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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สถานการณ์ปัญหาเยาวชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 2) กระบวนการท างานและผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม 3) ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิม และ 4) หาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไข
ปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการส า รวจ
ภาคสนาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส จากการศึกษาพบว่า ปัญหาส าคัญของเยาวชนไทยมุสลิม คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหา
การศึกษา ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรของเยาวชนมุสลิมหญิง และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เช่น การตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อความไม่สงบที่ต้องการให้เยาวชน
มุสลิมเข้ามาเป็นแนวร่วมในการก่อความรุนแรง 

 กระบวนการท างานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมมี 5 รูปแบบ คือ 1) 
กระบวนการที่ส่วนกลาง (รัฐบาลกลาง) หรือหน่วยงานกลาง เป็นผู้ก าหนดนโยบายและด าเนิน
โครงการเอง 2) กระบวนการท างานหรือโครงการที่มาจากหน่วยราชการในพื้นที่เป็นผู้ของบประมาณ
จากรัฐบาลกลางมาจัดท าโครงการ 3) หน่วยงานในพื้นที่จัดสรรงบประมาณและด าเนินโครงการเอง 4) 
กระบวนการท างานที่ส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินโครงการและมีหน่วยงานราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการ และ 5) โครงการที่องค์กรภาคเอกชนประสานงานมายังหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอ
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยการด าเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐไม่ค่อยจะประสบ
ความส าเร็จมากนักเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและเป็นโครงการระยะสั้น นอกจากนั้น 
เยาวชนที่ผ่านการอบรมจากโครงการต่างๆ ของรัฐแล้วเมื่อกลับเข้าไปอยู่ในชุมชนก็มีโอกาสที่จะหลง
ผิด เช่น ติดยาเสพติดอีกเพราะสภาพแวดล้อมทางสังคมเต็มไปด้วยยาเสพติด ส าหรับแนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัด
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. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ผลการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านพบว่าเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีพฤติกรรมก้าวร้าวจ านวนร้อยละ 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) และรับค าสอนที่ผิด (ร้อยละ 10.3) ตามล าดับ โดยมีส่วนร่วมในการฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐ 
(ร้อยละ 25.7) รองลงมามีส่วนร่วมในการเผาสถานที่ราชการ (ร้อยละ 19.9) ระเบิดสถานที่ราชการ 
(ร้อยละ 14.9) เผาสถานที่เอกชน (ร้อยละ 13.8) และฆ่าผู้บริสุทธิ์ (ร้อยละ 11.9) ตามล าดับ (ดล
มนรรจน์  บากา และคณะ, 2550) และการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นการ
ลอบยิง ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์นั้น ผู้ก่อความไม่สงบมากกว่าร้อยละ 
90 เป็นวัยรุ่นมุสลิมที่มีอายุระหว่าง 18–35 ปี (ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจส่วนหน้า, 2549) เยาวชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง เช่น ภัยยาเสพติดที่ก าลังระบาด ภัยจากเหตุการณ์
ความรุนแรงที่บั่นทอนคุณภาพการศึกษา ตลอดจนความพยายามของขบวนการผู้ก่อความไม่สงบที่
แทรกซึมเข้าสู่สถานศึกษาเผยแพร่ความคิดและชักจูงเข้าร่วมขบวนการ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะส่งผล
ต่ออนาคตของเยาวชนเองแต่หมายถึงอนาคตของประเทศชาติเป็นส าคัญ (กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, 2556) 
 จากการศึกษาของ เกษตรชัย และหีม และดลมนรรจน์ บากา (2553) โดยศึกษาเยาวชน
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้พบว่า มีเยาวชนจ านวนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความไม่สงบใน
ปัจจุบันเพราะว่าเยาวชนได้รับค าสอนที่ผิด ส่วนการถูกชักน าถูกขู่บังคับและถูกจ้างวานเพราะมีผู้อยู่
เบื้องหลังนั้น ยังมีจ านวนเป็นส่วนน้อยของเยาวชน ส าหรับปัญหายาเสพติด ส านักข่าวไทย (2554) ได้
