหาก็ค่อนข้างยาก แม้แต่ทางโรงเรียนเองก็ดูแลควบคุมยาก
และเจ้าหน้าที่ตารวจก็ไม่ค่อยจะเข้าไปดาเนินการกับร้านเกมที่เปิดให้เยาวชนเข้าไปเล่นในเวลาที่
ต้องห้าม ซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหาของภาครัฐในเรื่องปัญหาเยาวชนไม่ค่อยประสบความสาเร็จจาก
ปัจจัยหลายประการ เช่น ความหย่อนยานของเจ้าหน้าที่รัฐเอง รวมไปถึงการไม่มีกาลังมากพอในการ
จัดการปัญหาต่างๆ อย่างไรก็ตามปลัดอาเภอเน้นย้าว่า ปัจจัยสาคัญคือ สภาพครอบครัวที่ขาดการ
ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเอง การมีลูกมากและฐานะยากจนทาให้ต้องเลี้ยงตามยถากรรม และ
ถึงแม้ภาครัฐจะพยายามอย่างไรก็ไม่ประสบความสาเร็จถ้าครอบครัวไม่ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ถึงปัญหาเยาวชนและบุตรหลานของตนเอง
สาหรับการดาเนินการของฝ่ายปกครอง เป็นการดาเนินการป้องกัน และให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ดูแลชุมชนตนเอง เช่น ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
การดูแลบุตรหลาน เป็นต้น ในส่วนการปราบปรามในบางกรณีที่ตารวจไม่ดาเนินการ ฝ่ายปกครองก็
จะเข้าไปดาเนินการเอง เช่น มีกรณีร้านเกมให้นักเรียนประถมและมัธยมเข้าไปเล่นเกมในเวลาเรียน
หนังสือ ทางโรงเรียนมีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตารวจแล้วตารวจไม่ดาเนินการ ฝ่ายปกครองก็
เข้าไปดาเนินการจับกุมและส่งสถานีตารวจเอง อย่างไรก็ดี ปลัดฯ ให้ข้อมูลตอนท้ายว่าในอาเภอที่ดูแล
อยู่ เป็ น ที่ผ สมผสานระหว่างไทยพุทธและไทยมุส ลิ มจึ ง ยังสามารถดูแ ลและบริห ารจัด การได้เป็ น
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ส่วนมาก ส่วนพื้นที่ไหน (หมู่บ้าน) ที่เป็นชาวมุสลิมหมดแล้ว ก็จะให้ปลัดอาเภอที่เป็นคนอิสลามดูแล
เพราะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้างจะมีการแบ่งแยกเรื่องชุมชนระหว่างศาสนาพอสมควร
1.5 อัยการ
กรณีศึกษาที่ 13
ผู้วิจัยสัมภาษณ์อดีตอัยการประจาจังหวัดยะลา จานวน 1 ท่าน ได้ข้อมูลว่า ปัญหาสาคัญของ
เยาวชนคื อ ปั ญ หายาเสพติ ด ซึ่ ง เป็ น ที่ รั บ ทราบโดยทั่ ว ไปแต่ ก ารด าเนิ น คดี ค่ อ นข้ า งจะล าบาก
นอกจากนั้นการสั่งไม่ฟ้องก็ค่อนข้างสูงเพราะขาดประจักษ์พยานและหลักฐานยืนยันและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องโดยทั่วๆ ไปที่พบเห็นคือ การอยู่นอกบ้าน
ของเยาวชนในเวลาอั น ไม่ ส มควร เช่ น ในเวลากลางคื น หรื อ การที่ เ ยาวชนหนุ่ ม สาวมุ ส ลิ ม มี
ความสัมพันธ์กันมากกว่าเพื่อน เช่น ชู้สาว เยาวชนชายหญิงขับรถกอดกัน ซึ่งการแก้ไขปัญหาค่อนข้าง
จะลาบากเพราะภาครัฐก็ทาอะไรได้ไม่มาก โดยครอบครัวเป็นหัวใจสาคัญของการแก้ปัญหา แต่เด็กที่
มีปัญหาจานวนมากเกิดจากสภาพครอบครัวเป็นสาคัญ เช่น ฐานะยากจน มีบุตรมาก พ่อแม่ต้องเอา
เวลาไปทางาน ทาให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่ครอบครัว เป็นต้น
1.6 เจ้าหน้าที่รัฐที่ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน
กรณีศึกษาที่ 14
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐจานวน 1 ท่าน ที่ดูแลเรื่องเยาวชนประจาสานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ได้ข้อมูลว่าปัญหาหลักของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
คือ ปัญหายาเสพติดในเยาชนชาย เช่น กระท่อม เพราะมีอยู่ทุกในชุมชน นอกจากนั้นยังมีการซื้อ-ขาย
กันง่ายมาก เพราะมีการสร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวางทั้งในตัวผู้ใหญ่และเยาวชนเอง ทาให้วงจร
เครือข่ายยาเสพติด (กระท่อม) เป็นวงจรและเครือข่ายขนาดใหญ่ ส่วนเยาวชนหญิงที่สาคัญคือ ปัญหา
ท้องก่อนวัย อัน ควร ซึ่งเจ้ าหน้ าที่รั ฐ ที่ให้ ข้อ มูล คาดการณ์ว่าน่าจะมีประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของ
เยาวชนที่ท้องก่อนแต่งงาน ส่วนปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนี้ก็เป็นปัญหาที่น่าตระหนักยิ่ง
หนั ก ที่ เ ยาวชนมี เ รื่ อ งเพศสั ม พั น ธ์ เ กิ ด ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาการท้ อ งก่ อ นวั ย อั น ควรประมาณ 30
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัญหาการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิงเกิดจากสภาพของครอบครัวที่ไม่พร้อมในการดูแล
บุตร เช่น ฐานะยากจนแต่มีลูกจานวนมาก
สาหรับปัญหาทางด้านการศึกษา การที่สภาพสังคม วัฒนธรรม และบริบทในพื้นที่ที่สนับสนุน
ส่งเสริมให้เยาวชนเรียนวิชาทางศาสนามาก ถึงแม้จะจบปริญญาตรีก็ไม่ค่อยจะมีงานทา เพราะไม่ มี
ตาแหน่งงานรองรับในตลาดแรงงานทั้งภาคราชการและเอกชน นอกจากนั้นเยาวชนจานวนมากก็ไม่
เห็นความสาคัญของการเรียนหนังสือเพราะสภาพครอบครัวไม้เอื้ออานวยจึงเลือกที่จะไม่ศึกษาและไป
ทางานหาเลี้ยงชีพตนเองเพื่อความอยู่รอดมากกว่า เช่น ไปทางานรับจ้างในประเทศมาเลเซียหลังจาก
จบการศึกษามัธยมต้นหรือมัธยมปลาย โดยในการแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิมของกระทรวงพัฒนา
สั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษย์ ในพื้น ที่ 3 จัง หวั ดชายแดนใต้ แบ่ งเป็น 2 ส่ ว น คื อ หน่ ว ยงาน
ส่ ว นกลางดาเนิ น การเอง และการมอบหมายโครงการและงบประมาณให้ ส่ ว นจั งหวัดเป็นผู้ ดูแ ล
อย่างไรก็ตามหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่มีงบประมาณและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
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โดยการดาเนินงานของส่วนกลางคือ โครงการแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชนต่างวัฒนธรรม โดย
ดาเนินการปีละ 1 ครั้ง รับสมัครเยาวชนจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิ วาส จังหวัดสงขลา
และจังหวัดสตูล จังหวัดละ 15 คน รวมทั้งหมด 75 คน มาเข้าค่ายอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างๆ และมีการนาไปอาศัยอยู่กับครอบครัวรับรองในต่างพื้นที่ต่างวัฒนธรรม จานวน 5 วัน 4 คืน
เช่น บางปี ก็น าเด็กและเยาวชนไปพักอยู่กับครอบครัวรับรองที่จังหวั ดเพชรบูรณ์ เป็นต้น เพื่อให้
เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ได้เข้าใจถึงการดารงอยู่ของคนที่นับถือศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งโครงการนี้ค่อนข้างได้ผลเพราะจากการประเมินพบว่าเยาวชนที่กลับมาจากการเข้าค่ายและ
การไปอาศัยกับครอบครัวรับรองจะมีการปรับตัวในการอยู่ ในสังคมได้เพิ่มมากขึ้น เยาวชนมีทัศนคติ
และมุมมองในทางที่ดีต่อสังคมอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น และทาให้เยาวชนปรับตัวเข้ากับสังคม วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตแบบอื่นๆ ได้เพิ่มมากขึ้น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่โครงการนี้มีการดาเนินการเพียงปีละ 1
ครั้งเท่านั้น
โครงการที่ดาเนินงานโดยสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ที่
เกี่ยวข้องกับเยาวชนโดยตรงมีโครงการเดียวคือ โครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็น
โครงการที่โดนกาหนดมาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งในส่วนของแผนงาน
และงบประมาณที่จั ดสรรมาให้ โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ดาเนินการทุกจังหวัดเหมือนกันทั้ง
ประเทศ ไม่ได้มีการให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยโครงการนี้คือการ
จัดสรรงบประมาณให้อาเภอละ 1 หมื่นบาท และตาบลละ 1 หมื่นบาท ต่อปี โดยให้ทางสภาเด็กและ
เยาวชนประจาอาเภอและประจาตาบลเสนอโครงการมาในงบประมาณปีละ 1 หมื่นบาท ว่าสภาเด็ก
และเยาวชนดังกล่าวอยากดาเนินโครงการอะไร เช่น บางตาบลก็ดาเนินโครงการ “เรียนรู้อาเซียน”
โดยเยาวชนเองจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ข้อมูลอาเซียน เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่เยาวชนและเด็ก
ในตาบลนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาเยาวชนอย่างจริงจัง
เป็นเพียงโครงการที่เน้นการทากิจกรรมของเยาวชน ซึ่งงบประมาณปีละ 1 หมื่นบาทต่อปีต่อพื้นที่นั้น
ถ้าตามความเป็นจริงแล้วก็แทบจะดาเนินการอะไรเพื่อแก้ปัญหาหรือทากิจกรรมต่างๆ ได้ไม่มากนัก
หน่วยงานในท้องที่ก็เพียงแต่ทาหน้าที่เท่าที่จะทาได้ตามที่ส่วนกลางกาหนดมาแล้วก็รายงานผลการ
ดาเนินงานให้ทราบว่าได้ดาเนินการแล้วตามที่หน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลางกาหนดมาให้ ซึ่งปัญหา
ของภาครัฐคือ ราชการส่วนกลางไม่ได้สารวจอย่างจริงจังว่าแต่ละพื้นที่มีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขอย่ าง
จริงจัง การกาหนดนโยบาย งบประมาณ โครงการ หรือแผนงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ราชการ
ส่วนกลางยังใช้วิธีการมองแบบภาพรวมมากกว่าจะมองการแก้ปัญหาแบบเจาะจง ทาให้การแก้ไข
ปัญหาไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เป็นต้น ซึ่งถ้าราชการส่วนกลางใช้ตัวชี้วัด
ว่า ประสบความส าเร็ จ ตามแผนการดาเนิน งานหรื อไม่ ถือ ได้ ว่าโครงการนี้ไ ด้ตามแผนที่ ราชการ
ส่วนกลางกาหนดมา แต่ถ้าถามว่าการแก้ปัญหาเยาวชนนั้นสามารถทาได้ดีหรือไม่ น่าจะตอบได้ว่ายัง
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุดและเต็มที่ ซึ่งราชการส่วนกลางจะต้องเพิ่มเติมในการสร้างกลไกเชื่อมโยง
กับระดับพื้นที่และใช้ข้อมูลจากระดับพื้นที่มากาหนดงบประมาณ แผนงาน และโครงการ แยกตาม
ความสาคัญของปัญหา มิใช่มองในภาพรวมของทั้งประเทศอย่างเช่นในปัจจุบัน
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กรณีศึกษาที่ 15
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการญาลันนันบารู (โครงการทางสายใหม่) จานวน 2 ท่าน ซึ่ง
เป็นโครงการค่ายอบรมเยาวชนเพื่อปรับพฤติกรรมเยาวชน ดาเนินงานโดยกองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ข้อมูลว่า โครงการญาลันนันบารู เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551 โดยเน้นการปรับพฤติกรรมกลุ่มเยาวชน เช่น ให้สามารถเลิกจากยาเสพติด ให้ปรับตัวเข้ากับ
สังคมใหม่ได้ และมีชีวิตใหม่หลังจากเข้าค่ายอบรม เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นใน
ทั้งสามจังหวัดชายแดนใต้ และเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังผลให้เยาวชนสามารถเลิกจาก
ยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด โดยภายในระยะเวลา 1 ปี จะมีการอบรมเยาวชนหลายครั้ง (รุ่น) โดยใน
เวลา 1 ปี จะมีการจัดโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 4 ครั้ง ในแต่ละจังหวัด โดยจานวนเยาวชนที่เข้ามาอบรมต่อ
รุ่นประมาณ 50-80 คนโครงการนี้นอกจากจะมีการอบรมและเสนอแนะแนวทางให้เยาวชนได้เลิกยา
เสพติดแล้วยังเน้นเรื่องการสร้างรายได้ เช่น การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
จากข้อมูลที่ได้มาพบว่า มีเยาวชนที่เข้าโครงการอบรมไปแล้วประมาณ 20,000 คน ซึ่งมี
ประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ ที่อาจจะสามารถเลิกได้ และอีก 35 เปอร์เซ็นต์ กลับไปติดเหมือนเดิม โดย
จากข้อมูลที่ได้รับพบว่า มีเพียงเยาวชนประมาณไม่ถึง 200 คน จากผู้เข้าอบรมทั้งหมดตั้ง แต่ปี พ.ศ.
2551 ที่ทางโครงการฯ สามารถมั่นใจได้ว่าเลิกจากยาเสพติด และก้าวไปสู่ทางสายใหม่ของชีวิตจริงๆ
สิ่งที่โครงการทานั้นค่อนข้างประสบความสาเร็จในระยะหนึ่ง แต่การที่เยาวชนหันกลับไปเสพยาอีก
เพราะว่าเยาวชนโดยส่วนมากอยู่ในสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ที่เป็นยาเสพติด ถึงแม้จะมาเข้าข่าย
ฝึกอบรม ฟื้นฟู และมีจิตใจที่เข้มแข็งในการที่จะเลือกเดินทางชีวิตใหม่แล้ว แต่เมื่อกลั บไปอยู่ในชุมชน
ที่มียาเสพติดและมีคนในชุมชนเสพยาเสพติดอยู่จานวนมาก การที่เยาวชนจะกลับไปเสพยาเสพติดอีก
จึงมีความเป็นไปได้สูงมาก ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐพยายามดาเนิน กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้ให้ผู้นา
ชุมชน ผู้นาศาสนาช่วยดูแลเยาวชนที่มาเข้าโครงการฯ แล้วออกไปใช้ชีวิตใหม่ว่ามีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือไม่ และมีการตั้งชมรมเยาวชนขึ้นมาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้รุ่นพี่ได้ดูแลรุ่นน้อง แต่ถ้า
เยาวชนคนไหนมีความตั้งใจที่จะเลิกจากยาเสพติดอย่างจริงจังและคิดว่าถ้าอยู่ในชุมชนตนเองแล้วจะ
ไม่สามารถเลิกได้ ทางโครงการฯ ก็ได้จัดสถานที่ให้ออกมาอยู่ข้างนอก โดยได้จัดตั้งโรงเรียนปอเนาะ ที่
มีสภาพตั้งอยู่เป็นเกาะกลางทะเลสาบ เข้า-ออก ลาบากเพราะมีน้าล้อมรอบ อยู่ในพื้นที่อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา เพื่อให้เยาวชนที่มีความตั้งใจจริงที่จะเลิกยาเสพติดได้เข้ามาอยู่อาศัยและเรียนหนังสือ
ในสภาพแวดล้อมใหม่ที่ปราศจากยาเสพติดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถอยู่ได้จนกว่าที่ตัวเยาวชน
เองจะคิดว่าตนเองเข้มแข็งและสามารถกลับออกไปสู่สังคมได้โดยไม่หันไปติดยาเสพติดอีก ปัจจุบัน
(เดือนเมษายน พ.ศ. 2558) มีเยาวชนอาศัยและเรียนอยู่ทั้งสิ้น 59 คน ซึ่งทางโรงเรียนปอเนาะแห่งนี้
ไม่ ส ามารถรั บ เยาวชนได้ ม ากไปกว่ า นี้ เนื่ อ งด้ ว ยข้ อ จ ากั ด ด้ า นสถานที่ ห้ อ งสุ ข า และระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ
กรณีศึกษาที่ 16
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์อานวยการบริหารจั งหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
จานวน 1 ท่าน ได้ข้อมูลว่า ในการแก้ไขปัญหาเยาวชนทาง ศอ.บต. มีการดาเนินการหลายอย่าง เช่น
การร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศจัดหาทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนมุสลิ มในพื้นที่ไปศึกษาต่อ
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ต่างประเทศ เช่น ทุนจากรัฐบาลบาห์เรน ทุนรัฐบาลมาเลเซีย (ไปศึกษาต่อโรงเรียนสอนศาสนา) ทุนพี
โทนัส (ไปศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศมาเลเซีย) ทุนรัฐบาลตุรกี ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ทุนจาก
กองทุนในประเทศอินโดนีเซีย หรือ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของ ศอ.บต. โดยเป็นโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นโครงการที่เปิดสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่นับถือศาสนาอิสลาม และมีภูมิลาเนาในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา ที่มีความประสงค์จะไปเรียนต่อต่างประเทศ
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก (เป็นทุนการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี 10 ทุน
ปริญญาตรี 10 ทุน ปริญญาโท 2 ทุน และปริญญาเอก 1 ทุน)
ในส่วนของทุนอื่นๆ เช่น ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึง่ ดาเนินโครงการโดย สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี โดยเป็นทุนที่ให้นักเรียนที่ศึกษาต่อเนื่องจากโรงเรียน ตชด. (ตารวจตระเวนชายแดน) มี
สภาพครอบครัวยากจน อยู่ถิ่นทุรกันดาร มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 2.50 นอกจากนั้น ก็มีโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เกิดขึ้นจากการดาริของพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม
ติ ณ สู ล านนท์ มู ล นิ ธิ พิ ทั ก ษ์ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ กองทั พ บก กองทั พ เรื อ กองทั พ อากาศ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อได้พิจาณา
คัดเลือกนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เรียนดีแต่ยากจน เด็กกาพร้าในสถาบันศึกษาปอเนาะ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนของรัฐ โดยการคัดเลือกจะใช้วิธีการสัมภาษณ์นักเรียน
ทุกคน พร้อมการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนที่เหมาะสมที่สุด นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ไปใช้
ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งการศึกษาดูงานใน
สถานที่ต่างๆ เพื่อเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ และสามารถเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายระหว่าง
ครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมตาม
โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ได้มีโอกาสมาร่วมพบปะร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้รักสามัคคี และมีจิตสานึกในการตอบแทน
คุณแผ่นดิน
สาหรับการดูแลปัญหาเด็กและเยาวชนทาง ศอ.บต. มีการตั้งคณะทางานขึ้นเพื่อดูแลเด็กและ
เยาวชนโดยตรงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นและป้องกันมิให้กลุ่มเด็กและเยาวชน
หวนกลั บ ไปกระทาความผิ ดซ้าหรื อก่อ เหตุรุน แรงเพิ่ มขึ้น อีก ในอนาคต และส่ ง เสริมในเรื่องของ
การศึกษาหรือ ส่งเสริมทางด้านการประกอบอาชีพสาหรับเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจเด็ก
และเยาวชน ซึ่งลักษณะการทางานของ ศอ.บต. จะมีเป็นลักษณะการจัดโครงการสาหรับเยาวชนและ
ขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยเหลือโดนทาง ศอ.บต. จะเป็นผู้ประสานงานให้เกิด
โครงการและกิจกรรมต่างๆ และในบางส่วนก็ใช้งบประมาณประจาปีของทาง ศอ.บต. ในการดาเนิน
โครงการและกิจกรรม
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กรณีศึกษาที่ 17
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จานวน 2 ท่าน ประจาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปัตตานี ได้ข้อมูลว่าทางหน่วยงานมีกิจกรรมหลายอย่างเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิม
ที่เข้ามาสู่สถานพินิจฯ เช่น การฟื้นฟูและบาบัดเยาวชนผู้ติดยาเสพติด การพัฒนาและสร้างอาชีพ โดย
ฝึกอาชีพให้เยาวชนที่ออกจากสถานพินิจไปแล้วสามารถมีอาชีพที่หาเลี้ยงตนเองได้ เช่น ช่างตัดผม