รายงานว่า จุฬาราชมนตรีมีความเป็นห่วงต่อปัญหาเยาวชนนราธิวาส โดยเฉพาะเยาวชนในพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาสมีปัญหาติดยาเสพติดประเภทต่างๆ มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น จากการ
อธิบายของ กาญจนา บุญยัง (2549) ได้อธิบายว่า ปัญหาเยาวชนจ านวนมากในสามจังหวัดชายแดน
ใต้ เกิดจากการจัดตั้งขบวนการและมีการชักจูงเยาวชนในพ้ืนที่ให้เข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งมีทั้งเยาวชนที่
ก าลังศึกษา และเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาและท างานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับขบวนการก่อ
การร้าย นักการเมืองผู้มีอิทธิพล นักการศาสนา และนักวิชาการปัตตานี โดยขบวนการดังกล่าวแอบอิง
อยู่กับสถาบันการศึกษาทางศาสนาเป็นหลัก 
 พลเดช ปิ่นประทีป (2555) ได้กล่าวไว้ว่า เยาวชนชายแดนใต้ในวันนี้น่าเป็นห่วงมาก ทั้งจาก
ความอ่อนแอสะสมที่อยู่ในตัวและความเสี่ยงจากสถานการณ์ความไม่สงบในบ้านเกิดเมืองนอน มีผล
การศึกษาเชิงส ารวจในกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในโครงการญาลันนันบารู ในปี  พ.ศ. 2554 
จ านวน 18,528 คน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) อายุระหว่าง 14-24 ปี พบว่าที่ไม่ได้เรียนหนังสือและที่
เรียนแค่ประถมหรือมัธยมเท่านั้นมีจ านวนมากถึงร้อยละ 95 การเรียนทางศาสนาส่วนใหญ่ได้แค่ระดับ
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ต้น (ร้อยละ 66) เรียกว่าการศึกษาต่ ามากทั้งทางโลกและทางธรรม ว่างงาน ยากจน มั่วสุม ไม่มี
เป้าหมายชีวิต ติดยาเสพติดจ านวนมากและไม่ได้เคร่งศาสนาอะไรเลย ซึ่งทาง ป.ป.ส. เรียกเยาวชน
เหล่านี้ว่า ”เยาวชนที่ต้นทุนติดลบ” นอกจากนั้น เยาวชนที่ชายแดนใต้ถูกทอดทิ้ง ถูกกระท าและรับ
ผลกระทบจากการปกครอง-พัฒนาของรัฐที่มีจุดอ่อนและจากสถานการณ์ความไม่สงบที่ยืดเยื้อเรื้อรัง 
ซึ่งประมาณว่าเยาวชนที่นั่นได้สูญเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยหนึ่งรุ่น (Generation) แบบเดียวกับ
นักศึกษารุ่นปี 1989 ของญี่ปุ่นที่ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเยาวชนพวกนี้เรียนจบกันรุ่นแล้วรุ่น
เล่าตลอดยี่สิบปีโดยที่ไม่มีงานท าเลย และถูกเรียกขานว่าเป็นเจนเนอเรชั่นที่สูญหาย ( Lost 
Generation) 
 อย่างไรก็ตาม ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2556) ได้พยายามแก้ไขปัญหา
เยาวชน ด้วยการเน้นไปถึงความส าคัญของการศึกษา โดยมีความมุ่งมั่นที่จะน าการศึกษามาพัฒนา
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่งเสริมการศึกษาตามความเหมาะสมต่ออัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ 
โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่มีส่วนส าคัญเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม สร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคม ส่งเสริมการมีอาชีพ และ
การศึกษาเป็นกุญแจส าคัญในการสร้างอนาคตที่น าพาสันติภาพกลับคืนสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับที่ อุมม์ รอชิด (2555) ได้อธิบายไว้ว่า  การพัฒนาการศึกษาจะช่วยให้
เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับรู้กฎระเบียบ กฎหมายของบ้านเมือง ไม่โดนเจ้าหน้าที่ และข้าราชการที่ไม่ดี
หลอกลวง และกดขี่ข่มเหง อีกทั้งการศึกษาจะช่วยให้เยาวชนมีความคิดที่กว้างไกลมากขึ้น ท าให้
เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยไม่ยอมที่จะโดนกดขี่ข่มเหงจากผู้ไม่หวังดี
อีกต่อไป และภาครัฐบาลสมควรสนับสนุนคนในพ้ืนที่ส่วนหนึ่งให้เป็นผู้ปกครอง เพราะพวกเขาเข้าใจ
ในปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
 กรมประชาสัมพันธ์ (2552) อธิบายนโยบายภาครัฐในการแก้ปัญหาทางด้านสังคมซึ่งรวมถึง
เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ไว้ว่า ภาครัฐจะต้องมีการพัฒนาประชาชนทุกกลุ่มวัยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนและ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ควรได้รับการพัฒนา
ในทุกมิติของตัวคน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะความสามารถ และการมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
และประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพและปกติสุข บนพ้ืนฐานความหลาก หลายทาง วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน หรือจากข้อมูลของ Pattayadailynews (2556) ที่อธิบายถึง
การแก้ปัญหาของกองทัพเรือท่ีได้จัดกิจกรรมกิจกรรมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการที่มี
ความมุ่งหวังให้เยาวชนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เกิดความไม่สงบจากกลุ่มผู้ก่อ
เหตุรุนแรงและกลุ่มผู้หวังแบ่งแยกดินแดน ได้เข้าใจทัศนคติที่ดีต่อทหาร มาเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล
ขึ้น ได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่มีคุณค่า เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ท่ามกลางความ
หลากหลายของศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงการรับทราบภารกิจของกองทัพเรือด้านการป้องกัน
และพัฒนาประเทศ 
 จากที่กล่าวมานั้น จะพบว่าเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหา เพราะเยาวชนมีความ
เสี่ยงด้านต่างๆ การพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ให้เยาวชนจึงมีความส าคัญและจ าเป็น ซึ่งไม่อาจ
ปฏิเสธได้ว่า หน่วยงานรัฐมีส่วนเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น การศึกษานี้จึงมี
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ค าถามวิจัยในการศึกษาว่า 1) สถานการณ์ของปัญหาเยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็น
อย่างไร  2) กระบวนการท างาน ผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิมเป็นอย่างไร 3) ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาเยาวชนมีอะไรบ้าง และ 4) จะมีแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการ
แก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างไร 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการท างานและผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชน

ไทยมุสลิม    
4. ศึกษาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา

เยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 
3. ขอบเขตกำรวิจัย 

พ้ืนที่ศึกษาคือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส  โดยประชากรที่ศึกษา 
คือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ เช่น ส านักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน การด าเนินการของกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เช่น โครงการญาลันนันบารู ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
รวมไปถึงผู้บริหารการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 
นอกจากนั ้น ยังศึกษาครอบครัวของกลุ ่มเยาวชน ผู้น าชุมชน และกลุ ่มเยาวชนที่ผ่านการเข้า
โครงการญาลันนันบารู 
 

4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
การศึกษาครั้งนี้จะท าให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันของปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในพ้ืนที่สาม

จังหวัดชายแดนใต้ หน่วยงานภาครัฐด าเนินการอย่างไร ปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้าง แล้วจะพัฒนา
แนวทางในการด าเนินการได้อย่างไร นอกจากนั้น ยังมีประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม เพ่ือ
น าข้อมูลไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับเยาวชนไทยมุสลิม รวมไปถึงจะส่งรายงานวิจัยให้
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ และจัดท าบทความวิชาการส าหรับตีพิมพ์ใน
วารสารเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาสู่สาธารณะด้วย  
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5. นิยำมศัพท์ 
กำรพัฒนำ หมายถึง การท าให้เปลี่ยนแปลง การท าให้ดีขึ้น และการท าให้เจริญขึ้น 
กำรด ำเนินงำน หมายถึง วิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการท าโครงการและ

การปฏิบัติงาน 
หน่วยงำนภำครัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี

ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น  รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็น
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 และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนใต้” ผู้วิจัยมีแนวทางในการน าเสนอดังต่อไปนี้ 
  1. แนวคดิเกี่ยวกับเยาวชน 
  2. ปัญหาเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

3. การด าเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชน 
  4. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
  5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน 
 ค าว่า “เยาวชน” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า คือ บุคคลอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่เป็นผู้บรรลุนิติ
ภาวะแล้วด้วยการสมรส นอกจากนี้ ค าว่าเยาวชน 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 ปีบริบูรณ์  (พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ , 2550) โดยสรุป ใน
งานวิจัยชิ้นนี้เยาวชนหมายถึง ผู้มีอายุระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์ ซึ่งคือกลุ่มประชากรที่งานวิจัยนี้จะให้
ความส าคัญในการศึกษา เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหา กระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งการพัฒนาและปรับตัวของภาครัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาของเยาวชน
ต่อไป 
 นอกจากนั้น มีค าที่ใกล้เคียงกับค าว่า “เยาวชน คือค าว่า “วัยรุ่น” ซึ่งหมายถึง การเจริญที่
ย่างเข้าสู่วุฒิภาวะ เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการจากเด็กไปเป็นวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยลักษณะเด่นของ
วัยรุ่น คือ มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากท าให้อารมณ์เด็กเปลี่ยนแปลงง่าย ต้องการความเข้าใจ
จากบิดามารดาและครอบครัวที่อบอุ่น ต้องการเพ่ือนมากและกลัวคนในสังคมเพ่ือนจะไม่ยอมรับ ชอบ
คบเพ่ือนและแสดงออกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพ่ือน 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 สิ่งแวดล้อมและการคบเพ่ือน (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 
ระดับก่อนมีจริยธรรมหรือระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม ในระดับที่ 1 นี้เด็กจะรับรู้กฎเกณฑ์ของ
พฤติกรรมทีดี่และไม่ดีจากผู้มีอ านาจเหนือตนเอง เช่น พ่อแม่ ครูหรือเด็กที่โตกว่า และมักค านึงถึงผล
ที่ตามมาว่าเป็นรางวัลหรือการถูกลงโทษในการตีความพฤติกรรมของตนเอง  ระดับที่ 2 ระดับ
จริยธรรมตามกฎเกณฑ์ทางสังคม โดยบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามเกณฑ์ของสังคมที่ตนอยู่ ท าตาม
ความคาดหวังของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง บุคคลจะไม่ค านึงถึงผลตามมาที่จะเกิดแก่ตนเอง แต่ค านึงถึง
จิตใจของผู้อ่ืน ยึดถือความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดีเป็นส าคัญ จริยธรรมในระดับนี้จะพบในช่วง
วัยรุ่นอายุประมาณ 10 – 16 ปี และระดับที่ 3 ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ หรือ
ระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม โดยพัฒนาการทางจริยธรรมในระดับนี้เป็นหลักจริยธรรมของผู้ที่มีอายุ 20 
ปีขึ้นไป หากบุคคลพัฒนาจริยธรรมมาถึงขั้นนี้ก็จะสามารถใช้วิจารณญาณตีความหมายสถานการณ์
ต่างๆ ตามหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมก่อนที่จะแสดงพฤติกรรม ซึ่งการตัดสินใจว่า  “ถูก” 
“ผิด” หรือ “ควร” และ “ไม่ควร” มาจากวิจารณญาณของตนเอง อยู่บนหลักความยุติธรรมและเป็น
ที่ยอมรับของสังคม โดยปราศจากอิทธิพลของผู้ที่มีอ านาจหรือกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิก   
 Maccoby and Martin (1983 อ้างใน ดุลยา จิตตะยโศธร, 2552) อธิบายรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูเยาวชนไว้ 4 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ คือ การอบรมเลี้ยงดูที่
บิดามารดาสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะของเด็ก โดยบิดามารดาอนุญาตให้เด็กมีอิส ระ
ตามควรแก่วุฒิภาวะ แต่ในขณะเดียวกันบิดามารดาจะก าหนดขอบเขตพฤติกรรมของเด็ก ให้เด็กเชื่อ
ฟังและปฏิบัติตามแนวทางที่บิดามารดาก าหนดไว้อย่างมีเหตุผล ถึงแม้บิดามารดาจะเรียกร้องสูง แต่
ในขณะเดียวกันก็ให้ความรักความอบอุ่นและใส่ใจต่อเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง รับฟัง
เหตุผลจากเด็กและสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของครอบครัว  รูปแบบที่ 