การปฏิบัติเรื่องเกษตรอินทรีย์ ช่างซ่อมรถ เป็นต้น นอกจากนั้น ก็มีการให้วิทยากรจากภายนอกมา
บรรยายเพื่อให้ความรู้ต่างๆ เช่น การห่างไกลยาเสพติด ข้อเสียของยาเสพติด และการปรับตัวทาง
สังคม เป็นต้น อย่างไรก็ตามงบประมาณที่ทางสถานพินิจฯ ได้มาแต่ละปีนั้นไม่เพียงพอต่อการจัด
โครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเยาวชน จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในการ
ดาเนินงาน เช่น วิทยาลัยการอาชีพมาช่ วยเหลือเรื่องฝึกทักษะ หรือการที่ต้องจัดงานทอดกฐินฯ เพื่อ
น าเงิ น ที่ ได้ จ ากการทอดกฐิ น ฯ มาดาเนิ น โครงการในการช่ ว ยเหลื อ เยาวชนในสถานพินิ จฯ เช่ น
โครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับเยาวชน ได้มีอาชีพหลังจากการพ้นโทษ และเป็นคนดีต่อสังคม
โดยได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและศูนย์พัฒนาการศึกษา
เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ หรือโครงการนันทนาการ เช่น กีฬา โดยได้รับความร่วมมือ
จากกรมพลศึกษา เป็นต้น
นอกจากนั้น ในสถานพินิจฯ ยังมี ศูนย์บริการให้คาปรึกษาโดยนักวิชาชีพซึ่งมีประสบการณ์
และทักษะในการดูแล บาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนโดยตรง มีความพร้อมทั้งในการจัดกิจกรรมบาบัด
ฟื้นฟู การบริการด้านกฎหมาย การส่งต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการให้ความรู้ให้คาปรึกษาด้าน
การเรียน ความประพฤติ ปัญหาครอบครัว เพื่อให้คาปรึกษาแก่ครอบครัวเยาวชนในสถานพินิจฯ รวม
ไปถึงตัวเยาวชนเองเพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาเยาวชนและเปิดโอกาสในครอบครัว
ได้มาพูดคุย กับเจ้ าหน้าที่และให้ เกิดความไว้ว างใจระหว่างครอบครัว กับเจ้าหน้าที่รัฐ เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนั้น ปัญหาของเยาวชนที่น่าเป็นห่วงในพื้นที่ คือ ปัญหายาเสพติด และปัญหาความมั่นคงที่ไป
มีส่วนกับผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ เพราะเยาวชนเป็นเป้าหมายสาคัญที่กลุ่มขบวนการต้องการให้เข้า
มาเป็นแนวร่วมกับผู้ก่อความรุนแรง ซึ่งโครงการของสถานพินิจฯ สามารถจาแนกได้สามส่วน คือ
โครงการตามงบประมาณปกติ เช่น งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการในสถานพินิจฯ โครงการที่ได้รั บ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และโครงการสนับสนุนที่สถานพินิจฯ ขอความช่วยเหลือ
งบประมาณจากหน่ วยงานอื่นๆ มาจัดและดาเนินโครงการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหา
เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ทาค่อนข้างยาก เพราะอัตลักษณ์ บริบท ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา
และความรู้ความเข้าใจของคนในพื้นที่ยังยึดโยงอยู่กับวิธีคิด และวิถีชีวิตแบบที่เขาเคยเป็นมา รวมไป
ถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ยาเสพติดมีอยู่ทั่วไป พ่อ -แม่ ขาดความเอาใจใส่บุตรของตนเอง ซึ่ง
ประเด็นทางครอบครัวและสิ่งแวดล้อมนี้สาคัญเพราะบทบาทของรัฐก็ไม่อาจสู้บทบาทของครอบครั ว
และชุมชนได้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาเยาวชนในพื้นที่ ครอบครัว ชุมชน สังคมในพื้นที่นั้น จึงต้อง
ช่วยกันไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐเพียงอย่างเดียว
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1.7 ผู้นาศาสนาและครอบครัวผู้นาศาสนา
กรณีศึกษาที่ 18
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้นาศาสนา (โต๊ะอิหม่าม) จานวน 1 ท่าน ได้ข้อมูลว่า ปัญหาเยาวชนมุสลิม
ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของครอบครัว ถ้าครอบครัวมีการปฏิบัติตามหลักคาสอนของศาสนาและใช้หลัก
ศาสนาในการสอนบุตรหลานร่วมกับการดูแลเอาใจใส่แล้วปัญหาต่างๆ ของเยาวชนในครอบครัวก็จะ
ไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ความรู้ความเข้าใจระบบการศึกษาก็สาคัญ เช่น บางชุมชนก็เน้นให้เรียนแต่
ศาสนาอิสลามอย่างเดียวจนเยาวชนเมื่อโตขึ้นก็ไม่รู้จะไปประกอบอาชีพอะไรเพราะไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ จ้างงานหรือไม่สามารถสอบรับราชการได้ ซึ่งในประเด็นนี้อธิบายกันค่อนข้าง
ลาบากในชุมชนเพราะขึ้นอยู่กับวิธีคิดของครอบครัวพ่อแม่ผู้ ปกครองในประเด็นทางด้านการศึกษา
นอกจากนั้น ระบบการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ก็อ่อนแอ กล่าวคือ เมื่อทุกฝ่ายรู้อยู่แล้วว่าเรียน
ศาสนาแล้วไม่มีงานทาแต่เหตุใดโรงเรียนหรือสถาบันสอนศาสนาจึงขยายตัวและมีเพิ่มขึ้นเป็นอย่าง
มาก (รัฐอนุ ญาต) แต่ร ะบบโรงเรียนสายสามัญของรั ฐ คุณภาพก็ตกต่าลง ซึ่งถ้าดูตัวอย่างประเทศ
มาเลเซียที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามจานวนมากแล้วจะพบว่าที่ประเทศมาเลเซียเขาเน้นให้เรียนเพื่อ
ประกอบวิช าชีพส่ ว นการเรี ย นศาสนาคือการเรียนโดยใช้เวลาว่ างจากการเรียนวิช าชีพซึ่งบริบ ท
ค่อนข้างต่างกับในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่เน้นเรียนศาสนามากกว่าวิชาชีพ สาหรับโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวกับเยาวชนโต๊ะอิหม่ามให้ข้อมูลว่า ส่วนมากแล้วรัฐจะจัดโครงการอะไรก็
เข้ามาประสานงานดาเนินโครงการเลย โดยบางทีสิ่งที่รัฐทาก็ไม่ได้ตรงหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหา
อะไรได้อย่างจริงจัง และอาจจะเป็นเพียงแค่ใช้งบประมาณตามที่รัฐบาลส่วนกลางสั่งมาให้จัดโครงการ
ก็จัดไปตามคาสั่งเท่านั้น
กรณีศึกษาที่ 19
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ลูกสาวโต๊ะอิหม่าม จานวน 1 ท่าน ในพื้นที่แห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ได้
ข้อมูล ว่า ปั ญหาของเยาวชนมุส ลิ มขึ้นอยู่กับสภาพครอบครัว และการปลู กฝั งของผู้ ปกครอง เช่น
ครอบครัวที่ไม่รู้เรื่องศาสนาก็จะอยู่ไปเรื่อยๆ ไม่ใช้วิถีอิสลามมาเป็นตัวกากับในการดาเนินชีวิต ส่วน
ปั ญ หาในหมู่ บ้ า นที่ ส าคั ญ คื อ เยาวชนติ ด ยาเสพติ ด โดยเป็ น ปั ญ หาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมจนถึ ง
มัธยมศึกษา ส่วนมากปัญหายาเสพติดจะพบในเยาวชนมุสลิมชาย ส่วนปัญหาในเยาวชนมุสลิมหญิงก็มี
บ้างแต่เล็กน้อย โดยยาเสพติดที่เป็นปัญหาหนักคือ น้ากระท่อม ซึ่งถ้าดื่มปกติก็จะไม่มีปัญหามากแต่
ในยุคปัจจุบันเขาเอาไปผสมยาแก้ไอ ยากันยุง ให้ฤทธิ์มันแรงขึ้นจึงเป็นปัญหาค่อนข้างมาก ยาบ้ามี
บ้างในชุมชน ปัจจุบันมีมาใหม่คือ เหล้าแห้งมีลักษณะเป็นเม็ดคล้ายยา ทานแล้วจะเมา โดยในหมู่บ้าน
มีเยาวชนชายติดยาเสพติดประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัญหายาเสพติดนอกจากแพร่กระจายในชุมชน
แล้วยังแพร่กระจายในโรงเรียนและมีประชาชนรวมไปถึงเยาวชนจานวนมากที่อยู่ในวงจรของยาเสพ
ติด โดยสาเหตุหลักๆ ที่เยาวชนเป็นแบบนี้ก็เพราะเกิดจากสภาพครอบครัวที่มีปัญหา เช่น ยากจนแต่
ลูกเยอะ นอกจากนั้นถ้าทางโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการแจ้งผู้ปกครองว่าลูกมีปัญหาก็จะไม่เชื่อ
และปกป้องลูกตนเองมากและไม่ยอมรับว่าเด็กหรือลูกหลานของตนติดยาเสพติด ในส่วนของเยาวชน
มุสลิมหญิงปัญหาที่มากคือการไม่เรียนหนังสือ เพราะมีปัญหาท้อ งก่อนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ์
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ก่อนวัยอันควร ซึ่งเยาวชนหญิงที่มีปัญหานี้โดยส่วนมากจะเกิดจากสภาพครอบครัวที่เลี้ยงดูไม่ดีหรือ
อยู่ในครอบครัวที่มีปัญหา
อันดับถัดมาคือ มาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนเอกชนไม่ดี เพราะครูผู้สอนก็ไม่ได้มีความ
ชานาญมากในวิชาสามัญ นอกจากนั้ นโรงเรียนเอกชนส่วนมากเน้นการสอนทางศาสนามากกว่าวิชา
สามัญทาให้การศึกษาต่อขั้นสูงในสาขาวิชาชีพเพื่อไปหางานทาจะลาบาก แต่ถ้าเรียนศาสนาไปเรื่อยๆ
จนปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท หรื อ ปริ ญ ญาเอก ก็ จะไม่ มี ปั ญ หาในการเรี ย น แต่ จ ะมี ปั ญ หาเมื่ อ จบ
การศึกษามาแล้วและหางานทาไม่ได้ นอกจากนั้นเยาวชนจานวนมากที่เรียนในโรงเรียนสอนศาสนา
หรื อโรงเรี ย นเอกชนก็ จ ะมี ปั ญ หาการใช้ทั ก ษะภาษาไทยเพราะทางโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
ครู ผู้ ส อนก็ ไ ม่ ค่ อยจะสื่ อ สารภาษาไทยกั บนั ก เรี ยนในโรงเรี ย น นอกจากนั้ น เยาวชนปั จจุ บั น ก็ ใ ช้
ภาษาไทยผิดเพี้ยนเพราะใช้ศัพท์การเขียนตามอินเทอร์เน็ตหรือชอบเขียนง่ายๆ ทาให้เคยชินและ
ส่งผลต่อการเขียนภาษาไทยทั้งในการเรียนและชีวิตประจาวัน เช่น คาว่า “จริง” นักเรียนก็จะเขียน
เป็น “จิง” เป็นต้น ซึ่งปัญหานี้เกิดจากครอบครัวก็ไม่ดูแล และปล่อยให้นักเรียนอยู่กับเทคโนโลยีมาก
เกินไป และเยาวชนไม่รู้จักแยกแยะ เพราะเยาวชนจานวนมากเลือกที่จะอยู่กับเทคโนโลยีมากกว่าจะ
ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน
การแก้ปัญหาที่ทาอยู่ในปัจจุบันของชุมชนคือ องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ในพื้นที่ได้
พยายามสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างมาเล่นกีฬาและจัดสถานที่สาหรับออกกาลังกายต่างๆ ส่วน
การใช้ห ลั กศาสนาขัดเกลาจิ ตใจก็เป็นส่ ว นที่ผู้ นาศาสนาดาเนินการอย่างต่อเนื่อ งแต่ต้องใช้เวลา
อย่างไรก็ตามปัจจัยสาคัญคือเรื่องครอบครัว กล่าวคือพ่อแม่ต้องรู้จักรักลูกให้เป็น และอย่าปกป้องลูก
มากเกินไป และครอบครัว ต้องให้เวลาและดูแลเอาใจใส่ บุตรหลานของตนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมไปถึงการให้ความสาคัญกับการศึกษาสายสามัญเพื่อเรียนต่อในสหสาขาวิชาต่างๆ ในขั้น
สูงและเพื่อการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
1.8 ครูสอนศาสนา
กรณีศึกษาที่ 20
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูสอนศาสนาอิสลาม (อุสตาซ) จานวน 1 ท่าน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้
ข้ อ มู ล ว่ า ยาเสพติ ด เช่ น ใบกระท่ อ ม (น้ ากระท่ อ ม) แพร่ ร ะบาดอย่ า งหนั ก ในพื้ น ที่ ม าหลายปี
แม้กระทั่งในโรงเรียนก็ยังแพร่ระบาดเข้าไปได้ ซึ่งอุสตาซได้ใช้คาพูดว่า “ทั้งหมู่บ้านจะจัดเยาวชนให้
เป็ น ที ม ฟุ ต บอลซั ก ที ม ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ลย เพราะเยาวชนไปมั่ ว สุ ม กั บ ยาเสพติ ด กั น หมด” นอกจากนั้ น
ผู้ ป กครองจ านวนมากก็ เ ข้ า ข้ า งลู ก ของตนเอง ลู ก ของตนเองท าผิ ด อะไรก็ ไ ม่ ค่ อ ยจะยอมรั บ
นอกจากนั้นก็เป็นปัญหาการแอบอยู่กินกันแบบสามีภรรยาของเยาวชน ในหลายกรณีพบว่าเยาวชนมี
เพศสัมพันธ์กันตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา และส่งผลให้เกิดการท้องนอกสมรสของเยาวชนหญิงเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งเยาวชนที่มีลั กษณะและพฤติกรรมเช่นนี้ ส่ ว นหนึ่งเกิดจากสภาพปัญหาในครอบครัว เช่น
ครอบครัวจานวนมากยังยึดมั่นในศรัทธา ยึดมั่นในคาสอน เขาจึงมีลูกจานวนมาก บางครอบครัวมีลูก
มากกว่า 8 คน ซึ่งการยึดมั่นในคาสอนศาสนานั้นดี แต่ในทางสังคมแล้วมันเป็นเป็นปัญหาจริงๆ เช่น
“พ่อ-แม่ ฐานะยากจน อาชีพรับจ้างกรีดยาง แต่มีลูก 8 คน จะเอาปัญญาที่ไหนไปเลี้ยงลูก”
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นอกจากนั้น การเรียนหนังสือของเยาวชนก็ได้รับการปล่อยปะละเลย เช่น เรียนศาสนามาก
เกินไปซึ่งเมื่อจบการศึกษาก็ไม่มีอาชีพ หรือจะไปเรียนต่อก็ไม่ได้ เพราะเยาวชนมุสลิมจานวนมากเมื่อ
มาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่ายังอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ค่อยจะได้ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการ
ที่ภาครัฐปล่อยปละละเลยมากเกินไป รัฐจะต้องเข้ามาดูแลควบคุมโรงเรียนเอกชนให้มากกว่านี้เพราะ
การศึกษาสายสามัญเป็นสิ่งจาเป็นเพราะต้องนาไปเรียนต่อการศึกษาขั้นสูงและเพื่อเรียนในสาขาที่
ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน (อุสตาซ ท่านนี้จบการศึกษาปริญญา ตรี -โท-เอก ทางด้านศาสนาอิสลาม
จากต่างประเทศ จึ งเข้าใจเป็ น อย่ างดี ของความยากล าบากในการหางานทาของผู้ จบการศึกษา
ทางด้านศาสนา) ในการแก้ปัญหาเยาวชนมุสลิมนั้น อุสตาซเสนอว่า ผู้นาศาสนาต้องปลูกจิตสานึกแก่
ครอบครัวและเยาวชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมและเยาวชน เช่น ใช้การบรรยาย
ธรรมในวันศุกร์ (เพราะคนในชุมชนจะให้ความสาคัญกับวันศุกร์) เป็นการบรรยายให้เห็นถึงสิ่งที่ผิด
และสิ่งที่ถูกต้อง และควรจะบรรยายคุตบะฮ์ในวันศุกร์ให้ครอบครัวฟังด้วย นอกจากนั้นรัฐจะต้องเข้า
มาดูแลระบบการศึกษาให้มากขึ้นกว่านี้ตั้งแต่ ตาดีกา จนไปถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เช่น
การช่วยพัฒนาครูผู้สอน และการช่วยจัดระบบการศึกษาให้สามารถเรียนศาสนาควบคู่กับสายสามัญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เยาวชนสามารถศึกษาต่อขั้นสูงได้ และเรียนในสาชาที่ใช้ประกอบ
วิชาชีพได้ต่อไป
1.9 ผู้ปกครองเยาวชนมุสลิม
กรณีศึกษาที่ 21
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ปกครองเยาวชนมุสลิมจานวน 1 ท่าน ที่หน้าโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งใน
จังหวัดยะลา ได้ข้อมูลเพียงสั้นๆ ว่าลูกเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผู้ปกครองต้องเสียเวลามากใน
การมาดูแลลูก เพราะลูกติดเกม ติดเพื่อน ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ ถึงแม้ตนจะมีลูก
เพียงไม่กี่คนแต่การที่ลูกมีปัญหาก็ทาให้ผู้ปกครองต้องเสียเวลาทางานมาตามลูก บางทีลูกไม่เข้าบ้าน
ไปกับเพื่อนก็กลัวว่าจะไปติดยาเสพติด ซึ่งการดูแลของทางโรงเรียนก็ช่วยอะไรได้ไม่มาก เพราะเมื่อ
เด็กไม่ไปโรงเรียนครูอาจารย์ก็ไม่มีโอกาสได้อบรมสั่งสอน ซึ่งต้องให้เจ้ าหน้าที่ปราบปรามจับกุมร้าน
เกมที่เปิดให้เยาวชนไปเล่นในเวลาเรียนเพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาไปได้
กรณีศึกษาที่ 22
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ปกครองเยาวชนมุสลิมจานวน 1 ท่าน ในพื้น ที่จังหวัดปัตตานี ได้ข้อมูลว่า
ปัญหาสาคัญของเยาวชนคือ ปัญหายาเสพติดซึ่งแพร่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่และในทุกหมู่บ้าน ซึ่งใน
กรณีของครอบครัวนี้ได้ย้ายบ้านจากในหมู่บ้านออกมาอยู่ถนนใหญ่หน้าหมู่บ้านเพื่อป้องกันลูกของตน
ไปหมู่สุมยาเสพติดในชุมชน นอกจากนั้นยังส่งลูกทั้ง 3 คน มาเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในอาเภอหาดใหญ่ จั งหวัดสงขลา เพื่อให้ ลู กได้รับ การศึกษาแบบศาสนาและสามัญควบคู่ กันไป
นอกจากนั้นยังเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งการที่ให้ลูกทั้ง 3 คน เน้น
เรียนสามัญควบคู่กับศาสนาเพราะมองถึงอนาคตทางการศึกษาขั้นสูงที่จะไปหางานทาต่อไปได้ใน
อนาคต ปัญหาการแต่งกายของเยาวชนมุสลิมหญิง เช่น การสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อผ้าโชว์สรีระ
ของร่างกายตามอย่างตะวันตกซึ่งผิดวิถีอิสลาม และปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียนของเยาวชน
ทั้งชายและหญิง เพราะพบเห็นได้โดยทั่วไปที่เยาวชนชายหญิงมุสลิมซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วกอดกัน
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หรือเดินจั บมือถือแขนกัน ซึ่งผิดหลักวิถีอิส ลาม ซึ่งในประเด็น การมีเพศสั มพันธ์ก่อนวัยเรียนของ
เยาวชนทั้งชายและหญิงส่งผลต่อการท้องก่อนวัยอันควรและการที่เยาวชนหญิงต้องเลิกเรียนกลางคัน
นอกจากนั้นก็เป็นการดาเนินชีวิต ตามตะวันตกของเยาวชนเช่น การเที่ยวตามสถานบันเทิงโดยวัยรุ่น
จานวนหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้ก็จะไปเที่ยวสถานบันเทิงที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็น
ต้น
1.10 เยาวชนมุสลิม
กรณีศึกษาที่ 23
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เยาวชนมุสลิมหญิง จานวน 2 ราย และเยาวชนชาย จานวน 1 ราย ซึ่งมี
ภูมิลาเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยถามเยาวชนหญิงมุสลิมทั้งสองท่านว่า ปัญหาสาคัญ
ของเยาวชนมุสลิมหญิงในพื้นที่คืออะไร ได้รับคาตอบว่า “การตั้งท้อง” และการ “ไม่เรียนหนังสือ”
ส่วนปัญหาของเพื่อนๆ เยาวชนชาย คือ ยาเสพติด (น้ากระท่อม) ส่วนเยาวชนชายตอบว่า “ปัญหา
ของเยาวชนชาย คือ การติดยาเสพติด เช่น น้ากระท่อม” ซึ่งมีการนามาผสมกับสารเสพติดชนิดอื่นๆ
ทาให้มีฤทธิ์แรงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นก็เป็นปัญหายาเสพติดอื่นๆ เช่น ยาบ้า และปัญหาการโดย
โน้มน้าวให้เข้าไปสู่กระบวนการต่อต้านรัฐบาล หรือเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ก่อความรุนแรง (ซึ่งในประเด็น
การโดนโน้มน้าวนั้น เยาวชนชายมุสลิมที่ถูกสัมภาษณ์ตอบว่า “ผมไม่อยู่ในกลุ่มขบวนการครับ และผม
ไม่เอาด้วยกับกลุ่มขบวนการ”)
กรณีศึกษาที่ 24
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เยาวชนมุสลิมชาย ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จานวน 1
ราย ได้ข้อมูลว่า ปัญหาของเยาวชนมุสลิมที่เยาวชนท่านนี้สัมผัสได้และพบเห็น คือ ปัญหายาเสพติด
เพราะสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มียาเสพติดจานวนมาก และเพื่อนเยาวชนมุสลิมจานวนมากก็ติด
ยาเสพติด เช่น น้ากระท่อม และยาบ้า เป็นต้น โดยสาเหตุหนึ่งของการที่เยาวชนติดยาเสพติด คือ การ
เข้าไม่ถึงระบบการศึกษา กล่าวคือ เมื่อไม่ได้เรียนหนังสือก็มีโอกาสสูงที่จะถูกชักจูงโดยเพื่อนๆ ที่ติดยา
อยู่ก่อนแล้วหรือบุคคลในสังคมให้ติดยาเสพติด นอกจากนั้น ก็เป็นปัญหาทางครอบครัวซึ่งเกิดจากการ
เข้าถึงระบบเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งคนในพื้นที่ส่วนมากไม่มีง านทาหรือกลายเป็นเพียงลูกจ้าง
ทาให้รายได้ไม่เพียงพอประกอบกับแต่ละครอบครัวมีบุตร-ธิดาจานวนมาก เมื่อพ่อ-แม่ ไม่มีเวลาเอาใจ
ใส่ลูกมากเพราะลูกเยอะ และต้องทางานหาเลี้ยงครอบครัวก็ส่งผลต่อปัญหาภายในครอบครัว เพราะ
ลูกๆ ก็ไม่ได้รับการเลี้ยงดูไปในทิศทางที่ถูกต้อง หรือบางครอบครัว พ่อ-แม่ก็แยกทางกันก็ส่งผลต่อการ
ดูแลเอาใจใส่และการเลี้ยงดู เช่นกัน สาหรับเยาวชนมุสลิมหญิงก็มีปัญหาเรื่องการมีคู่ครองและท้อง
ก่อนวัยอันควรเพราะไม่ได้รับการศึกษา ฐานะยากจน หรือต้องทางานหาเลี้ยงครอบครัวก็เลยคบเพื่อน
ชายในขณะอายุยังน้อยและท้องก่อนวัยอันสมควร เป็นต้น
กรณีศึกษาที่ 25
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เยาวชนชายในพื้นที่จังหวัดยะลา จานวน 1 ราย และเป็นแกนนาเยาวชนใน
พื้นที่ ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ ปัญหาเยาวชนมุสลิมประกอบไปด้วย ยาเสพติด การศึกษา ตกงาน ชอบ
เที่ยวเตร่ และความเสี่ยงต่อขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ (โดนชักจูง) โดยยาเสพติดเกิดจากอยู่ในพื้นที่
ใกล้ชายแดนมาเลเซียการลาเลียงง่ายและสภาพสังคมที่เอื้ออานวยให้เยาวชนติดยาเสพติด สาหรับ
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การศึกษา เยาวชนท่านนี้มองว่า เยาวชนในชายแดนใต้เรียนศาสนามากกว่าระบบสายสามัญตาม
บริบทของพื้นที่ และพูดภาษามลายูเป็นหลัก ทาให้การศึกษาที่ใช้ภาษาไทยเป็นจุดอ่อน เยาวชนจึงไม่
สนใจการศึกษาในระบบภาษาไทย และเมื่อเรียนจบมาไม่มีงานทา เพราะการศึกษาไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้จ่างงานและในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้หางานทายาก ช่องทางการเลือกงานที่จะทา
ไม่มีจึงตกงาน เมื่อตกงานไม่มีรายได้ ก็ไม่รู้จะทาอะไรก็เที่ยวเตร่และใช้ชีวิตไปแต่ละวัน ทาให้มีโอกาส
สูงที่จะโดนชักจูงเข้าไปสู่การเป็นแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบ เพราะเยาวชนเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ใช้
อาวุธที่จะนาไปเป็นแนวร่วมและใช้ในการก่อเหตุความรุนแรงต่างๆ
กรณีศึกษาที่ 26
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เยาวชนชายมุสลิมในจังหวัดยะลา จานวน 2 ราย สรุปได้ว่า ปัญหาสาคัญ คือ
ปัญหายาเสพติด ซึ่งสาเหตุสาคัญเกิดจากครอบครัว เพราะที่บ้านมีฐานะยากจน มีลูกจานวนมาก พ่อ
แม่หย่าร้างทาให้ขาดหัวหน้าครอบครัวหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทาให้ขาดบิดาคอย
อบรมสั่งสอน คอยดูแลเอาใจใส่ และมารดาต้องทางานหนักหาเลี้ยงครอบครัวก็ไม่มีเวลาอบรมดูแลลูก
ทาให้หนีเรียน คบเพื่อนกลุ่มไม่ดี นาไปสู่การติดยาเสพติด และการชักจูงให้กระทาผิดกฎหมายต่างๆ
นอกจากนี้ ก ารชั ก จู ง เยาวชนที่ ไ ม่ เ รี ย นหนั ง สื อ ให้ เ ข้ า ไปเป็ น แนวร่ ว มกั บ ผู้ ก่ อ ความไม่ ส งบก็ เ ป็ น
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป รวมไปถึงแม้แต่เยาวชนที่เรียนสถาบันการศึกษาทางศาสนาก็โดนปลุก
ระดม ซึ่งในประเด็นของแนวร่วมนี้ผู้ให้ข้อมูลบอกว่าขึ้นอยู่กับตัวของเยาวชนเองว่าเมื่อได้รั บการชักจูง
แล้วจะไปเป็นแนวร่วมหรือไม่ แต่ส่วนใหญ่แล้วเยาวชนที่ติดย่าเสพติดก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นแนวร่วม
ขบวนการผู้ก่อความไม่สงบเพราะต้องการยาเสพติด (เช่น ยาบ้า) และมีรายได้มีเงินจากการได้รับการ
ว่าจ้างให้ทางาน นอกจากนั้น ครอบครัวไหนที่มีหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิ ตด้วยการถูกเจ้าหน้าที่รัฐ
วิสามัญฆาตกรรมหรือถูกจับกุมคุมขังหรือหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านก็มักจะเป็นเป้าหมายให้ผู้ก่อ
ความไม่สงบเข้าไปชักจูงเพื่อให้มาแก้แค้นเจ้าหน้าที่รัฐแทนบิดาของตนเอง
นอกจากนั้น ครอบครัวจานวนมากในพื้นที่ชนบทไม่สื่อสารภาษาไทยหรือพูดภาษาไทยไม่ได้ก็
ไม่สนับสนุนให้บุตรหลานเรียนในโรงเรียนที่มีการสอนภาษาไทย และฐานะยากจนไม่มีเงินจะส่งลูก
เรียนก็ส่งลูกไปอยู่โรงเรียนปอเนาะในบางพื้นที่ ซึ่งก็เป็นเป้าหมายของกลุ่มขบวนการที่จะปลูกฝั ง
แนวคิดการแบ่งแยกดินแดนและการแบ่งแยกระหว่างอิสลามและพุทธ นอกจากนั้น การตอกย้าของ
การสื่อสารข้อมูลและรูปภาพของสื่อบางสานักข่าวเรื่องเจ้าหน้าที่ทาร้ายประชาชนมุสลิมในเหตุการณ์
ตากใบและการเผยแพร่คลิปวิดีโอของกลุ่มผู้ไม่หวังดีก็สร้างความเกลียดชังให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสรุปการแก้ปัญหาเยาวชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เยาวชน 2 ท่านนี้สรุปว่า
ปัจจัยสาคัญ คือ ครอบครัว และตัวเยาวชนเอง ส่วนกระบวนการภาครัฐและโครงการต่างๆ เป็นเพียง
การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
กรณีศึกษาที่ 27
ผู้วิจั ยสั มภาษณ์เยาวชนชายมุส ลิม จานวน 1 ท่าน ในพื้นที่จังหวัดนราธิว าส ได้ข้อ มูลว่า
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ เพราะมีอยู่ในเกือบทุกพื้นที่ และก็เป็นการไม่สนใจการศึกษาของ
เยาวชนและครอบครัวก็ไม่ให้ความสาคัญ เช่น เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วก็ไม่เรียนต่อ ไม่มี
อาชีพ ไม่มีงานทา ก็เที่ยวเล่นก่อกวนสังคม เช่น ขับรถจักรยานยนต์ป่วนเมือง นอกจากนั้น ก็เป็นเรื่อง
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การที่คนส่วนมากทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาทั้งๆ ที่มีการศึกษาทางด้านศาสนากัน
อย่างมาก นอกจากนั้น การดาเนินการต่างๆ ของรัฐก็เข้าไม่ถึงเยาวชนหรือไม่ประสบความสาเร็จ เช่น
การปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่ สงบยาเสพติดแพร่กระจายเป็นอย่าง
มากและมีเยาวชนติดยาเสพติดมากยิ่งขึ้น จนมีข้อสงสัยว่าที่ไม่ประสบความสาเร็จเพราะเจ้าหน้าที่รัฐ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจาหน่ายยาเสพติดหรือไม่
โดยในการแก้ไขปัญหาของรัฐเยาวชนท่านนี้มองว่า ไม่ค่อยประสบความสาเร็จเพราะเป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการไม่ต่อเนื่อง เช่น มีเยาวชนในหมู่บ้านหลายคนเมื่อเข้าไปอยู่ในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วเมื่อกลับออกมากลับพบเห็นว่ามีความสามารถทางอาชญากรรม
มากกว่าเดิมรวมไปถึงมีเครือข่ายยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เพราะได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเยาวชน
ในสถานพินิจฯ เป็นต้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการแก้ไขปัญหาที่ผู้เสพจึงไม่ใช้หนทางที่
ถูกต้อง เพราะรั ฐควรจะจั บ กุมผู้ค้าและเข้มงวดกับการขายยาเสพติดให้มากกว่านี้ รวมไปถึงการ
จัดการเรื่องวัฒนธรรมการดื่มน้ากระท่อมด้วย เพราะน้ากระท่อมก็คือยาเสพติดเช่น กัน นอกจากนั้น
ควรจะพัฒนากิจกรรม เช่น การออกกาลังกายและสร้างนิสัยเยาวชนให้ออกกาลังกายและรัฐควรจะ
จัดกิจกรรมการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับทัศนคติและนิสัยของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง หรือ
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนระบบการศึกษาให้เ ยาวชนเรียนหนังสือ
เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการเรียนเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เช่น การเรียนวิทยาลัยการอาชีพต่างๆ
และจัดการเรื่องความไม่สงบในพื้นที่เพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นและมีการจ้างงานกลับเข้ามาในพื้นที่
กรณีศึกษาที่ 28
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เยาวชนมุสลิมชาย จานวน 1 ท่าน ที่อาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัด
ยะลา ได้ข้อมูลว่า ปัจจุบันเยาวชนในหมู่บ้านของตนเองติดยาเสพติดประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก่อน
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบปัญหายาเสพติดไม่เคยแพร่กระจายมากขนาดนี้ ซึ่งวัยรุ่นท่านนี้ให้ทัศนะว่า
สาเหตุที่ยาเสพติดแพร่กระจายมากก็เพราะว่า “หากวัยรุ่นติดยาเสพติด ก็จะถูกขบวนการชักจูงได้ง่าย
ขึ้นโดยใช้ยาเสพติดเป็นตัวล่อ” สาหรับวิธีการแก้ปัญหาต้องอาศัยผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชนร่วมมือกัน
เช่น การให้ความรู้ทีรู้ที่มัสยิดเวลาที่มาปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งมีโครงการที่ผู้นาศาสนาร่วมกับเยาวชนใน
พื้นที่โดยให้เยาวชนที่คาดว่าจะติดยาเสพติดมาร่วมกิจกรรม เช่น ฟังการบรรยายโดยเยาวชนจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการโน้มน้าวให้เยาวชนด้วยกันเหตุผลเสียที่เกิดขึ้น
มากยาเสพติด รวมไปถึงมีกิจกรรม “ฮาลาเกาะฮ์” คือ การมาพูดคุยกันถึงปัญหาของตนเองและเอา
คาสอนในคาภีร์ อัล กุร อานมาสอดแทรกและบรรยายสอน ซึ่งก็ช่ ว ยบรรเทาปัญหาไปได้แต่ก็ยัง มี
เยาวชนที่ติดยาเสพติดจานวนมาก เพราะกิจกรรมการบาบัดนั้นไม่เข้าถึงยาวชนเท่ากับขบวนการยา
เสพติดที่เข้าถึงเยาวชนได้เร็วและง่ายกว่า
กรณีศึกษาที่ 29
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เยาวชนมุสลิมชาย จานวน 2 ท่าน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้ข้อมูลว่า ปัญหา
เยาวชนมุส ลิ ม ในสามจั งหวัด ชายแดนใต้ คื อ ขับ รถเที่ย วเตร่ใ นเวลากลางคื น ติดยาเสพติ ด เช่ น
รวมกลุ่มกันกินน้ากระท่อมและมีการผสมสูตรต่างๆ จนเป็นยาเสพติดชนิดรุนแรง เยาวชนหญิงและ
ชายอยู่อาศัยด้วยกันมีเพศสัมพันธ์ กันก่อนแต่งงานและวัยอันควรซึ่งผิดหลักศาสนาอิสลาม โดยใน
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แนวคิดของเยาวชนท่านนี้มองว่าควรจะพัฒนาการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทางสังคมเพิ่มมาก
ขึ้น และให้การศึกษาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน มีการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
เช่น ลานกีฬาต้านยาเสพติด สนับสนุนให้เยาวชนออกกาลังกายและเล่นกีฬาชนิดต่างๆ นอกจากนั้น
ควรจะมีกระบวนการให้ความรู้และอบรมเกี่ยวกับเพศศึกษาแก่เยาวชนเพิ่มมากขึ้น และผู้ใหญ่ผู้นา
ศาสนาควรจะเปิดโอกาสให้มีการให้ความรู้ทางด้านนี้เพราะส่งผลต่อปัญหาของเยาวชนค่อนข้างเยอะ
นอกจากนั้น ต้องสร้างความรู้แก่พ่อ-แม่ และครอบครัว
1.11 นักวิชาการในพื้นที่ชายแดนใต้
กรณีศึกษาที่ 30
ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักวิชาการชายจานวน 1 ท่าน ที่ทาวิจัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้มา
หลายปีได้ข้อมูลสรุปได้ว่าปัญหาของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้สามารถจาแนกออกเป็น 4
ประเด็นหลักคือ
1. ประเด็นเรื่องความเชื่อและการศึกษา จากประเด็นดังกล่าวพบว่าเยาวชนมุสลิมนั้นซับซ้อน
มากโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อเนื่องจากหลายครั้งที่ได้พูดคุยและประสบกับเยาวชนมุสลิม จะพบว่า
เยาวชนเหล่านี้มีตรรกะซึ่งแตกต่างไปจากเยาวชนอื่นๆ ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้ เป็นเรื่องดี
ในหลักการ แต่สาหรับโลกในศตวรรษที่ 20 นั้นจะพบว่าการเคลื่อนตัวของข้อมูลข่าวสารนั้นไปได้
อย่างรวดเร็ว แต่เยาวชนกลุ่มนี้กับรับรู้ได้น้อยกว่าเยาวชนจากที่ต่างๆ ทั้งๆ ที่สื่อหลายสื่อได้พยายาม
สื่อสารเข้าไปในพื้นที่ หากด้วยเงื่อนไขความเชื่อดังกล่าวนั้นเป็นกรอบให้เด็กเยาวชนอยากที่จะหลุด
ออกจากกรอบดังกล่ าวนั้น ตลอดจนการศึกษาของเยาวชนมุส ลิ มในจังหวัดชายแดนใต้ได้เรียนรู้
เรื่องราวของศาสนามากกว่าพัฒ นาการของโลกที่เคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทาให้ เด็กเยาวชน
เหล่ า นี้ จึ ง เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ค วามรู้ เ ฉพาะเรื่ อ ง ทั้ ง นี้ จ ะพบว่ า เมื่ อ เด็ ก เยาวชนมุ ส ลิ ม ไปเรี ย นในระดั บ
มหาวิทยาลัยนั้นจะมีปัญหาการเรียนในรายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา เป็น
อย่างมาก ดังนั้นกรอบด้านความเชื่อนี้จึงเป็นปัญหาของกลุ่มเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ แต่
อย่ า งไรก็ ต ามปั ญ หานี้ ไ ม่ ใ ช่ เ กิ ด ขึ้ น จากตั ว เยาวชนแต่ ห ากเป็ น ปั ญ หาจากสภาพทางสั ง คม และ
ครอบครัวของเยาวชนเอง เนื่องจากกลุ่มสังคมส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะท้องถิ่นนิยมดังนั้นสภาพ
ปัญหานี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการนามาพิจารณาในวงกว้าง เพื่อให้เห็นถึงจุดดี และจุดด้อยของลักษณะ
สังคมดังกล่าวนี้
2. ประเด็นปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสาคัญมาก และพบมากในเยาวชน
ในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย จะพบว่าปัญหาดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าไปในระดับครัวเรือน
ของเยาวชน ซึ่งปัจจุบันพบว่ายาเสพติดที่แพร่หลายในหมู่เยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้นั้นมีการ
กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลาย ซึ่ งปัญหาเรื่องยาเสพติดนั้นก็เป็นผลมาจากสภาพครอบครัวของเยาวชน
เอง การเข้ า กลุ่ ม สั ง คมของเยาวชน ความเปราะบาง และ/หรื อ ความเสี่ ย งต่ อ การเข้ า ถึ ง ที่ ง่ า ย
พัฒนาการด้านยาเสพติดของเยาวชนนี้เองเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่ มแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบในพื้นที่
3. ปัญหาครอบครัว และสถานะทางครอบครัว หลายครั้งที่พบว่าครอบครัวยากจน แต่มีลูก
เยอะจนส่งผลต่อการดูแลลูกหลานเยาวชน ซึ่งปัจจุบันจะพบว่าสภาพทางครัวเรือนของเยาวชนมุสลิม
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อาจจัดอยู่ ในกลุ่ มคนมีสถานะยากจน แต่ด้วยเหตุผ ลบางประการที่ทาให้แต่ล ะครอบครัว นั้นมีลู ก
จานวนมาก การที่มีลูกมากนั้นก็จาเป็นต้องมีภาระการเลี้ยงดูที่มากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้สภาพการปัจจุบัน
ครอบครัวคนในจังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่คือเกษตรกร และเมื่อประสบปัญหาด้านราคาผลผลิตทาง
การเกษตรก็ส่งผลโดยตรงต่อสภาพครัวเรือน
4. สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย สาหรับประเด็นนี้จะไปสัมพัน ธ์กับประเด็นเรื่องของการศึกษา
เนื่องจากปัญหาสภาวการณ์ด้านความมั่นคงจะพบว่าหลายโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีการ
หยุดการเรียนการสอนบ่อยมาก ซึ่งเมื่อมีการหยุดเรียนบ่อยก็ส่งผลต่อความอยากรู้อยากเรียนของ
เยาวชน ตลอดจนเด็กเยาวชนไม่สามารถใช้เวลาเรียนในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
ที่อยู่อาเภอรอบนอกตัวเมือง
กรณีศึกษาที่ 31
ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์นักวิชาการมุสลิม หญิง จานวน 1 ท่าน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้ข้อมูล
ว่า ปัญหาพื้นฐานสาคัญของเยาวชนมุสลิมหญิง คือ ปัญหาด้านการศึกษาและการเรียนในระบบเพื่อ
ตอบสนองต่อการศึกษาขั้นสูงและการหาอาชีพในอนาคต เพราะถ้ามีปัญหาทางด้านการศึกษาก็จะ
นาไปสู่การมีปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ไม่มีงานทาเพราะไม่มีการศึกษาที่ตอบสนองต่อการจ้างงาน และ
ไม่มีตลาดแรงงานรองรับในสาขาการศึกษาทางศาสนา นาไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อ
หลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง นอกจากนั้น จากเหตุการณ์ความไม่สงบเยาวชนต้องกลายเป็นเด็กกาพร้า
เมื่อต้องสูญเสียบิดา-มารดา จากการกระทาของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ และการศึกษาที่ไม่ดีพอทา
ให้เยาวชนหญิงขาดความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ส่งผลต่อปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ซึ่งในการแก้ไขปัญหาเยาวชนหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาดาเนินการอย่างมากโดยเฉพาะใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยผ่านโครงการต่างๆ รวมไปถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) มากกว่า
30 องค์กรที่อยู่ช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็ไม่เป็นผลสัมฤทธิ์ เช่น ไม่
มีการจ้างงานในพื้นที่ (การจ้างงานมีน้อย) เพราะจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และปัญหาการไม่เท่า
เทียมกันทางสังคมระหว่างหญิงกับชายก็เป็นปัญหาหนึ่งของเยาวชนมุสลิมหญิง ซึ่งที่ภาครัฐดาเนินการ
ต่างๆ ไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควรเนื่องจากบริบทในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนใต้ มีความ
แตกต่ า งจากบริ บ ทในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ของประเทศไทย ซึ่ ง มี วิถี ชี วิ ต แบบมุ ส ลิ ม มาเป็ น ตั ว กาหนด ถ้ า
หน่วยงานภาครัฐที่จะมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิม (หญิง) ในพื้นที่ก็ต้องนาบริบทวิถีทาง
มุส ลิ มในพื้น ที่มาเป็ น ปั จ จั ย ส าคัญในการวิเคราะห์ การพัฒ นาและแก้ไขปัญหาด้ว ย เพราะการมา
แก้ปัญหาของรัฐก็อาจจะเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะมาแก้ไขปัญหา ดังนั้นการแก้ไขและ
พัฒนาในพื้นที่จึงต้องพัฒนาทุกภาคส่วน ทุกเรื่อง เพราะทุกเรื่องต่างก็มีความเกี่ยวพันกันไปหมดกับ
ปัญหาของเยาวชนที่เกิดขึ้น
ในทัศนะของนักวิชาการท่านนี้ ท่านมองว่าเรื่ องการศึกษาและอาชีพเป็นสิ่งสาคัญ เพราะถ้า
เยาวชนมีการศึกษาที่ถูกต้อง ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับตลาดแรงงานก็จะมีงานทาและมีเศรษฐกิจที่
เลี้ยงดูตนเอง ก็จะทาให้ปัญหาอาชญากรรมหรือยาเสพติดอื่นๆ เบาบางลง อย่างไรก็ตาม จากการเกิด
ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ ผู้ หญิงจานวนมากที่จบการศึกษาถึงแม้จะในระดับ
ปริ ญ ญาตรี หรื อ ในสาขาที่เ ป็ น ที่ต้อ งการของตลาดแรงงาน แต่ก็ ไม่ มีง านทาในพื้น ที่ส ามจัง หวั ด
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ชายแดนใต้อยู่ที่ เพราะไม่มีการจ้างงานในพื้นที่ (ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานของรัฐ) และคนในพื้นที่ก็ไม่
นิยมไปทางานที่อื่นๆ (นอกจากมาเลเซีย) ซึ่งถ้าแก้ไขปัญหาการศึกษาและความไม่สงบในพื้นที่ได้ การ
จ้างงานก็จะกลับมา ก็จะทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นก็จะสัมพันธ์ไปยังปัญหาอื่นๆ ให้ลดลงด้วย
1.12 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ ประเทศมาเลเซีย และรักษาการอัครราชทูต
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ ประเทศมาเลเซีย
กรณีศึกษาที่ 32
ผู้วิจัยสัมภาษณ์อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ ประเทศมาเลเซีย จานวน 1 ท่าน
และรักษาการอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) จานวน 1 ท่าน ผู้วิจัย สามารถสรุป ข้อมูลได้ว่า
แรงงานไทยที่ผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซียมีประมาณ 6 - 8 หมื่นคน ซึ่งมีจานวนตัวเลขไม่แน่นอน
เพราะไม่สามารถเก็บข้อมูลให้ชัดเจนได้ โดยส่วนใหญ่ของแรงงานผิดกฎหมายเป็นคนในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไปทางานเป็นพนักงานเสิ ร์ฟอาหารในร้านต้มยากุ้ง (ร้านอาหารประเภท
ต้มยา) โดยสาเหตุที่ต้องไปทางานผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซียก็เพราะไม่มีอาชีพและไม่สามารถหา
งานทาได้ในพื้นที่ส ามจังหวัดชายแดนใต้ และการเดินทางมาทางาน ณ ประเทศมาเลเซียมีความ
สะดวก เข้า-ออกได้หลายช่องทาง และคนอิสลามสามารถสื่อสารภาษามลายูได้ เพราะอยู่บนพื้นฐาน
ของวัฒนธรรมเดียวกัน ภาษาเดียวกัน และศาสนาเดียวกัน คือ ศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมของ
ความเป็นชาวมลายู และการที่ไม่มีอาชีพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ก็เนื่องมาจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่และเกิดจากการที่ไม่ได้รับการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพราะ
ส่วนใหญ่จบการศึกษาทางด้านศาสนา หรือได้รับการศึกษาต่ากว่าระดับประกาศนียบัต รวิชาชีพหรือ
อุดมศึกษา ทาให้ ถึงแม้จะเดินทางไปทางานในประเทศมาเลเซียก็ทางานได้เพียงแค่ลูกจ้าง (ผู้ ใช้
แรงงานระดับล่ าง) และไม่ส ามารถพัฒ นาไปสู่ วิชาชีพอื่นๆ ได้ ถึงแม้ประเทศมาเลเซียจะมีความ
ต้องการแรงงานในระดับวิชาชีพต่างๆ เช่น ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม ช่างสารวจ ช่างไฟฟ้า รวม
ไปถึงสาขาวิชาชีพขั้นสูงจานวนมาก ดังนั้น การแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งในพื้นที่ชายแดนใต้ คือ การปรับ
ระบบการศึกษาและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทยและประเทศ
พื้นบ้าน โดยเน้นให้เยาวชนมุสลิมเรียนสาขาวิชาชีพ เช่น สาขาวิชาช่างต่ างๆ ที่สามารถไปประกอบ
อาชีพต่างๆ ได้ทั้งในประเทศเพื่อนบ้านและในประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต
1.13 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรณีศึกษาที่ 33
เนื่องด้วยจากการศึกษาพบว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งที่สาคัญ ผู้วิจัยจึงสัมภาษณ์
ข้าราชการระดับสูงประจาสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 (ป.ป.ส.)
ซึ่งดูแลพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ข้อมูลว่า ในสามจังหวัดชายแดนใต้
“น้ากระท่อม” เป็นปัญหาสาคัญมากที่สุดและมากกว่ายาบ้า และถ้าสามารถแก้ไขปัญหาย้ากระท่อม
ได้ปัญหายาเสพติดอื่นๆ ก็จะลดลงด้วย ด้วยกระท่อมส่วนใหญ่นาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ
ประเทศมาเลเซีย ส่วนกัญชาจะนาเข้ามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนามา
พักไว้ที่จังหวัดสงขลาแล้วกระจายไปยังสามจังหวัดชายแดนใต้และส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียต่อไป
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ซึ่งสถานการณ์พืชกระท่อมในสามจังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่จะนาเข้ามาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ใต้เพื่อนามาจาหน่ายแก่กลุ่มเด็กและเยาวชน
การแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสามจังหวัดชายแดนใต้ทาค่อนข้างยากเพราะเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องมากมาย เช่น การว่างงาน การไม่เรียนหนังสือ เพื่ อน สิ่งแวดล้อม รวม
ไปถึงปัจจัยภายใน คือ เยาวชน ครอบครัวเยาวชน ปัจจัยภายนอก เช่น กลุ่มผลประโยชน์ ผู้มีอิทธิพล
ความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่รัฐ ชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งที่เป็นผู้เสพ
และผู้ ค้ า รวมไปถึ งเงื่อ นไขต่ างๆ เช่น พื ช กระท่อม คื อ วิ ถีชีวิตที่ ดื่มมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ เป็นต้ น
นอกจากนั้น ครอบครัวบางครอบครัวก็ต้มน้ากระท่อมไว้ในบ้านเมื่อลูกดื่มกินก็ไม่ห้ามปรามเพราะ
ผู้ปกครองก็ดื่มจึงไม่สามารถห้ามปรามบุตรตนเองได้
สาหรับการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐในการจัดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
ต่างๆ มักจะได้ผลในเชิงมวลชนหรือประสบความสาเร็จในระยะสั้น แต่เมื่อกล่าวถึงในระดับชุมชนหรือ
หมู่บ้านมักจะไม่ประสบความสาเร็จ เพราะชุมชนโดยส่วนมากจะนิ่งเฉยต่อปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น
นอกจากนั้น กระบวนการจัดโครงการของรัฐ “ไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการสมัครใจ” และ “เป็น
กระบวนการกึ่งสมัครใจ กึ่งบังคับ ” ทาให้ ไม่ประสบความสาเร็จ เพราะจากประสบการณ์ในการ
ทางานของผู้ให้ข้อมูลได้อธิบายว่า “เยาวชนที่มีความสมัครใจและตั้งใจมาเข้าโครงการเพื่อบาบัด จะมี
โอกาสสูงมากที่จะเลิกจากยาเสพติดโดยเด็ดขาด มากกว่าเยาวชนที่มาโดยกึ่งสมัครใจกึ่งบังคั บ ”
นอกจากนั้น หน่วยงานราชการเกือบทั้งหมดทางานตาม “นโยบาย” จึงขึ้นอยู่กับว่า “ณ เวลาดังกล่าว
ฝ่ายนโยบายให้ความสาคัญกับเรื่องใด” ซึ่งถ้าฝ่ายนโยบายเน้นเรื่องใดฝ่ายปฏิบัติการ (ราชการ) ก็จะ
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าว ทาให้โดยส่วนมากการปฏิบัติงานในโครงการจึงไม่ค่ อยมีความต่อเนื่อง
เพราะฝ่ายปฏิบัติงานมีภาระหน้าที่หลากหลายมากตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายมา
นอกจากนั้น จากอดีตที่ผ่านมาฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐดาเนินนโยบายและการปฏิบัติงานมาได้ถูก
ทิศทางแต่ขาดการใช้หลักการมีส่วนร่วมจากชุมชน ซึ่ง หลักสาคัญของการแก้ปัญหา คือ ครอบครัว
และชุมชน เพราะภาครัฐทางานแต่ฝ่ายเดียวไม่มีทางประสบความสาเร็จ ต้องอาศัยกระบวนการชุมชน
และครอบครัวให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยต้องอาศัยความเข้มแข็งของผู้นาศาสนา ผู้นา
ชุมชน กานันและผู้ใหญ่บ้าน รวมไปถึงสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เข้ามามีบทบาทใน
การร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหา โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดกระบวนการดังกล่าว เพราะจากสถิติของ
สานักงาน ป.ป.ส. พบว่า ถ้าชุมชนใดที่มีผู้นาที่เข้มแข็งจะเป็นชุมชนที่มีปัญหาน้อยมากเพราะผู้นาจะ
ควบคุมและจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้
ตอนที่ 2 ผลการศึกษา
1. สถานการณ์ปัญหาเยาวชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาใหญ่ของเยาวชนมุสลิม คือ ปัญหายาเสพติด ซึ่งมีแพร่กระจายอยู่
ในเกือบทุกชุมชนและผู้ให้ข้อมูลทุกคนต่างๆ ก็กล่าวไว้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่และมียาวชน
จานวนมากเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และยาเสพติดกลายเป็นปัญหาใหญ่และมีการกระจายตัวของยา
เสพติดอยู่ในเกือบทุกชุมชน โดยเฉพาะปัญหาสาคัญ คือ พืชกระท่อม รองลงมา คือ ยาบ้า อันดับ
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ต่อมา คือ กัฐชา และยาไอซ์ ตามลาดับ โดยจากข้อมูล สถิติการจับกุมของ สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2558) มีข้อมูลว่า ในพื้น ที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัด
สงขลา ยาเสพติดที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ พืชกระท่อม คิดเป็น 48.98 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา
คือ ยาบ้ า คิดเป็น 32.77 เปอร์เซ็นต์ ยาไอซ์ คิดเป็น 7.97 เปอร์เซ็นต์ กัญชาแห้ง คิดเป็น 4.29
เปอร์เซ็นต์ กัญชาสด คิดเป็น 0.11 เปอร์เซ็ นต์ เฮโรอีน คิดเป็น 2.76 เปอร์เซ็นต์ ส่วนยาเสพติดที่มี
สถิติการจับกุมน้อยที่สุด คือ ฝิ่น คิดเป็น 0.02 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนั้น ก็เป็นปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส
(ซินา) ซึ่งส่งผลให้เยาวชนมุสลิมหญิงจานวนมาก “ท้องก่อนวัยอันควร” ซึ่งปัญหานี้ประการสาคัญ คือ
การขาดความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และการปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่บุตรหลานของตน อันดับ
ถัด มา คื อ ปั ญ หาการที่ ค รอบครั ว เยาวชนและบริ บ ทของพื้ น ที่ ท าให้ เ ยาวชนมุ ส ลิ ม เข้ า ถึ ง ระบบ
การศึกษาสายสามัญและสายอาชีพได้ยาก (ขึ้นกับครอบครัว ) ทาให้ เยาวชนมุ ส ลิมส่ วนใหญ่เรียน
ศาสนาเป็ น หลั ก และไม่ เ น้ น การเรี ย นการศึ ก ษาพื้ น ฐานในวิ ช าสายสามั ญ เช่ น คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เป็นต้น ซึ่งเมื่อเรียนจบมาก็ศึกษาต่อขั้นสูงค่อนข้างลาบาก เพราะพื้นฐาน
การศึกษาสายสามัญไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ นอกจากนั้น สถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจานวนมาก ก็ยังคงเน้นการเรียนการสอนทางด้านศาสนามากกว่าวิชาทางสายสามัญ
ส่งผลให้การศึกษาที่เยาวชนมุสลิมส่วนมากได้รับไม่สามารถสอบเข้าแข่งขันในสถาบันการศึกษาขั้นสูง
หรือในสาขาวิชาที่ตรงกับตลาดแรงงานและมีผู้ต้องการเข้าศึกษาจานวนมากในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาได้ นอกจากนั้น การศึกษาทางด้านศาสนาก็ไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานทั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย รวมไปถึงประเทศ
เพื่อนบ้าน คือ ประเทศมาเลเซีย ทาให้ส่งผลต่อการว่างงานของเยาวชนและประชากรในพื้นที่
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ เป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อเยาวชนมุสลิม เพราะเยาวชนมุสลิม คือ
เป้ า หมายของผู้ ก่ อ ความไม่ ส งบที่ ต้ อ งการให้ เ ข้ า มาร่ ว มขบวนการ โดยเยาวชนที่ มี ส่ ว นร่ ว มใน
สถานการณ์ไม่สงบ มีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น ต้องการค่าจ้างและว่างงาน เพื่อนาเงินมาซื้อยาเสพ
ติ ด เล่ น การพนั น เที่ ย ว อยู่ กั บ เพื่ อ นและแฟน ตกแต่ ง รถจั ก รยานยนต์ ซื้ อ เครื่ อ งแต่ ง กาย
เครื่องประดับ หรือถูกหลอกเพราะเท่าไม่ถึงการณ์ มีการศึกษาต่า และบางส่วนได้รับหลักคาสอนที่ผิด
และบิดเบือน โดยการปลูกจิตสานึกถึงชาตินิยมของกลุ่มขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ และเยาวชน
ละเลยที่จะปฏิบัติศาสนกิจ นอกจากนั้น จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐพบว่า มีสถาบันการศึกษาจานวน
ไม่น้อยในพื้นที่ที่กลายเป็นที่บ่มเพาะเยาวชนให้มีแนวคิดและวิถีแห่งความรุนแรง ซึ่งปัญหาต่างๆ ของ
เยาวชนเกี่ยวโยงมาจากการขาดความดูแลเอาใจใส่ของครอบครัว เช่น ครอบครัวมีบุตร-ธิดาจานวน
มาก ในขณะที่ฐานะทางบ้านยากจน บิดา-มาดาจึงต้องทางานหาเลี้ยงครอบครัวจนไม่มีเวลาหรือ
ละเลยการเอาใจใส่ลูกหลานของตนเอง ซึ่งเมื่อเยาวชนขาดการดูแลจากครอบครัวที่ดีก็มีความเสี่ยงสูง
ที่จะมีปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การเข้าสู่การเป็นแนวร่วม
ผู้ก่อความไม่สงบ นอกจากนั้น ก็เป็นปัญหาการใช้ภาษาไทยของกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาจาก
โรงเรียนของรัฐบาล เพราะโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเอกชนที่เป็นของคนอิสลามโดยส่วนใหญ่จะ
เน้นจัดการเรียนการสอนเป็นภาษามลายู/ยาวี เป็นหลัก
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2. โครงการของภาครัฐเกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
โครงการของภาครั ฐ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาเยาวชนไทยมุ ส ลิ ม ในสามจั ง หวั ด ชายแดนใต้ มี
โครงการจานวนมาก อย่างไรก็ตามผู้วิจัยขอนาเสนอในบางโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 โครงการของภาครัฐเกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
โครงการ
หน่วยงาน
โครงการญาลันนันบารู
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
(มุ่งเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติด)
ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนมุสลิมใน ศอ.บต. ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ
พื้นที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
(ให้ทุนเรียนต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่ไปเรียนเกี่ยวกับศาสนา)
โครงการสภาเด็กและเยาวชน
ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ป ระจ า
จังหวัด
(ให้เงินปีละ 10,000 บาท เพื่อให้เยาวชนในแต่ละตาบลนาไป
จัดกิจกรรมต่างๆ)
โครงการแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ต่างวัฒนธรรม
(นาเด็กจากสามจังหวัดชายแดนใต้ไปอบรม ศึกษาดูงาน และ
เรียนรู้วัฒนธรรมในภูมิภาคอื่นๆ)
โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน กองทัพอากาศ
(นาเด็กจากสามจังหวัดชายแดนใต้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ศึกษาดูงานในภูมิภาคอื่นๆ)
โครงการรวมไทยใจเป็นหนึ่ง
กองทัพเรือ
(นาเด็กจากสามจังหวัดชายแดนใต้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ศึกษาดูงานในภูมิภาคอื่นๆ)
โครงการการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ กองทัพบก
เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการเล่ น ฟุ ต บอลแก่ (พัฒนาทักษะการกีฬา เพื่อให้ไกลจากยาเสพติด)
เยาวชนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการเผยแพร่ ความรู้ ทักษะกีฬา กองทัพบก กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
ประเภทต่ า งๆ ให้ แ ก่ เ ยาวชนใน 3 (พัฒนาทักษะการกีฬา เพื่อให้ไกลจากยาเสพติด)
จังหวัดชายแดนใต้
พัฒนาระบบการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
(พั ฒ นามาตรฐานระบบการศึ ก ษา และบุ ค ลากรทางการ
ศึกษา)
โครงการรินน้าใจสู่พี่น้องชาวใต้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จั ดอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับข้อสอบเข้า
มหาวิทยาลัย)
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ตารางที่ 4-1 โครงการของภาครัฐเกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม (ต่อ)
โครงการ
หน่วยงาน
โ ค ร ง ก า ร ค ลิ นิ ก ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี
ผู้ปกครองบุตรหลานที่ถูกดาเนินคดี
โครงการการฝึกอาชีพให้กับเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี
ค่ายมวยรัตนภานุ
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ใช้กิจกรรมกีฬามวยไทย เพื่อช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด และเป็ นการส่ งเสริม ให้ ชุม ชนได้มีกิจ กรรมปฏิสั มพัน ธ์
ร่วมกัน)
3. กระบวนการทางานและผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิม
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้วิจัยสามารถสรุปกระบวนการทางานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมได้ 4 รูปแบบ คือ 1) กระบวนการที่ส่วนกลาง (รัฐบาลกลาง) หรือหน่วยงาน
กลาง เป็นผู้กาหนดนโยบาย 2) กระบวนการทางานหรือโครงการที่มาจากหน่วยราชการในพื้นที่เป็นผู้
ของบประมาณจากรัฐบาลกลางมาจัดทาโครงการ 3) หน่วยงานในพื้นที่จัดสรรงบประมาณและดาเนิน
โครงการเอง เช่น ศอ.บต. 4) กระบวนการทางานที่ส่วนกลางเป็นผู้ดาเนินโครงการและมีหน่วยงาน
ราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ และ 5) โครงการที่องค์กรภาคเอกชนประสานงาน
มายังหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
1) กระบวนการที่ส่วนกลาง (รัฐบาลกลาง) หรือหน่วยงานกลาง เป็นผู้กาหนดนโยบาย
กาหนดโครงการ กาหนดวิธีปฏิบัติ และงบประมาณมาให้หน่วยราชการในพื้นที่เป็นผู้ดาเนินโครงการ
โดยชี้วัดความสาเร็จของโครงการ คือ มีการดาเนินโครงการและมีการใช้งบประมาณ เป็นลักษณะ
กระบวนการการดาเนินงานขอหน่วยงานต่างๆ ของรัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวคือ เป็น
โครงการที่เป็นนโยบายและได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง (กระทรวง กรม) โดยหน่วยราชการใน
พื้นที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามและรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการว่าได้ใช้งบประมาณและดาเนินโครงการ
ตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้วและมีการรายงานผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลสัมฤทธิ์และการเปลี่ยนแปลงที่วัดได้หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ (เมื่อจบโครงการจะมีการวัดผลโดย
ทันที) โดยไม่ได้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวหรือหลังจากที่เยาวชนได้ผ่านโครงการไปแล้ว อาทิเช่น
โครงการต่างๆ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยส่วนมากจะเป็นโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
ในระยะสั้น กล่าวคือ เมื่อเยาวชนเข้ามาอยู่ในสถานพินิจฯ และได้มีการดาเนินการปรับปรุงอบรม
ต่างๆ แล้ว แต่เมื่อกลับเข้าไปอยู่ในชุมชนใหม่ๆ ก็จะมีโอกาสที่จะกลับไปติดยาเสพติดเหมือนเดิม
เพราะสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นยังเต็มไปด้วยยาเสพติด ดังแสดงในภาพที่ 4-1
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รัฐบาลกลาง
กระทรวง กรม สานัก ฯลฯ

กระทรวง
1

กรม

กรม

กระทรวง
2

กรม

กรม

กรม

กระทรวง
3

กรม

หน่วยราชการส่วนภูมภิ าค

กรม

กรม

กระทรวง
กลาโหม

กรม

กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ

กองทัพภาคฯ

ปัตตานี
หน่วยราชการในพื้นที่
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
- เขตการศึกษา โรงเรียน ฯลฯ
- สถานพินิจฯ
- ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- ฝ่ายปกครอง (ผู้วา่ ฯ ปลัดฯ
กานัน ผู้ใหญ่บา้ น)
- ฯลฯ

ยะลา

นราธิวาส

หน่วยเฉพาะกิจ
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
-ทหารบก
-ทหารอากาศ
-ทหารเรือ
โครงการต่างๆ ของภาครัฐในพื้นที่

ภาพที่ 4-1 แสดงกระบวนการที่ส่วนกลางเป็นผู้กาหนดนโยบาย โครงการ และงบประมาณ
จากภาพที่ 4-1 ตั ว อย่ า งโครงการเช่ น โครงการสภาเด็ กและเยาวชนซึ่ งเป็น โครงการที่
แผนงานและงบประมาณโดนกาหนดมาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือ
จัดสรรงบประมาณให้อาเภอละ 1 หมื่นบาทต่อปีเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เอาไปดาเนินโครงการต่างๆ
ซึ่งโครงการนี้ก็ไม่สามารถทาอะไรได้มาก ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดอบรมสัมมนาระยะสั้นเพียง 1-2 วัน
แล้วก็จบไป หรือเป็นเพียงการจัดโครงการเล็กน้อยในการให้ความรู้แก่เยาวชนในชุมชน ซึ่งไม่ค่อยมี
ความต่อเนื่องเพราะงบประมาณที่ได้มามีค่อนข้างจากัดและไม่สามารถทากิจกรรมอะไรได้อย่ าง
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เหมาะสมที่ จ ะช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาเยาวชน นอกจากนั้ น ยังมี โ ครงการต่ างๆ อี กมากมายจากหลาย
หน่วยงานที่เป็นการจัดโครงการเพียงเพื่อตอบสนองนโยบายจากส่วนกลางแต่เป็นโครงการที่ไม่ได้มี
ความต่ อ เนื่ อ งและท าเป็ น โครงการแต่ ล ะโครงการแล้ ว ก็ จ บไปและก็ ต้ อ งรองบประมาณใหม่ ใ น
ปีงบประมาณปีถัดไป
นอกจากนั้น การทาโครงการแต่ละโครงการของรัฐในแต่ละโครงการก็ขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน กล่ าวคือ ต่างหน่วยงานก็ต่างมีโครงการเป็นของตนเองและใช้งบประมาณของ
ตนเอง การแก้ไขปัญหาเยาวชนจึงเป็นลักษณะหน่วยงานภาครัฐเองก็ไม่ได้มีความร่วมมือกันเท่าที่ควร
ทาให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงส่งผลแต่เพียงในระยะสั้นและไม่ได้ส่งผลในระยะยาว สาหรับการศึกษา
นั้นจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาที่มุ่งปกป้องเยาวชนไม่ให้หลุด
ออกจากระบบการศึกษา กล่าวคือ ห้ามมีการไล่นักเรียนออกจากโรงเรียน (นอกจากผู้ปกครองและ
นักเรียนจะมาลาออกเอง) ซึ่งการห้ามไล่นักเรียนออกจากโรงเรียน หรือขอให้ออกจากโรงเรียนนั้น
สร้างผลกระทบทางลบค่อนข้างมากต่อโรงเรียนและครู กล่าวคือ เมื่อมีนักเรียนที่เกเรหนึ่งคนและไม่
ว่าครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาจะคุยกับผู้ปกครอง คุยกับนักเรียนแล้ว แต่นักเรียนก็ยังเกเรอยู่ และยัง
อยู่ในโรงเรียนโดยไม่สามารถพักการเรียนหรือให้ออกได้ นักเรียนผู้นั้นก็มีโอกาสที่จะชักจูง ให้เพื่อนคน
อื่ น ๆ เกเรตามตนเองเพิ่ ม มากขึ้ น (ซึ่ ง ประเด็ น นี้ เ ป็ น สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในพื้ น ที่ ) ดั ง นั้ น
กระบวนการที่ส่วนกลาง (รัฐบาลกลาง) หรือหน่วยงานกลาง เป็นผู้กาหนดนโยบาย กาหนดโครงการ
กาหนดวิธีปฏิบัติ และงบประมาณมาให้หน่วยราชการในพื้นที่เป็นผู้ดาเนินโครงการจึงไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของเยาวชนในระยะยาวได้ เพราะเป็นโครงการที่ส่วนมากมีงบประมาณจากัด และไม่ใช่
เป็นโครงการที่มีการติดตามผลในระยะยาว เป็นเพียงโครงการที่ใช้งบประมาณปีต่อปี และขึ้นอยู่กับ
ปีงบประมาณถัดไปว่าจะได้หรือไม่
2) กระบวนการทางานหรือโครงการที่มาจากหน่วยราชการในพื้นที่เป็นผู้ของบประมาณจาก
รัฐบาลกลางมาจัดทาโครงการ ลักษณะโครงการแบบนี้ คือโครงการที่หน่วยราชการในพื้นที่มองเห็น
ปัญหาหรือมีผู้มาเสนอปัญหาให้ทราบ จึงคิดโครงการเพื่อแก้ปัญหาและของบประมาณจากส่วนกลาง
(กรม และกระทรวง) หน่วยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ก็จะทราบปัญหาที่
เกิดขึ้น นอกจากนั้น การได้พบและพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกับชาวบ้าน ครอบครัว หรือผู้นาชุมชน ก็
จะทาให้เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาไปสู่การคิดโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
เยาวชน ซึ่งมักจะตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ อาทิเช่น โครงการญาลันนันบารู (ทางสายใหม่) ที่เป็น
โครงการที่คิดออกไปจากพื้นที่และขอสนับสนุนงบประมาณจากกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน (กอ.รมน.) และกองทัพบก ซึ่งเป็นโครงการเข้าค่ายเพื่อบาบัดยาเสพติดให้แก่เยาวชน ซึ่งเมื่อ
เยาวชนเข้ามาสู่โครงการแล้วก็จะสามารถเลิกยาเสพติดได้ แต่เมื่อจบโครงการไปแล้วมีการติดตามผล
กลับพบว่า เยาวชนมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ กลับไปติดยาเสพติดหรือไปเป็นผู้ค้ายาเสพติดอีก เพราะ
ในพื้นที่หรือหมู่บ้านที่เยาวชนอาศัยอยู่ก็ยังมียาเสพติดอยู่ในชุมชน มีผู้ค้ายา มีผู้เสพยา ดังนั้นเมื่ อ
สิ่งแวดล้อมยังเป็นสิ่งแวดล้อมยาเสพติดโอกาสที่เยาวชนจะติดยาเสพติดอีกจึงมีโอกาสค่อนข้างสูง ถ้า
เยาวชนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ดังแสดงในภาพที่ 4-2
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เสนอโครงการ

รัฐบาลกลาง
กระทรวง กรม สานัก ฯลฯ

เป็นกระบวนการสื่อสารสอง
ทาง จากล่างขึ้นบนและ
ตอบสนองจากบนลงล่าง

กระทรวง
1

กรม

กรม

ตอบสนอง
โครงการ
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาขนในพื้นที่

กระทรวง
2

กรม

กรม

กรม

กรม

หน่วยราชการส่วนภูมภิ าค
ตอบสนอง
โครงการ

เสนอโครงการ

หน่วยราชการ
ในพื้นที่

หน่วยราชการ
ในพื้นที่

หน่วยราชการ
ในพื้นที่

ภาพที่ 4-2 กระบวนการทางานหรือโครงการที่มาจากหน่วยราชการในพื้นที่เป็นผู้ของบประมาณจาก
รัฐบาลกลางมาจัดทาโครงการ
3) หน่วยงานในพื้นที่จัดสรรงบประมาณและดาเนินโครงการเอง โครงการลักษณะนี้ เป็น
ลั ก ษณะโครงการที่ ห น่ ว ยงานได้ รั บ งบประมาณมาเป็ น ก้ อ นจากหน่ ว ยงานส่ ว นกลาง แล้ ว น า
งบประมาณที่ได้มาบริหารจัดการเอง เช่น ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
โดย ศอ.บต. อาจจะมีการแบ่งเงินเป็นหมวดๆ ไว้ เช่น หมวดการศึกษา ก็จะใช้งบประมาณสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยจัดทาเป็นแผนการใช้งบประมาณประจาปี เช่น การ
สนับสนุนให้ผู้ที่จบปริญญาตรีในพื้นที่ศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้าง
สันติสุขชายแดนใต้ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 4-3
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หน่วยงานในพืน้ ที่
มีการวางแผนการดาเนินโครงการและงบประมาณ

รัฐบาลกลาง
กระทรวง กรม สานัก ฯลฯ

หน่วยงานในพืน้ ที่
มีการวางแผนการดาเนินโครงการและงบประมาณ

= โครงการย่อย

หน่วยงานในพืน้ ที่

ภาพที่ 4-3 แสดงลักษณะโครงการที่หน่วยงานในพื้นที่จัดสรรงบประมาณและดาเนินโครงการเอง
4) กระบวนการทางานที่ส่วนกลางเป็นผู้ดาเนินโครงการและมีหน่วยงานราชการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการดาเนินโครงการ โดยมีลักษณะเป็นโครงการที่หน่วยงานในส่วนกลางลงมาดาเนินโครงการ
เองและมีงบประมาณสาหรับโครงการโดยเฉพาะโดยมีหน่วยงานพื้นที่ช่วยประสานงาน โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณจากราชการส่วนกลางสาหรับดาเนินโครงการ มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาเป็นผู้
ดาเนินโครงการและอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น โครงการของ
กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ดาเนินโครงการเองและมีหน่ว ยงานของ
กระทรวงฯ ในระดับพื้นที่เป็นผู้ประสานงานและร่วมโครงการ เช่น การแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน
ต่างวัฒนธรรม โดยนาเยาวชนจากจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดสตูล จังหวัดละ 15 คน มาเข้าค่ายอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่ างๆ และมีการนาไป
อาศัยอยู่กับครอบครัวรับรองในต่างพื้นที่ต่างวัฒนธรรม เช่น ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง เป็นเวลา 5
วัน 4 คืน ดังแสดงในภาพที่ 4-4
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มีการวางแผนการดาเนินโครงการและงบประมาณ

หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานในพื้นที่

รัฐบาลกลาง
กระทรวง กรม สานัก ฯลฯ

หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานในพื้นที่

= โครงการ

หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานในพื้นที่
มีการวางแผนการดาเนินโครงการและงบประมาณ

ภาพที่ 4-4 ลักษณะกระบวนการทางานที่ส่วนกลางเป็นผู้ดาเนินโครงการและมีหน่วยงานราชการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
5) โครงการที่องค์กรภาคเอกชนประสานงานมายังหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน
โดยเป็นโครงการที่องค์กรภาคเอกชนมีงบประมาณในการดาเนินโครงการแล้วประสานไปยัง
หน่วยงานราชการเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ขององค์ ก รภาคเอกชน เช่ น เครื อ ข่ า ยผู้ ห ญิ ง ภาคประชาสั ง คมเพื่ อ สั น ติ ภ าพชายแดนใต้ ซึ่ ง มี
จุดประสงค์เพื่อต้องการให้ชุมชนและสังคมตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งใน
ชายแดนใต้ การสนับสนุนผู้ ได้รับผลกระทบให้กลับคืนสู่สังคม และกิจกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน
เป็นต้น นอกจากนั้น ก็มีโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน
โดยมูล นิ ธิรัฐ บุ รุ ษ พล.อ.เปรม ติณสูล านนท์ ร่วมกับมูล นิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมนาเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว
อุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเพื่อเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่
และสามารถเชื่อมความสั มพันธ์เป็ นเครือข่ายครอบครัวอันจะนาไปสู่ ความสมานฉันท์ในสั งคมได้
นอกจากนั้ น ยังมี กิจกรรมเรี ย นรู้ และทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญๆ กิจกรรมอนุรักษ์ธ รรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเรียนรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิตของมนุษย์ในโลก
ปัจจุบัน เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 4-5

องค์กร
ภาคเอกชน

ประสานงาน/ขอความร่วมมือ

(จัดหางบประมาณ)

หน่วยงานภาครัฐ
(ในพื้นที่ชายแดนใต้)

หน่วยงานภาครัฐ
(นอกพื้นที่)

ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กร ในการดาเนินกิจกรรม

กิจกรรม
โครงการ

กิจกรรม
โครงการ

กิจกรรม
ย่อย

กิจกรรม
ย่อย

กิจกรรม
ย่อย

กิจกรรม
ย่อย

ภาพที่ 4-5 ลักษณะโครงการที่องค์กรภาคเอกชนประสานงานมายังหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน
4. ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐใน
การดาเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในชายแดนใต้ ดังแสดงในตารางที่ 4-2
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ตารางที่ 4-2 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
ปัญหาและอุปสรรค
สาเหตุ
งบประมาณ
โดยส่ ว นมากหน่ ว ยงานของรั ฐ ในพื้ น ที่ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด ได้
งบประมาณเท่ า เที ย มกั น ทั้ ง ประเทศ ท าให้ ใ นพื้ น ที่ ส าม
จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีปัญหารุนแรงมากกว่าพื้นที่อื่นๆ แต่
ได้รับงบประมาณด้านเยาวชนไม่ต่างกับพื้นที่อื่นๆ ทาให้ ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง และไม่
ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ขาดความต่อเนื่องในโครงการ
โดยส่วนมากโครงการมีระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
เพี ย งระยะเวลาหนึ่ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้
ต่อเนื่อง
เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ของรั ฐ โดยส่ ว นมาก คื อ การ
แก้ ปั ญ หาหลั ง จากมี ปั ญ หาแล้ ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ มี น โยบาย การ
ดาเนินโครงการ และการจัดสรรงบประมาณในเชิงป้องกัน
และให้ความรู้เยาวชนในด้านต่างๆ หรือการที่เยาวชนติดยา
เสพติด ก็เป็นปลายเหตุ เพราะมีหลายปัจจัยที่เกี่ย วข้องกับ
ต้นเหตุ เช่น การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว และการที่รัฐยัง
ไม่ส ามารถดาเนินการจับกุมและปราบปรามยาเสพติดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ความไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้ าที่รัฐ ของ ด้วยในพื้นที่มีลักษณะบริบททางวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ครอบครัวเยาวชน
ศาสนาที่แตกต่างจากพื้นที่อื่ น รวมไปถึงกระแสข่าวที่ปลุก
ปั่นโดยกลุ่มขบวนการต่อพี่น้องประชาชนว่า เจ้าหน้าที่รัฐไม่
มีความยุติธ รรมและมุ่งปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมคนในพื้นที่
(มุ ส ลิ ม ) ให้ ย อมรั บ รั ฐ ไทย รวมไปถึ ง รั ฐ มี ค วามต้ อ งการ
เปลี่ ย นอั ต ลั ก ษณ์ ข องชาวมุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่ ท าให้ ถึ ง แม้
เจ้าหน้าที่รัฐจะมีความปรารถนาดีแต่ก็จะโดนมองในแง่ร้าย
และได้รับความร่วมมือต่า
ปัญหาการมีส่วนร่วมกับประชาชนและ รัฐยังไม่สามารถขับเคลื่อนกลไกที่สาคัญ คือ การมีส่วนร่วม
ชุมชน
จากประชาชนในชุ ม ชนการร่ ว มมื อ กั น ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หา
เยาวชน เพราะจากปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น รวมไปถึง
การอาศัยความร่วมมือจากผู้นาชุมชน และผู้นาศาสนา ก็ยัง
ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรจะเป็น
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ตารางที่ 4-2 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
ปัญหาและอุปสรรค
สาเหตุ
ปัญหาในการเข้าพื้นที่ที่มีปัญหาความ ในพื้ น ที่ ที่ มี เ ฉพาะชาวมุ ส ลิ ม อาศั ย อยู่ โดยไม่ มี คนนั บ ถื อ
เสี่ยงและภัยคุกคามต่อเยาวชน
ศาสนาอื่นๆ อยู่ร่วม เจ้าหน้าที่รัฐ (ตารวจ ทหาร) มักจะไม่
ค่อยเดินทางเข้าไป เนื่องด้วยมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกลอบ
ทาร้าย (นานๆ จะเข้าไปซักครั้งหนึ่ง หรือจะเข้าไปก็ต่อเมื่อ
มีเหตุ) จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองเป็นหลัก (ปลัดอาเภอ
ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น) ซึ่ ง ก านั น หรื อ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ก็ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาที่รุนแรงและเป็นภัย
คุกคามต่อเยาวชน เช่น ยาเสพติด และการโดนโน้มน้าวให้
เข้าร่วมขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ
ปัญหาทางทางด้านการศึกษา
ในหลายพื้ น ที่ ปั ญ หาการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม่ ไ ด้
มาตรฐาน เช่น วุฒิการศึกษาของครูไม่ตรงกับสาขาที่สอน
ขาดครูที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นนโยบายทางการศึกษาก็ ไม่
ตรงกับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง เช่น สภาวะการไม่มี
งานทา ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่มีการศึกษา หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงกับตลาดแรงงาน และที่ผ่านมาถึงแม้รัฐจะ
สนั บสนุ นการศึ กษาสายสามัญ สายวิ ช าชี พ อาชี ว ศึก ษา
หรือสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย แต่ก็กลับพบว่าในช่วง
หลายปีที่ผ่านมาสถาบันการศึกษาปอเนาะก็มีการขยายตัว
ในหลายพื้นที่และมีนักเรียนและเยาวชนมุสลิมไปศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น โดยสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดการขยายตัวมากก็
เพราะรัฐก็ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเช่นกัน และกอปรกับ
ในพื้นที่มีบริบททางสังคมแบบอิสลามอนุรักษ์นิยมอยู่ด้วยจึง
ทาให้เมื่อมีส ถาบันปอเนาะและมีผู้นาศาสนาหรือครูสอน
ศาสนาในพื้นที่ที่ส ามารถโน้มน้าวผู้ ปกครองได้ก็ยิ่งทาให้
เยาวชนส่วนหนึ่งเข้าสู่ระบบการศึกษาอิ สลามเต็มตัว ซึ่งทา
ให้ ส่ ง ผลต่ อ การหางานท า ไม่ ส อดคลอดคล้ อ งต่ อ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย จึง
สามารถทางานได้แค่ ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน เช่น รับจ้างทา
สวน บริก ารเสิ ร์ ฟอาหาร (ในประเทศมาเลเซีย ) เป็นต้ น
และมีโอกาสน้อยที่จะพัฒนาตนเองไปสู่วิถีชีวิตที่ดีกว่า
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ตารางที่ 4-2 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
ปัญหาและอุปสรรค
สาเหตุ
การปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมการดื่มน้า เป็ น ปั ญ หาที่ จั ด การค่ อ นข้ า งยากเพราะเป็ น วิ ถี ชี วิ ต ของ
กระท่อม
ครอบครั ว ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามมาอย่ า งยาวนาน และ
ครอบครัว จานวนมากที่ดื่มน้ากระท่อม เพราะมีค่านิยมว่า
ถ้าดื่มน้ากระท่อมแล้วทาให้กระปรี้กระเปร่ามีเรี่ยวแรง แต่
ไม่ได้มองในแง่ลบว่าส่งผลต่อร่างกายในอนาคตอย่างไร ซึ่ง
เมื่อผู้ปกครองมีการดื่มน้ากระท่อมและมีไว้ในครัว เรือนก็
เป็นการง่ายที่เยาวชนหรือลูกหลานในครอบครัวจะปฏิบัติ
ตามและนาไปสู่การทดลองยาเสพติดประเภทอื่นๆ ต่อไป
เช่น แอมเฟตามีน (ยาบ้า) กัญชา และยาเสพติดประเภท
อื่นๆ ต่อไปในอนาคต
การปราบปรามยาเสพติด
เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ตารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง (ผู้ว่าราชการ
จังหวัด รองผู้ ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ ปลั ดอาเภอ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) มีความล้มเหลวในการปราบปรามยาเสพ
ติ ด ในพื้ น ที่ เพราะจากการสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์ทุกคน (100 เปอร์เซ็นต์) ต่างตอบว่า “ปัญหายา
เสพติดเป็นปัญหาใหญ่”
การแบ่ ง แยกระหว่ า งเยาวชนต่ า ง การแบ่งแยกระหว่างเยาวชนที่นับถือศาสนาอิส ลามและ
ศาสนาโดยการยิ น ยอมของรั ฐ ใน ศาสนาอื่นๆ ทาให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการ
กิ จ ก ร ร ม พิ ธี ก ร ร ม แ ล ะ ใ น เรี ยนรู้ข้ า มวั ฒ นธรรมของเยาวชนมุ ส ลิ ม สู ญ หายไป การ
สถาบันการศึกษาของรัฐ
แบ่งแยก ปรากฏในงานพิธีกรรมต่างๆ ที่รัฐจัดโดยมีพื้นที่
ชัดเจนระหว่างพุทธและมุสลิมในงานพิธีกรรมเดียวกัน หรือ
การแบ่งแยกในโรงเรียน การแบ่งแยกในมหาวิทยาลัย เช่น
กิจกรรมใดๆ ที่คนพุทธเป็นผู้จัดเยาวชนมุสลิมจะโดนห้าม
ไม่ให้มาร่วมงาน หรือการเรียนการสอนทางด้านประเพณี
ไทยต่ า งๆ ในโรงเรี ย นที่ มี ค รู ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามเป็ น
จ านวนมากและอยู่ ใ นพื้ น ที่ ชุ ม ชนอิ ส ลามก็ จ ะโดนห้ า ม
จั ด การเรี ย นการสอน หรื อ ห้ า มไม่ ใ ห้ เ ยาวชนอิ ส ลามมา
เรียนรู้ เป็นต้น
จากตารางที่ 4-2 จะพบว่าการแก้ปัญหาเยาวชนของภาครัฐ ค่อนข้างจะมีปัญหา เพราะ
โครงการโดยส่วนใหญ่ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ นอกจากนั้น
โครงการต่างๆ ของรัฐมีระยะเวลาอันจากัดตามงบประมาณ แผนการดาเนินงาน จึงเป็นเพียงการ
แก้ไขปัญหาระยะสั้น และไม่อาจครอบคลุมปัญหาเยาวชนทั้งหมดที่มีและเป็นปัญหาในปัจจุบันได้
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นอกจากนั้น โครงการจานวนมากเป็นโครงการแก้ไขปัญหา (เป็นการดาเนินโครงการเมื่อมีปัญหาแล้ว)
แต่ โ ครงการในลั กษณะเชิง ป้ องกั นปั ญหายัง มีอ ยู่ น้อ ย ซึ่ งรั ฐ อาจจะต้อ งหั น มาให้ ค วามส าคัญ กั บ
โครงการเชิงป้องกันเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะอาศัยเพียงหน่วยงานรัฐต่างๆ อย่างเดียวก็ไม่ได้ สิ่งที่
สาคัญที่สุด คือ ระบบครอบครัว และสังคม ที่อ่อนแอจนไม่สามารถประคับประครองบุตรหลานของ
ตนเองให้เดินตามทางวิถีที่ถูกต้องแห่งศาสนาหรือให้ หลีกพ้นจากยาเสพติดได้ ดังนั้น สิ่งที่รัฐอาจจะ
จาเป็นต้องทามากที่สุด คือ การหันกลับมาส่งเสริมสถานบันครอบครัว สังคม และชุมชน ให้กลับมา
เข้มแข็งให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
5. แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
ในสามจังหวัดชายแดนใต้
สาหรั บแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผู้วิจัย ได้ เชิญผู้ นาชุมชน
ครอบครัวเยาวชน เยาวชน เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิม รวมไปถึงนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ย วกับปัญหาเยาวชนในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ จานวน 10 ท่าน มาร่วมสนทนากลุ่ม จานวน 3 ครั้ง แล้วสามารถสรุปออกมาเป็น
5 แนวทาง ดังต่อไปนี้
1. แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1.1 การป้องกันและปราบปรามเป็นประเด็นสาคัญ เพราะเยาวชนไทยมุสลิมมากกว่า 70
เปอร์เซ็นต์ในพื้น ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยภาครัฐจะต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดให้เข้มขวดมากขึ้น โดยมีมาตรการอย่างเด็ดขาดเกี่ยวกับการจับกุมผู้ค้า ผู้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการค้ายาเสพติด โดยไม่มีการละเว้น และเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปราบปรามจับกุมยาเสพติด เพื่อให้เข้าถึงทุกพื้นที่โดยไม่ละเว้น โดยเฉพาะชุมชนใดที่มีคนไทยมุสลิม
อยู่ 100 เปอร์เซ็นต์ เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติการและสอดส่องดูแลเพิ่มมากขึ้น (มิใช่นานๆ ไปซัก
ครั้งหนึ่ง หรือไปเมื่อมีเหตุ) และไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกานันหรือผู้ ใหญ่บ้านเพียงฝ่ายเดียว เพราะ
จากข้อมูล ที่ได้รั บ จากเจ้าหน้ าที่ตารวจก็พบว่า “กานันหรือผู้ ใหญ่บ้านจานวนมากก็เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยาเสพติด” ต้องมีการดาเนินคดีกานันและผู้ใหญ่บ้านอย่างจริงจังโดยกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดต้องมีความเด็ดขาดกั บกานันและผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้ และต้องทา
ให้ชุมชนปลอดจากยาเสพติดเพราะถ้าชุมชนปลอดจากยาเสพติดโอกาสที่เยาวชนจะติดยาเสพติดก็
ลดลงด้วยเช่นกัน
1.2 เพิ่มวิธีการในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด โดยต้องเพิ่ม
การสื่ อ สารเพิ่ ม มากขึ้น ไปยั ง ชุม ชน ผ่ านทางผู้ นาศาสนา ครูส อนศาสนา ผู้ น าชุ ม ชน และกานั น
ผู้ใหญ่บ้าน หรือทางสื่อสารมวลชนต่างๆ ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
โดยเจ้าหน้าที่รัฐต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงในการดาเนินกิจกรรมเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกัน
อิทธิพลจากผู้ค้าและกระบวนการยาเสพติดที่ใช้ความรุนแรงอยู่ในพื้นที่ และทาให้ผู้คนหวาดกลัวจนไม่
กล้าต่อต้าน และกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจต้องกระทาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการป้องกัน
และปราบปราม
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1.3 โครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนใดๆ ที่ทุกหน่วยงานดาเนินการอยู่สมควรที่จะดาเนินการ
ต่อไป เพียงแต่ขยายกิจกรรมและงบประมาณเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นดาเนินดาเนินกิจกรรมในการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวและสามารถนาเยาวชนมาเข้าโครงการได้จานวนเพิ่มมากขึ้น และขยายขอบเขตไป
ยังการนาผู้ปกครองของเยาวชนที่ติดยาเสพติดมาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายของ
ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
1.4 จากการวิ จั ย พบว่ า การอบรมหรือ การเข้ า โครงการใดๆ ของเยาวชนไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จมากนักเพราะเป็นเพียงโครงการระยะสั้น และจะมีเยาวชนมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ที่
กลั บไปติดยาเสพติดอีกและสภาพแวดล้ อมของชุมชนยังเต็มไปด้วยยาเสพติด ดังนั้นเมื่อเยาวชน
กลั บ ไปอยู่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ย าเสพติ ด จึ ง มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะติ ด ยาเสพติ ด อี ก การด าเนิ น การ
ปราบปรามและป้องกันดังข้อ 1.1 จึงจาเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ทางผู้วิจัยขอเสนอให้จัดตั้งชุมชน
เขตปลอดยาเสพติด โดยเป็นชุมชนที่หน่วยงานภาครัฐจัดตั้งขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่ซึ่งมีหน่ วยงานรัฐเป็น
ผู้ดูแล โดยเป็นลักษณะคล้ายโรงเรียนประจาโดยให้เยาวชนที่สมัครใจและได้รับอนุญาตจากครอบครัว
มาอยู่ อาศัย เพื่อ เรี ย นหนั งสื อและท ากิจ กรรมเพื่อช่ ว ยเหลื อทางสั งคมต่างๆ โดยอาจจะเริ่ม ต้น ที่
โรงเรียนสายสามัญประจาจังหวัด หรือโรงเรียนในพื้นที่อาเภอขนาดใหญ่ในทั้ง สามจังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดละ 1-2 โรงเรียน โดยรัฐให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอพัก (แยกชาย-หญิง) และให้
งบประมาณในการบรรจุข้าราชการครูเพื่อมาดูแลหอพักนักเรียนร่วมกับฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ เช่น
ตารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์ เพื่อให้เยาวชนที่
ผ่านการอบรมและสามารถเลิกจากยาเสพติดได้แล้วสามารถมีที่ที่จะอาศัยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ห่างไกลจากยาเสพติด และได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีเพื่อนาไปสู่การศึกษาขั้นสูงและการหางาน
ทาเพื่อสอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต
1.5 .ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อันตรายของยาเสพติด โดยให้ชุมชนมีบทบาทในการป้องกันเพิ่มมากขึ้น ส่วนการปราบปรามรัฐก็ต้อง
ดาเนิ น การให้ เข้มแข็ง โดยเน้ น ให้ ผู้ นาชุมชน ผู้ นาศาสนา กานัน/ผู้ ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทด้านการป้องกันให้มากยิ่งขึ้น และภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนให้เกิด
การมีส่วนร่วมและการดาเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติดของชุมชน
2. แนวทางด้านการพัฒนาการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า เยาวชนจานวนมากไม่ เรียนหนังสื อในขั้นสู ง หรือไม่ยอมเรียนสาย
วิชาชีพ หรื อส่ว นหนึ่ งเรี ยนในสถาบันการศึกษาทางศาสนา เช่น สถาบันปอเนาะ ทาให้เมื่อถึงวัย
ทางานไม่สามารถหางานทาตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ หรือในประเทศ
มาเลเซีย การทางานของเยาวชนกลุ่มนี้จึงเป็นการทางานในอาชีพรับจ้างต่างๆ เช่น พนักงานเสิร์ ฟ
พนักงานขายของหน้าร้าน หรือคนงานในสวนยางพารา หรือการเกษตรต่างๆ ดังนั้น หน่วยงานรัฐ
จะต้ อ งท าการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ ยาวชนมุ ส ลิ ม และครอบครั ว ของการศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนอง
ตลาดแรงงาน ความสาคัญของมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานครูผู้สอน ดังนี้
2.1 พัฒนาครูผู้สอนในสถาบันการศึกษาของรัฐให้เ พิ่มมากขึ้น ให้มีคุณวุฒิและความชานาญ
ในสาขาวิชาที่สอน ต้องไม่มีระบบอุปถัมภ์ โดยเฉพาะการไม่เอาข้อกาหนดทางศาสนามากีดกันคนที่
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นับถือศาสนาอื่นๆ ที่ไม่ใช่อิสลามให้มาสอบบรรจุรับราชการครู และต้องไม่กีดกันคนจากพื้นที่อื่นๆ ที่
ไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มาสอบรับราชการครู ต้องใช้หลักความรู้ความสามารถ ไม่ใช่กีดกันให้
เฉพาะกลุ่ มคนของตนเอง และถ้าวุฒิ การศึกษาของผู้ ส มัครสอบรับราชการไม่ตรงกับสาขาวิช าที่
ต้องการ ต้องห้ ามมีการรั บเข้าบรรจุรับราชการเป็นอันขาด เพราะจากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า
ปัจจุบันในสามจังหวัดชายแดนใต้มีระบบกีดกันคนจากพื้นที่อื่นๆ ไม่ให้มาสอบบรรจุรับราชการ มีการ
ใช้ระบบอุปถัมภ์เพื่อกดดันให้หน่วยงานราชการในพื้นที่บรรจุลูกหลานของตนเองทั้งๆ ที่วุฒิการศึกษา
ไม่ตรง เช่น ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษแต่ต้องบรรจุคนที่จบทางเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นลูกหลานของ
ผู้นาในพื้นที่ (ผู้มีอิทธิพล) เพราะข้าราชการในพื้นที่ เช่น ผู้อานวยการโรงเรียน ก็จะโดนกดดันจากผู้มี
อิทธิพลในพื้นที่ เช่น ผู้นาศาสนาบางกลุ่ม ผู้นาชุมชน เป็นต้น ดังนั้น ถ้าครูท่านใดที่ได้รับการบรรจุมา
แล้ ว แต่ ไ ม่ ต รงวุ ฒิ แ ละความรู้ ค วามสามารถจะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาให้ มี ค วามสามารถมากขึ้ น หรื อ
ปรับเปลี่ยนวิชาที่สอนและบรรจุข้าราชการครูที่มีคุณวุฒิตรงและมีความรู้ความสามารถเข้ามาทางาน
2.2 รัฐบาลต้องให้ความสาคัญกับการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน และการศึกษา
ขั้นสูง เช่น การศึกษาในสาขาวิชาชีพ ช่างเทคนิคต่างๆ หรือการศึกษาสายสามัญ (มัธยมศึกษา) ด้วย
การสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อครอบครัวเยาวชนและเยาวชน ถึงผลกระทบต่อการไม่ได้รับการศึกษา
ที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน และต้องพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น
รัฐบาลต้องไม่เข้าไปมีส่วนต่อการขยายตัวของสถาบันการศึกษาที่สอนศาสนาอย่างเดียว คือ ไม่ให้ การ
สนับสนุนสถาบันการศึกษาที่สอนทางศาสนา 100 เปอร์เซ็นต์ และไม่ได้มาตรฐานทางการศึกษา แต่
รัฐบาลควรจะสนับสนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีการจัดการเรียนการสอนสายสามัญ
ควบคู่ไปด้วย
2.3 กระทรวงศึกษาธิการ ควรยกเลิกนโยบายห้ามโรงเรียนให้ออก ไล่ออก นักเรียนที่มีปัญหา
และเกเร เพราะนั ก เรี ย นที่ เกเรหนึ่ง คนมีผ ลต่ อนั ก เรีย นที่ ตั้ง ใจเรีย นและเรี ยนดี อี กหลายคน ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้นโยบายพักการเรียนได้ เพื่อให้ผู้ปกครองกลับไปดูแลหรือจนกว่า
พฤติกรรมจะดีขึ้น เพราะนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่สร้างปัญหาเมื่อมาโรงเรียนก็จะมีโอกาสเป็นผู้นาและ
ชักจูงนักเรียนผู้อื่นให้ไปสู่ปัญหาด้วย
3. แนวทางด้านสาธารณสุขและอนามัยเจริญพันธุ์
3.1 ใช้การฝึกอบรมในสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งท้องก่อนวัยเรี ยน โดยใช้การ
อธิบายให้เห็นปัญหาและผลกระทบที่ตามมา ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการแก้ไข
ปัญหาเยาวชนท้องในวัยเรียน ด้วยการทาสารคดีเกี่ยวกับเยาวชนหญิงคนหนึ่งโดยอธิบายและฉาย
ภาพให้เห็นถึงความยากลาบากเมื่อตั้งครรภ์ในเวลาที่ยังไม่พร้อมและผลกระทบที่ตามมา ซึ่งจากการที่
มี ก ารเผยแพร่ ส ารคดี ชุ ด นี้ อ อกไปท าให้ อั ต ราการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย เรี ย นของนั ก เรี ย นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาลดลง เป็นต้น
3.2 รัฐบาลจะต้องให้ความสาคัญเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เพิ่มมากขึ้น และผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่
ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะจากการวิจัยได้
ข้อมูลว่า พยาบาลในโรงพยาบาลหลายแห่งที่มีหน้าที่ให้คาปรึกษาเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ มีบุตร-ธิดา
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จานวนมาก (บางรายมีบุตร-ธิดา จานวน 6 - 8 คน) ก็ต้องตั้งคาถามว่า “ขนาดพยาบาลที่ดูแลเรื่อง
อนามัยเจริญพันธุ์ยังมีบุตร-ธิดามากมาย แล้วจะให้คาปรึกษาชาวบ้านหรือคนอื่นๆ ได้อย่างไร”
4. แนวทางด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเยาวชน
รัฐบาลจะต้องตระหนักว่าปัญหาเยาวชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นปัญหา
เรื้อรังและเป็นปัญหาที่หนักกว่าพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย นอกจากนั้น ยังมีความสลับซับซ้อนทาง
โครงสร้างทางสังคม บริบทของสังคม อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม ซึ่งทาให้การแก้ไขปัญหายากกว่า
พื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยอีกหลายเท่าตัว ดังนั้น รัฐบาลในทุกกระทรวงที่ดาเนินโครงการเกี่ยวกับ
ปัญหาเยาวชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จะต้องสนับสนุนและวางแผนการใช้งบประมาณ
ให้สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบและครบวงจร รวมไปถึงครอบคลุมประชากรเยาวชนมุสลิม
ที่อาศัยทั้งอยู่ในเขตชนบทและเขตเมือง โดยต้องใช้งบประมาณทั้งในเชิงป้องกัน การสนับสนุน การ
แก้ไขปัญหา และการติดตาม
อย่ างไรก็ตาม การใช้งบประมาณของรัฐ ต้องไม่ เป็นลั กษณะ “เพื่อหวังผลประโยชน์ทาง
การเมือง” หรือ “เอาใจผู้นาศาสนา หรือกลุ่มขบวนการผู้ต่อต้านรัฐบาลมากจนส่งกระทบต่อการ
พัฒนาเยาวชน” เช่น ด้านการศึกษา จะพบว่า ผู้นาศาสนาหรือผู้มีแนวคิดต่อต้านรัฐบาลจานวนหนึ่ง
จะพูด เสมอว่า “จะต้อ งให้ เ ยาวชนเรีย นศาสนามากขึ้น หรือ สนับสนุนให้ เยาวชนศึก ษาในระดั บ
ปริญญาตรีสาขาอิสลามศึกษา” แต่ผู้วิจัยกลับพบว่า ลูกของผู้นาศาสนา หรือผู้นากลุ่มในชุมชน หรือ
ครอบครัวอิสลามที่มีฐานะ มีความรู้ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ “กลับนิยมให้ลูกตนเองเรียนสาย
สามัญ เพื่อการศึกษาขั้นสูง ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น เรียนสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ หรือ วิชาชีพช่างสาขา
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลจะต้องตระหนักให้ดี เพราะกาลเวลาได้พิสูจน์แล้วว่า “เมื่อจบศาสนามา ไม่ว่า
การศึกษาระดับใด รวมถึงระดับปริญญาเอก ก็ยากที่จะหางานทา นอกจากอาชีพครูสอนศาสนา”
5. แนวทางด้านการพัฒนาครอบครัวและชุมชน
ครอบครั ว เป็ น หั ว ใจส าคั ญในการดูแลเยาวชน เพราะต่ อให้ ห น่ว ยงานต่ างๆ ของรัฐ บาล
ดาเนินการอย่างไรถ้าครอบครัวไม่เห็นความสาคัญหรือไม่ให้เวลา ความตั้งใจ และการเอาใจใส่ดูแล
บุตรหลานของตนแล้ว การดาเนินโครงการของรัฐก็มิอาจบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนั้น ชุมชน สังคม
ก็มีส่วนเป็นอย่างมากที่ต้องช่วยครอบครัว ในการดูแลเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ดังนั้น การ
สร้างความรู้ความเข้าใจของรัฐต่อครอบครัวเยาวชน ชุมชน และสังคม ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายและการใช้มาตรการและโครงการต่างๆ จึงมีส่วนสาคัญเป็นอย่างมากที่รัฐ
ต้องดาเนินการ เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจครอบครัวเยาวชนมุสลิมโดยผ่านกิจกรรมทางศาสนา
หรือผู้นาศาสนา เช่น โต๊ะอิหม่าม ต้องช่วยให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของการดาเนินชีวิตตามวิถี
มุสลิมที่ดีแก่ครอบครัวเยาวชน เช่น กิจกรรม “ฮาลาเกาะฮ์” คือ การมาพูดคุยกันถึงปัญหาของตนเอง
และเอาคาสอนในคาภีร์อัลกุรอานมาสอดแทรกและบรรยายสอนซึ่งสามารถดาเนินการได้ควบคู่ไปกับ
พิธีกรรมทางศาสนา หรือโต๊ะอิหม่ามใช้การบรรยายธรรมในวันศุกร์ และควรจะบรรยายคุตบะฮ์ในวัน
ศุกร์ให้ครอบครัวฟัง เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งดี และสิ่งที่ไม่ควรทา เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิต
ภายใต้หลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง
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องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (อปท.) รวมไปถึง กานัน ผู้ ใหญ่บ้าน คือ เจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็น
ตัวแทนของรัฐบาลที่ใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้น รัฐบาลจะต้องผลักดันบทบาทของ อปท. กานัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน ให้เข้ามามีส่วนในการให้ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจ และช่วยสอดส่องดูแลสิ่งที่ไม่
ถูกต้องที่จะเกิดขึ้นในชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด การศึกษาของเยาวชนที่สัมพันธ์กับตลาดแรงงาน
ปัญหาที่เกิดจากการท้องก่อ นวัยอันควร และการพัฒนาท้องถิ่นจะพัฒนาแต่เพียงโครงสร้างพื้นฐาน
เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ อปท. กานัน และผู้ใหญ่บ้าน จะต้องให้ความสาคัญ
กับการพัฒนา “คน” ซึ่งก็คือการพัฒนาครอบครัว เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของสังคม และคนในชุมชน
ทั้งหมด ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ เช่น วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้ควบคู่กับการ
ดารงชีวิตอยู่ในชุมชนโดยไม่ต้องออกไปหางานทาต่างพื้นที่ ทาให้ได้อยู่กับครอบครัว มีเวลาดูแลบุตร
หลาน และช่วยกันพัฒนาชุมชนของตน เพื่อทาให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาเยาวชนมุสลิม
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อศึกษากระบวนการทางานและผลของการปฏิบัติงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ปั ญ หาเยาวชนไทยมุส ลิ ม 3) เพื่อศึ กษาปัญ หาและอุปสรรคของ
หน่ว ยงานรัฐ ในการดาเนิ นงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิ ม และ 4) ศึกษาเพื่อหาแนวทางการ
พัฒ นาการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการแก้ ไขปัญ หาเยาวชนไทยมุ ส ลิ มในสามจังหวั ด
ชายแดนใต้ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ
การใช้สนทนากลุ่ม แล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์บริบท
ของเนื้ อ หา ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ผลการศึ ก ษา อภิ ป รายผล และน าเสนอข้ อ เสนอแนะโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สรุปผลการศึกษา
จากการศึ กษาพบว่ า ปั ญ หาความไม่ส งบในพื้ น ที่ไ ด้ส่ งผลหลายประการทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อเยาวชนมุสลิม เช่น ปัญหาใหญ่ของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ ปัญหายา
เสพติดซึ่งมีอยู่ในทุกชุมชนส่งผลให้เยาวชนมุสลิมจานวนมากติดยาเสพติด โดยเริ่มต้นจากน้ากระท่อม
ซึง่ ดืม่ กันเป็นวิถชี วี ติ ประจาวันในครอบครัว จนกระทั่งแอมเฟตามีน (ยาบ้า) นอกจากนั้น ก็เป็นปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจนนาไปสู่การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชนมุสลิมหญิง ปัญหา
การศึกษาก็เป็นปัญหาสาคัญ เพราะเยาวชนมุสลิมจานวนมากไม่เรียนหนังสือต่อด้วยเหตุผลหลาย
ประการ เช่น ฐานะทางบ้านยากจน (ครอบครัวมีลูกมาก) หรือ การเน้นการศึกษาในสถาบันการศึกษา
ด้านศาสนาทาให้ส่งผลต่อการหางานทาและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ซึ่งการที่เยาวชนไม่ได้รับ
การศึกษาหรือไม่ได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัวทาให้เยาวชนจานวนมากใช้เวลาไปกับการเที่ยวเตร่
หรื อท ากิจ กรรมต่างๆ ที่ ส ร้ า งความเดื อดร้ อ นให้ แก่สั งคม นอกจากนั้น เยาวชนมุ ส ลิ ม ยังตกเป็ น
เป้าหมายของกลุ่มขบวนการผู้ก่อความไม่สงบที่ต้องการชักจูงให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ
อาชญากรรมต่างๆ ของขบวนการผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่
สาหรับโครงการของภาครัฐเกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้มี
โครงการจานวนมาก เช่น โครงการญาลันนันบารู โดยกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4
ส่วนหน้า โครงการสภาเด็กและเยาวชน โดยสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจา
จังหวัด โครงการแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชนต่างวัฒนธรรม โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ โครงการรินน้าใจสู่พี่น้องชาวใต้ โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการรวมไทย
ใจเป็นหนึ่ง โดยกองทัพเรือ โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน โดยกองทัพอากาศ และโครงการการ
เผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ย วกับทักษะการเล่นฟุตบอลแก่เยาวชนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
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กองทัพบก เป็นต้น โดยกระบวนการในการกระบวนการทางานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชน
ไทยมุสลิมมี 5 รูปแบบ คือ 1) กระบวนการที่ส่วนกลาง (รัฐบาลกลาง) หรือหน่วยงานกลาง เป็นผู้
ก าหนดนโยบาย 2) กระบวนการท างานหรื อ โครงการที่ ม าจากหน่ ว ยราชการในพื้ น ที่ เ ป็ น ผู้ ข อ
งบประมาณจากรัฐบาลกลางมาจัดทาโครงการ 3) หน่วยงานในพื้นที่จัดสรรงบประมาณและดาเนิน
โครงการเอง เช่น ศอ.บต. 4) กระบวนการทางานที่ส่วนกลางเป็นผู้ดาเนินโครงการและมีหน่วยงาน
ราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ และ 5) ) โครงการที่องค์กรภาคเอกชนประสานงาน
มายังหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เช่น โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็น
โครงการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับมูลนิธิรัก
เมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย
และศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สาหรับปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
อาทิเช่น ขาดความต่อเนื่องของโครงการเพราะว่า โดยส่วนมากโครงการมีระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการเพียงระยะเวลาหนึ่ง ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ต่อเนื่อง ในด้านงบประมาณ พบว่า โดย
ส่วนมากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่แต่ละจังหวัดได้งบประมาณเท่าเทียมกันทั้งประเทศ ทาให้ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีปัญหารุนแรงมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
และการไม่เรีย นหนั งสือของเยาวชน ทาให้ การใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง นอกจากนั้น งบประมาณไม่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาในระยะยาว นอกจากนั้น
โครงการโดยส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ และความไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐของ
ครอบครัวเยาวชนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติงานค่อนข้างยาก
ปัญหาต่อมา คือ ในพื้นที่ที่มีเฉพาะชาวมุสลิมอาศัยอยู่ โดยไม่มีคนนับถือศาสนาอื่นๆ อยู่ร่วม
เจ้าหน้าที่รัฐ (ตารวจ ทหาร) มักจะไม่ค่อยเดินทางเข้าไป เนื่องด้วยมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกลอบทา
ร้าย และกานั น หรื อผู้ใหญ่บ้ าน ก็ไม่มีประสิทธิภ าพในการจัดการกับปัญหาที่รุนแรงและเป็นภัย
คุกคามต่อเยาวชน เช่น ยาเสพติด และการโดนโน้มน้าวให้เข้าร่วมขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ รวมไป
ถึงก านั น และผู้ ใหญ่บ้ านก็ไม่ ส ามารถควบคุม ดูแ ลปัญ หาขบวนการผู้ ก่ อความไม่ ส งบได้ ซึ่ งการที่
เจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้าไปในชุมชนมุสลิมหรือปล่อยปละละเลยให้เป็นเรื่ องของคนมุสลิมด้วยกันเองยิ่งทา
ให้ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ และปัญหามักจะเพิ่มมากขึ้น ส่วนปัญหาด้านการศึกษา เช่น มาตรฐาน
ครูผู้สอน ความรู้ความสามารถของครู การที่เยาวชนจานวนมากไม่เรียนโรงเรียนของรัฐ แต่ไปเน้น
เรียนศาสนาทาให้ส่งผลต่อการศึกษาขั้นสูงและการเรียนศาสนาไม่สัมพันธ์กับตลาดแรงงานในพื้นที่ ใน
ประเทศไทย ในประเทศมาเลเซีย และตลาดแรงงานของโลก ท าให้ ส่ ง ผลระยะยาวในเรื่ องการ
ประกอบอาชีพเมื่อเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
โดยจากการศึกษาพบว่า การดาเนินของหน่วยงานรัฐไม่ประสบความสาเร็จในระยะยาว และ
โครงการส่ ว นมากเป็ น การแก้ ไขปั ญหาที่ป ลายเหตุ ไม่ใ ช่ การแก้ ไ ขปั ญหาที่ต้ น เหตุ นอกจากนั้ น
โครงการต่างๆ ของรัฐไม่อาจครอบคลุมปัญหาเยาวชนทั้งหมดที่มีและเป็นปัญหาในปัจจุบันได้ เพราะ
ติด ขัด เรื่ อ งงบประมาณอัน จ ากั ด อย่ างไรก็ ตาม ครอบครั ว และชุม ชนมี บ ทบาทส าคั ญ มากกกว่ า
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หน่วยงานภาครัฐใดๆ เพราะการแก้ ปัญหาจะอาศัยเพียงหน่วยงานรัฐต่างๆ อย่างเดียวก็ไม่ได้ ดังนั้น
สิ่งที่รัฐอาจจะจาเป็นต้องทามากที่ สุด คือ การหันกลับมาส่งเสริมสถาบันครอบครัว สังคม และชุมชน
ให้กลับมาเข้มแข็งให้มากขึ้น และประเด็นที่สาคัญ คือ ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน
และผู้นาในชุมชนในการแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิม จึงจะประสบผลสาเร็จได้
สาหรับแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชน
ไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ แบ่งออกเป็น 5 แนวทาง คือ
1) แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยภาครัฐจะต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เข้มขวดมากขึ้น โดยมีมาตรการขัดเด็ดขาดเกี่ยวกับการจับกุมผู้ค้า
ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการค้ายาเสพติด โดยไม่มีการละเว้น และเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การปราบปรามจับกุมยาเสพติด เพื่อให้เข้าถึงทุกพื้นที่โดยไม่ละเว้น โดยเฉพาะชุ มชนใดที่มีคนไทย
มุสลิมอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์ เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติการและสอดส่องดูแลเพิ่มมากขึ้น และไม่
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกานันหรือผู้ใหญ่บ้านเพียงฝ่ายเดียว อันดับต่อมา คือ การเพิ่มวิธีการในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด โดยต้องเพิ่มการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นไปยังชุมชน
ผ่านทางผู้นาศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้นาชุมชน และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือทางสื่อสารมวลชนต่างๆ
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนใดๆ
ที่ทุกหน่วยงานดาเนินการอยู่สมควรที่จะดาเนินการต่อไป เพียงแต่ขยายกิจกรรมและงบประมาณเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อเป็นดาเนินดาเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวและสามารถนาเยาวชนมาเข้า
โครงการได้จานวนเพิ่มมากขึ้น และขยายขอบเขตไปยังการนาผู้ปกครองของเยาวชนที่ติดยาเสพติด
มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ควรจะมีการ
จัดตั้งชุมชนเขตปลอดยาเสพติด โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนสายสามัญประจาจังหวัด หรือโรงเรียนในพื้นที่
อาเภอขนาดใหญ่ในทั้งสามจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดละ 1-2 โรงเรียน เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการ
อบรมและสามารถเลิกจากยาเสพติ ดได้แล้วสามารถมีที่ที่จะอาศัยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ห่างไกล
จากยาเสพติด และได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีเพื่อนาไปสู่การศึกษาขั้นสูงและการหางานทาเพื่อ
สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต และรัฐต้องสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน ผู้นาชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
2) แนวทางด้านการศึกษา โดยต้องพัฒนาครูผู้สอนในสถาบันการศึกษาของรัฐให้เพิ่มมากขึ้น
ให้มีคุณวุฒิและความชานาญในสาขาวิชาที่สอน ต้องไม่มีระบบอุปถัมภ์ และไม่มีการกีดกันคนที่นับถือ
ศาสนาอื่นๆ ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม และอยู่ในพื้นที่อื่นๆ ให้มาสอบรับราชการครู และต้องใช้
หลั ก ความรู้ ค วามสามารถ นอกจากนั้ น รั ฐ บาลต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ แก่ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนอง
ตลาดแรงงาน และการศึกษาขั้นสูง เช่น การศึกษาในสาขาวิชาชีพ ช่างเทคนิคต่างๆ หรือการศึกษา
สายสามัญ (มัธยมศึกษา) นอกจากนั้น รัฐบาลต้องไม่เข้าไปมีส่วนในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาที่
สอนศาสนาอย่างเดียว แต่รัฐบาลควรจะสนับสนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีการจัดการ
เรียนการสอนสายสามัญควบคู่ไปด้วย และกระทรวงศึกษาธิการ ควรยกเลิกนโยบายห้ามโรงเรียนให้
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ออก ไล่ออก นักเรียนที่มีปัญหาและเกเร เพราะนักเรียนที่เกเรหนึ่งคนมีผลต่อนักเรียนที่ตั้ งใจเรียน
และเรียนดีและตั้งใจเรียนอีกหลายคน
3) แนวทางด้านสาธารณสุขและอนามัยเจริญพันธุ์ โดยใช้การฝึกอบรมในสถานศึกษา การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์และการตั้งท้องก่อนวัยเรียน โดยใช้การอธิบายให้เห็นปัญหาและผลกระทบที่ตามมา และ
รัฐบาลจะต้องให้ความสาคัญเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ เพิ่มมากขึ้น เพราะการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิง
ในสภาวะที่ไม่พร้อมทาให้ส่งผลต่อปัญหาทั้งต่อตัวเยาวชนเองและสังคมต่อไปในอนาคต
4) แนวทางด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเยาวชน รัฐบาลจะต้องตระหนักว่า
ปัญหาเยาวชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นปัญหาเรื้อรังและเป็นปัญหาที่หนักกว่าพื้นที่
อื่นๆ ของประเทศไทย นอกจากนั้น ยังมีความสลับซับซ้อนทางโครงสร้างทางสังคม บริบทของสังคม
อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม ซึ่งทาให้การแก้ไขปัญหายากกว่าพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยอีกหลายเท่าตัว
ดังนั้ น รั ฐบาลในทุกกระทรวงที่ดาเนินโครงการเกี่ยวกับปัญหาเยาวชนมุส ลิมในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ จะต้องสนับสนุนและวางแผนการใช้งบประมาณให้สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบและครบวงจร โดยการใช้ งบประมาณของรัฐ ต้องไม่เ ป็นลั กษณะเพื่อหวังผลประโยชน์ทาง
การเมือง
5) แนวทางด้านการพัฒนาครอบครัวและชุมชน เพราะการดาเนินกิจกรรมโครงการของ
หน่วยงานรัฐใดๆ ก็มิอาจประสบความสาเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ ถ้าครอบครัวและชุมชน
ไม่ให้ความสาคัญและไม่ให้ความเอาใจใส่ต่อบุตรหลานของตนเอง ซึ่งรั ฐบาลจะต้องส่งเสริมสถาบัน
ครอบครั ว และชุ มชนให้ มีความเข้ม แข็ งในด้า นต่า งๆ เช่ น ให้ ป ลอดจากยาเสพติด (รวมไปถึ งน้ า
กระท่อม) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน หรือเรื่อง
อนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น เป็นต้น นอกจากนั้น ก็เป็นการพัฒนาอาชีพ เช่น วิสาหกิจชุมชน ให้ชาวบ้าน
ในชุมชนได้มีฐานะทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องออกไปหางานทาต่างพื้นที่ ทาให้มีเวลา มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่จะเลี้ยงดูครอบครัว ควบคู่ไปกับการได้อาศัยอยู่ที่บ้านตนเองและใช้เวลาที่มากขึ้นใน
การอบรมสั่งสอนเยาวชนในครอบครัวให้เติบโตเป็นตามวิถที ี่ถูกต้องของศาสนาอิสลามต่อไปในอนาคต
2. อภิปรายผลการศึกษา
ปัญหาเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่และเกี่ยวพันกับปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบรวมไปถึงทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้ต่างก็มีผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมแก่เยาวชนมุสลิมโดยทั้งสิ้น นอกจากนั้น ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ใต้มีสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ คือ ความเป็นศาสนาอิสลามและความเป็นเชื้อสายมลายู ดังนั้น ปัญหาในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนจึงมีความสลับซับซ้อนค่อนข้างสูงซึ่งการแก้ไขปัญหา
เยาวชนจึงต้องอาศัยการดาเนินงานอย่างเป็นระบบของภาครัฐและการที่ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ครอบครัว ชุมชนและสังคมด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนที่นับถือศาสนาอิสลามใน
พื้นที่นั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ที่คนนับถือศาสนาอิสลามมี
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ความเป็นอัตลักษณ์ค่อนข้างสูง และการถาโถมเข้ามาของโลกาภิวัตน์ทาให้เขาเหล่านั้นปรับตัวได้ยาก
กับสิ่งเย้ายวน สิ่งยั่วยุ ที่มากับระบบทุนนิยม และด้วยมาตรฐานการพัฒนาในทุกๆ ด้านที่ต่ากว่าพื้นที่
อื่นๆ ของประเทศไทยและพื้นที่ชายแดนในประเทศมาเลเซียมาอย่างยาวนาน สังคมอิสลามในสาม
จังหวัดชายแดนใต้จึงเปรียบเสมือนสังคมที่วิถีชีวิตอิสลามยังยึดอยู่กับอดีตและสังคมรอบข้างได้พัฒนา
ไปไกลมากแล้วและโดนโอบล้อมโดยพื้นที่ที่พัฒนาไปไกลมากแล้ว ดังนั้นสังคมอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนใต้จึงไม่สามารถก้าวพ้นแรงปะทะทางวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์ไปได้
สาหรับปัญหาใหญ่ที่สุดต่อเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ ปัญหายาเสพติด โดย
เพิ่มพงษ์ เชาวลิต (2555) ได้อธิบายสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2555 ไว้ว่า ในสามจังหวัดชายแดนใต้มี
เยาวชนกว่า 2 หมื่นคน มีปัญหาเรื่องยาเสพติด โดยเฉพาะในช่วงอายุระหว่าง 15-20 ปี ถูกชักจูงให้
เสพยาเสพติด หลังจากนั้นได้ถูกชักนาเข้าสู่กระบวนการที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ ถูกชักนาไปก่อเหตุ
รุนแรงในพื้นที่ และ สุรพร ชลสาคร (2556 น.21) ได้นาเสนอสถิติคดียาเสพติดที่ขึ้นสู่ชั้นศาลในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีคดีที่เกี่ยวข้องกับเฮโรอีน จานวน 374 ราย แอมเฟตามีน
(ยาบ้า) จานวน 3,361 ราย เอ็กซ์ตาซี (ยาอี) จานวน 4 ราย โคเคอีน จานวน 6 ราย กัญชา จานวน
734 ราย พืชกระท่อม 3,794 ราย ยาเสพติดอื่นๆ 92 ราย โดยจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสมี
ปัญหามากที่สุด นอกจากนั้น จากข้อมูลของ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี (2556) ที่ได้สารวจปัญหาสาคัญ
ในชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้พบว่ามากกว่าร้อยละ 66 มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหายาเสพ
ติด รองลงมา คือ ปัญหาการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 43
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นเรื่องที่มีความสาคัญมาก เพราะ
ปัญหายาเสพติดสัมพันธ์ไปสู่ปัญหาอื่นๆ เช่น เมื่อเยาวชนติดยาเสพติดก็มีโอกาสและความเสี่ยงสูงที่
จะเข้าไปสู่การเป็นขบวนการผู้ก่อความไม่สงบด้วยเพราะมียาเสพติดเป็นสิ่งล่อใจให้เยาวชนทางานก่อ
ความไม่สงบแลกกับยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ที่ตามมา เช่น การชิงทรัพย์ การปล้น
เป็นต้น ดังนั้น รัฐบาลต้องปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้มีความเข้มข้นมาก
กว่าเดิมและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมไปถึงการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ปล่อยปละละเลยให้มียาเสพติดในชุมชนและรวมไปถึงการเป็นผู้เสพยาด้วยเช่นกัน ซึ่งการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจ ความรู้ถึงโทษและภัย
จากยาเสพติดให้แก่เยาวชนและครอบครัวให้เพิ่มมากขึ้นโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งผ่านการ
บรรยายธรรมโดยผู้นาศาสนา การบรรยายในสถาบันการศึกษา โดยสถิติที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึง
"ความอ่อนแอ" ของชุมชนและสังคม ที่นับวันจะอ่อนแอมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุสาคัญของการที่สังคม
และชุมชนอ่อนแอ ไม่ใช่เหตุการณ์ความไม่สงบ ไม่ใช่รัฐบาลไทย หรือองค์กรอิสระใดๆ (NGOs) ไม่มี
ความพยายามในการแก้ ปั ญ หา แต่ ค วามพยายามของทุ ก ภาคส่ ว นค่ อ นข้ า งจะไร้ ผ ล ถ้ า เพราะ
ครอบครัว ชุมชน สังคม ไม่ช่วยกันดูแลปัญหายาเสพติดในเยาวชน พ่อ -แม่ ชุมชน สังคม ต้องลอง
ทบทวนบทบาทตนเองด้ว ย ว่าตนเองนั้น "ดูแลเอาใจใส่ บุตร-หลาน ของตนมากพอหรือยัง และ
ครอบครั ว ชุมชน เป็ น สิ่ งส าคัญ เพราะสุ ดท้ายแล้ ว "ไม่มีใครทาหน้ าที่นี้ได้ดีเท่าครอบครัว " โดย
เกษตรชัย และหีม และดลมนรรจน์ บากา (2555) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาความรุนแรงของ
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เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ไว้ว่า ควรจัดให้มีการอบรม พ่อ -แม่ ผู้ปกครอง ให้เรียนรู้เทคนิคการ
ดูแลบุตรหลานที่ถูกต้อง ภาครัฐจะต้องสนับสนุนส่งเสริม ครอบครัว ญาติพี่-น้อง ให้เรียนรู้การดาเนิน
ชีวิตวิถคี รอบครัวเป็นสุข และประชาชนโดยทั่วไปต้องตระหนักถึงปัญหาเยาวชน และแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เกี่ยวข้องถ้าพบการกระทาใดๆ ที่เสี่ยงต่อเยาวชน
ส าหรั บ ปั ญหาด้า นการศึก ษามีประเด็ นส าคัญ คือ การศึ กษาของเยาวชนจ านวนมากไม่
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน หรือเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน หรือ
ระบบทางครอบครัว ชุมชน และสังคม ไม่เอื้ออานวยต่อการศึกษาต่อของเยาวชน รวมไปถึงมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนที่ต่ากว่าพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ ดังที่ บรรจง ฟ้ารุ่งสาง และคณะ (2554) ได้
อธิบายปัญหาการศึกษาของสามจังหวัดชายแดนใต้ว่า เนื้อหาหลักสูตรหลายกลุ่มสาระไม่มีความ
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของสังคมในท้องถิ่น ทาให้คุณภาพการประเมินการเรียนในวิชาหลัก
ของหลักสูตรสามัญอยู่ในเกณฑ์ต่า ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากปัจจัยของกระบวนการเรียนรู้ที่ยังขาด
การส่งเสริมการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และปัญหาครูในพื้นที่สอนไม่ตรงวุฒิการศึกษา รวมทั้งปัญหา
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ครูในพื้นที่ขาดความเข้าในในการจัดทาหลักสูตร ส่วนใน
ด้านโครงสร้างบริหารการศึกษาพบว่า มีการขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาในสามจั งหวัดชายแดนใต้ ส่ วนด้านนโยบายการศึกษาของรัฐควรจะมีการเร่ง
ส่งเสริมการกระจายอานาจในการจัดการศึกษาสู่ชุมชนตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐ
ดังนั้น รัฐจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเยาวชนและครอบครัวถึงความสาคัญของการ
เรียนสายสามัญและสายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานควบคู่ไปกับการศึกษาด้าน
ศาสนา เพื่อให้ เยาวชนสามารถพัฒ นาตนเองไปสู่ การมีวิช าชีพที่ส อดคล้ องกับตลาดแรงงานและ
สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตได้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องสนับสนุนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานการศึกษาในวิชาสายสามัญเพิ่มมากขึ้น ส่วนสถาบันการศึกษาใดที่สอน
เพียงศาสนาอย่างเดียวรัฐต้องเลิกให้การอุดหนุน เพราะกาลเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า
การจบทางด้านศาสนาเพีย งอย่ า งเดียวไม่ว่าจะเป็นระดับการศึ กษาใดจะทาให้ มีข้อจากัดในการ
แสวงหาอาชีพและรายได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งรัฐบาลอาจจะใช้แนวทางการศึกษาของประเทศมาเลเซีย
ที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างเข้มข้นมาเป็นตัวอย่าง เช่น ถึงแม้ประเทศมาเลเซียจะมีความเข้มข้นใน
เรื่องความเป็นชาติพันธุ์มลายูและศาสนาอิสลาม แต่รัฐบาลมาเลเซียก็สนับสนุนให้คนในประเทศเรียน
ในสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และคนมลายูมุสลิมในประเทศมาเลเซียก็เลือกที่จะเรียน
สาขาวิชาชีพต่างๆ เพราะต่างก็ตระหนักดีว่า “การศึกษาที่ดี ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สามารถสร้างรายได้ และอาชีพที่ดี และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้”
จากการสั ม ภาษณ์ อ ดี ต อั ค รราชทู ต ที่ ป รึ ก ษา (ฝ่ า ยแรงงาน) ณ ประเทศมาเลเซี ย และ
รักษาการอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ผู้วิจัยได้ข้อมูลว่าแรงงานไทยที่ผิดกฎหมายในประเทศ
มาเลเซียมีประมาณ 6-8 หมื่นคน โดยส่วนใหญ่ของแรงงานผิดกฎหมายเป็นคนในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยไปทางานเป็นพนักงานเสิ ร์ฟอาหารในร้านต้มยากุ้ง (ร้านอาหารประเภทต้มยา)
ซึ่งสาเหตุที่ต้องไปทางานผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซียก็เพราะไม่มีอาชีพและไม่สามารถหางานทา
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ได้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และการเดินทางมาทางาน ณ ประเทศมาเลเซียมีความสะดวก โดย
เข้า-ออกได้หลายช่องทาง และที่ส าคัญคือ อยู่บนพื้ นฐานของวัฒนธรรม และศาสนาเดียวกัน คือ
ศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมความเป็นชาวมลายู ซึ่งประเด็นนี้ชี้ให้เห็นโดยชัดเจนว่า การไม่ได้รับ
การศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานถึงแม้จะเดินทางไปทางานในประเทศมาเลเซียก็
ทางานได้เพียงแค่ลูกจ้าง (ผู้ใช้แรงงานระดับล่าง) และไม่สามารถพัฒนาไปสู่วิชาชีพอื่นๆ ได้ ถึงแม้
ประเทศมาเลเซียจะมีความต้องการแรงงานในระดับวิชาชีพต่างๆ เช่น งานระดับช่างเทคนิค ช่างโยธา
ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม ช่างสารวจ รวมไปถึงสาขาวิชาชีพขั้นสูง เช่น วิศวกร พยาบาล แพทย์ ทันต
แพทย์ เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาของ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2558 น.80) ที่อธิบายว่า
สถานการณ์ด้านแรงงานในประเทศมาเลเซียมีจานวนแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียมีประมาณ 1-2
แสนคน แต่เป็นแรงงานผิดกฎหมายประมาณ 8 หมื่น ถึง 1 แสนคน ซึ่งประเทศมาเลเซียมีโอกาสมาก
สาหรับคนไทย โดยเฉพาะสาหรับช่างเทคนิคในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.-ปวส.) มีความ
ต้องการแรงงานในทุกสาขาวิชาในประเทศมาเลเซีย ซึง่ เป็นโอกาสสาหรับคนไทยที่แสวงหาโอกาสและ
ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะแรงงานคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีภาษาและวัฒนธรรม
เดียวกับคนมาเลเซียจะมีโอกาสมากถ้าได้รับการศึกษาตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศมาเลเซีย หรือเป็นโอกาสในการข้ามไปหางานทาแบบไปเช้า -กลับเย็น ซึ่งสามารถสร้างรายได้
ให้มาเลี้ยงครอบครัวได้เพิ่มมากขึ้น
โดยสรุป การแก้ไขปัญหาเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ครอบครัวมีส่วนสาคัญเป็นอย่าง
มาก เพราะปัญหาเยาวชนไทยมุส ลิมนั้น เป็นปัญหาที่รัฐ บาลทางานแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้ ครอบครัว
ชุมชน และสังคม ต้องเป็นกาลังสาคัญในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม สาหรับครอบครัวที่มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหาเยาวชน รัฐต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้เขาได้มีโอกาสถ่ายทอดวิถี
การดาเนินชีวิตและประสบการณ์ให้เพื่ อนชาวมุสลิมอื่นๆ ได้ทราบ สาหรับครอบครัวและชุมชนชาว
มุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมไปถึงพื้นที่สีแดง (พื้นที่สีแดง หมายถึง มีผู้ที่ก่อความไม่สงบอยู่เป็น
จานวนมาก) รัฐต้องใช้เครื่ องมือและช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น กานัน
ผู้ ใหญ่บ้ า น และสมาชิก องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ให้ เ ข้า มาเป็น ผู้ นาในการเปลี่ ยนแปลง การ
ช่วยเหลือชุมชนด้านต่างๆ รวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในวิถีมุสลิมที่ถูกต้องให้แก่ครอบครัว
และชุมชน นอกจากนั้น ผู้นาศาสนาก็มีส่วนสาคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชน ซึ่ง
รัฐจะต้องอาศัยกลไกของชุมชนและศาสนาเป็นเครื่องมือสาคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยรัฐ
จะต้องเป็นผู้อานวยความสะดวกและสนับสนุนด้านต่างๆ แก่ชุมชนเพื่อให้เกิดกิจกรรมในการป้องกัน
ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานแต่ก็มีความจาเป็นต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และต้องเน้น พัฒ นาการศึกษา ความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยมุส ลิมอย่างจริงจัง
เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าตามวิถีแห่งคุณ
งามของดีของอิสลาม และสามารถเป็นพื้นที่ที่พึ่งตนเองได้โดยมิต้องพึ่งรัฐบาลอย่างมากมายเฉกเช่นใน
ปัจจุบัน ดังแสดงในภาพที่ 5-1
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หน่วยงานภาครัฐ

องค์กรเอกชน

สนับสนุน
- สร้างกลไก กิจกรรม งบประมาณ
- ความรู้ / ความเข้าใจ
ปัญ หาเกิด ในชุ มชนจึงต้ องอาศั ยการมี ส่ วนร่ว มจากคนชุ มชนในการแก้ ไ ข
ปัญหา โดยผู้นาศาสนาจะมีส่วนเป็นอย่างมากในการให้ความรู้ ความเข้าใจ
เช่ น บรรยายคุ ต บะฮ์ ใ นวั น ศุ ก ร์ ใ ห้ ค รอบครั ว ฟั ง นอกจากนั้ น ก านั น /
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเจ้าหน้าที่รั ฐที่
อาศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชน ต้ อ งมี ส่ ว นในการให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนในชุ ม ชนหรื อ
หมู่บ้านตนเอง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เชิงป้องกัน

- กีฬา
- ศิลปะ
- ดนตรี
- นันทนาการ
ฯลฯ

ผู้นาศาสนา
ครอบครัว
เจ้าหน้าที่
รัฐที่อาศัย
ในชุมชน

เยาวชน

อปท.

ความรู้/ความเข้าใจ
- ภัยจากยาเสพติด
- การศึกษาเพื่อ
วิชาชีพ
- อนามัยเจริญพันธุ์ /
ปัญหาจากการมีบุตร
มาก
- ความรู้ด้านความ
มั่นคงและอันตราย
จากการก่อความไม่
สงบ
ทักษะชีวิต
- เศรษฐกิจชุมชน
- แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
- วิถีเกษตรแบบ
พอเพียง

ชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/กานัน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 (จังหวัดสงขลา)
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานศึกษา

ตารวจ
ทหาร
ฝ่ายปกครอง

นอกชุมชน
ป้องกัน
ปราบปราม
นอกชุมชน
ฟื้นฟู
บาบัด
พัฒนาศักยภาพ
ให้ความรู้
กิจกรรม
เครือข่ายองค์กรเอกชน

ภาพที่ 5-1 กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
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3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
1. รัฐบาลต้องบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดอย่างจริงจัง ไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่ากรณีใดๆ รวมไปถึง
ข้ออ้างทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี เพราะยาเสพติดส่งผลเสียต่อเยาวชน ชุมชน สังคม จนมาถึง
ปัจจุบันและยากเกินจะแก้ไข ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจึงมีความจาเป็นในสถานการณ์
ปัจจุบันที่เกิดขึ้น
2. สาหรับเยาวชนผู้ติดยาเสพติด หรืออาจจะมีส่วนในกระบวนการค้ายาเสพติด รัฐต้องเน้น
กระบวนการฟื้นฟู บาบัด สร้างอาชีพ มากกว่าที่จะใช้กระบวนการลงโทษตามกฎหมาย และเมื่อฟื้นฟู
บาบัดแล้ว ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนและสังคมในการให้โอกาสเยาวชนเหล่านั้นได้ กลับตัว
มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมได้ต่อไป
3. รัฐบาลต้องเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นกลไกสาคัญในการ
ช่วยแก้ไขปัญหาเยาวชน เพราะปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนจึงต้องอาศัยประชาชนในชุมชนมาช่วยกันแก้ไข
ปัญหา โดยสร้างกระบวนการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เน้นให้ชุมชนเกิดการป้องกันมากกว่าเน้น
ให้มาช่วยเจ้าหน้าที่รัฐปราบปราม
4. รัฐบาลต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนการศึกษาที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับ
ตลาดแรงงาน ส่วนระบบการศึกษาที่เน้นศาสนาเพียงอย่างเดียว รัฐต้องเลิกอุดหนุนและให้เป็นเรื่อง
ของมูลนิธิและองค์กรอิสระ เพราะเงินอุดหนุนของรัฐทาให้สถาบันการศึกษาที่สอนศาสนาอย่างเดียวมี
จานวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อน ปี พ.ศ. 2547 และต้องสร้างความเข้าใจถึงคาว่าตลาดแรงงานแก่
ประชาชนชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ว่าการศึกษาประเภทใด แบบใด สาขาใดบ้างที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ที่นับถือศาสนา
อิสลามเช่นกัน
5. รัฐบาลควรแก้ไขพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และแก้ไข
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนด ลักษณะชนิดประเภทและปริมาณของสารเสพติด พ.ศ. 2546 เพื่อให้
ผู้ต้องหาคดีพืชกระท่อมสามารถเข้ารับการบาบัดและฟื้นฟูได้เฉกเช่นเดียวกับยาเสพติดประเภทอื่นๆ
6. รัฐบาลควรจัดตั้งหน่วยงานและห้องปฏิบัติการพิสูจน์สารเสพติดพืชกระท่อมและสารเสพ
ติดอื่นๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพราะปัจจุบัน ประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจ
พิสูจน์สารเสพติดพืชกระท่อมได้มีเพียง 4 แห่งเท่านั้น
3.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาวิจัย เรื่อง การประเมินผลประสิทธิภาพหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทย
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้
2. ควรทาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด การกับปัญหาเยาวชนใน
สามจังหวัดชายแดนใต้
3. ควรทาวิจัย เรื่อง แนวทางการสร้างสรรค์บริบทและกลไกที่เป็นมิตรในการป้องกันปัญหา
เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้
76

4. ข้อจากัดในการวิจัย
ด้วยสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีความรุนแรงและความขัดแย้งจากปัญหาการก่อความไม่สงบของ
ขบวนการผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลไทย และความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา ทาให้การเก็บ
ข้อมูลวิจัย ค่อนข้างยากล าบากและต้องใช้ความระมัดระวัง และผู้ให้ข้อมูลก็ไม่มีความเต็มใจที่จะ
เปิ ด เผยตั ว ตนเพราะกั ง วลต่ อ อั น ตรายที่ จ ะได้ รั บ จากกลุ่ ม ผู้ ก่ อ ความไม่ ส งบและความรุ น แรง
นอกจากนัน้ การศึกษาวิจัยอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ด้วยจากโครงการมีนักวิจัยเพียงท่านเดียว จึง
อาจจะไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกประเด็นทั้งหมด
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