2 การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม คือ การอบรม เลี้ยงดูที่บิดามารดามีความเข้มงวดเรียกร้องสูง แต่ไม่
ตอบสนองความต้องการของเด็กโดยสิ้นเชิง มีการจัดระบบการควบคุมและวางกฎเกณฑ์ให้เด็กปฏิบัติ
ตามอย่างเข้มงวด โดยมีการอธิบายน้อยมากหรือไม่มีเลย เด็กต้องยอมรับในค าพูดของบิดามารดาว่า
เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเสมอ มีการใช้อ านาจควบคุมโดยวิธีบังคับ และลงโทษเมื่อเด็กไม่ท าตาม
ความคาดหวังของบิดามารดา บิดามารดามักห่างเหินและปฏิเสธเด็ก รูปแบบที่ 3 การอบรมเลี้ยงดู
แบบตามใจ คือ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาปล่อยให้เด็กท าสิ่งต่างๆ ตามการตัดสินใจของเด็กโดยไม่
ก าหนดขอบเขต ใช้การลงโทษน้อย ไม่เรียกร้องหรือควบคุมพฤติกรรมเด็ก เด็กสามารถแสดงออกซึ่ง
ความรู้สึกและอารมณ์ได้อย่างเปิดเผย บิดามารดาอาจให้ค าปรึกษาหรือพยายามใช้เหตุผลกับเด็กแต่
ไม่มีอ านาจควบคุมพฤติกรรมของเด็ก บิดามารดาจะให้ความรักความอบอุ่นและตอบสนองความ
ต้องการของเด็กเสมอ และรูปแบบที่ 4 การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง คือ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดา
มารดาไม่สนใจหรือตอบสนองความต้องการของเด็ก ดูแลเอาใจใส่ต่อเด็กน้อยมาก บิดามารดากลุ่มนี้
จะเพิกเฉยต่อเด็กพอๆ กับไม่เรียกร้องหรือวางมาตรฐานพฤติกรรมใดๆ ให้เด็กปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเป็น
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เพราะบิดามารดาปฏิเสธเด็กแต่แรก หรือหมกมุ่นอยู่กับปัญหาและความกดดันในชีวิตประจ าวันจนไม่
มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็ก 
 กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี (2548) แบ่งวิธีการแก้ไขปัญหาเยาวชนไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ
ครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับสังคมและชุมชน และระดับรัฐ โดยระดับครอบครัวผู้ปกครองพ่อแม่
ทุกคนต้องพัฒนาความรู้ในการเลี้ยงเด็ก สร้างความผูกพันพ่อ-แม่ลูก มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ใช้
ความยืดหยุ่นในการดูแลบุตร ไม่เอาความเครียดจากท่ีท างาน หรือเรื่องอ่ืนๆ มาลงที่บุตรหลานเป็นต้น 
ในระดับโรงเรียนจะต้องพัฒนาทักษะทางจิตใจควบคู่ไปกับความรู้ เพ่ิมกิจกรรมกลุ่มที่ท้าทายความคิด
ที่หลากหลายและจัดให้อย่างสม่ าเสมอและช่วยเหลือกันและกันเพ่ือให้ไปบริการสังคม มีครูที่ปรึกษาที่
รู้ เข้าใจ มีจติวิทยาดี ใจดี เด็กและเยาวชนสามารถเข้าหาได้ง่าย ในระดับสังคมและชุมชน ใช้การสร้าง
ประสบการณ์และปลูกฝังความคิดทางบวก คือ การส่งเสริมให้เยาวชนรู้สึกว่าเป็นคนมีคุณค่า มี
ความสามารถ มีศักยภาพ เป็นที่รัก ที่ห่วงใย ต้องการ มีความผูกพันกับคนรอบข้าง ซึ่งจะท าให้เขา
ห่างไกลจากอาชญากรรม พฤติกรรมเสี่ยง ความรุนแรง และยาเสพติด เช่น ใช้เวลาท างานกับชุมชน
จะท าให้เยาวชนมีพัฒนาการที่ดี ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยเริ่มจากผู้น าท้องถิ่น  ตัวแทนเยาวชน
ผู้ร่วมงาน และเพ่ือนบ้าน ตั้งชมรมเยาวชน ท ากิจกรรมทุกวันอาทิตย์หรือทุกเย็นหลังเลิกเรียน เช่ น 
ต่อต้านยาเสพติด รุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง เช่น กีฬา ดนตรี  วิชาการ หรือร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เป็นคนช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยประจ าชุมชน ซึ่งควรมีกิจกรรมที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และ
ร่วมมือกันระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่โดยผู้ใหญ่ต้องไม่เอาเปรียบเยาวชน และในระดับรัฐ จะต้องให้
ความรู้ครูและผู้ปกครองด้านการเลี้ยงดูเด็กทั้งด้านจิตวิทยาเด็ก พัฒนาสติปัญญา การดูแลสุขภาพเด็ก 
รวมไปถึงมีสถานที่ให้เยาวชนแสดงออก เช่น กีฬา ดนตรี ร้องเพลง เป็นต้น และมีกฎหมายรองรับ 
เช่น การลงโทษผู้ปกครอง โรงเรียน หากเด็กหรือเยาวชนในการปกครองไปท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน  
 จากที่กล่าวมานั้น จะพบว่าการที่เยาวชนจะเติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้นั้น มี
ปัจจัยมากมายเข้ามาเก่ียวข้อง อาทิ ครอบครัว การเลี้ยงดู เพ่ือน สังคม สิ่งแวดล้อม โรงเรียน รวมไป
ถึงระดับรัฐ ซึ่งทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาเพ่ือช่วยพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยที่สลับซับซ้อนที่เพ่ิมขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันท าให้เยาวชนต้อง
ประสบกับปัญหาเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย เยาวชนบางส่วนก็ไม่อาจต้านทานกระแสสังคมบางลักษณะจน
หลงไปเดินในเส้นทางที่ผิดพลาด ซึ่งท าให้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม ซึ่งมิอาจปฏิเสธได้ว่า ในสังคมสังคมหนึ่งหน่วยงานภาครัฐเป็นเหมือนตัวแสดงที่มีบทบาทใน
การช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว และยังเปรียบเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยแก้ไขและพัฒนาให้เยาวชนเติบโต
ไปในทิศทางท่ีดีต่อไป งานวิจัยโครงการนี้เน้นการศึกษาการด าเนินงานของภาครัฐว่ามีการด าเนินการ
อย่างไร ปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้าง เพ่ือน าไปสู่การหาแนวทางพัฒนาการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐให้สามารถแก้ไขปัญหาเยาวชนได้ในระยะยาวและยั่งยืนต่อไป 
 
2. ปัญหาเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนไป ท าให้สังคมมีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและสภาพทางปัญหาต่างๆ ทางสังคมสลับซับซ้อนมากขึ้นเช่นกัน  โดยเฉพาะ
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ปัญหาเยาวชนที่มีความสลับซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้นซึ่งเกิดจากปัญหาและปัจจัยหลายประการทั้งจาก
รูปแบบระบบการเลี้ยงดู สภาพครอบครัว และการละเลยหรือการขาดการเอาใจใส่จากสังคม เป็นต้น 
นอกจากนั้น พนม เกตุมาน (2550) ได้อธิบายปัญหาวัยรุ่นไว้ว่า ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในวัยรุ่น
คือ ไม่เรียนหนังสือ ติดเกม ติดการพนัน การเรียน การปรับตัว ปัญหาทางเพศ สาเหตุการใช้และติด
ยาเสพติด พฤติกรรมผิดปกติ โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย และบุคลิกภาพผิดปกติ โดยสาเหตุของ
ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของสารเคมี สารสื่อ
น าประสาท 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
การท ากิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์ สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้แก่บุคคลทั่วไป มีการคบเพ่ือนต่างเพศ
อย่างเปิดเผยเหมือนชาวตะวันตก เช่น การจับมือ การกอดจูบ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส 
และไม่ให้ความส าคัญกับวิชาทางศาสนา มีการเกี่ยวข้องกับอบายมุข ไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ มีการแต่งกายเลียนแบบตะวันตกเพ่ิมมากข้ึน ความสัมพันธ์ระหว่างในครอบครัวและญาติพ่ี
น้องมีความห่างเหิน รวมไปถึงไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์กับชุมชน เยาวชนมีการละเลยและไม่ให้ความส าคัญ
ต่อการปฏิบัติศาสนกิจ และไม่ค่อยร่วมการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสาธารณะ ซึ่งเยาวชนมีวิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก มีการใช้ชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามเพ่ิม
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะสื่อต่างๆ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเยาวชน ผู้น าชุมชนก็ปล่อย
ปละละเลยกับอบายมุขต่างๆ เพราะเกิดขึ้นมากมายจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดา รวมถึงปัจจัยต่างๆ อีก
มากมายที่ท าให้เยาวชนมุสลิมหันเหออกจากวิถีการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามวิถีมุสลิม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลยะลา (2549) ได้สรุปปัญหาของเยาวชนในพ้ืนที่การปกครองของ
ต าบลยะลาไว้ว่า ปัญหาของเยาวชนในช่วงอายุ 15-25 ปี คือ ปัญหายาเสพติด ซึ่งทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้พยายามสร้างกิจกรรมให้เยาวชนหลีกจากยาเสพติดโดยสนับสนุนให้เยาวชนเล่นกีฬาเพ่ิม
มากขึ้น เช่น จัดท าโครงการฝึกสอนกีฬาภาคฤดูร้อนเพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกัน 
และโครงการกีฬาต้านยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดและป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืน ที่ด้วย
การส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการเล่นกีฬา หรือโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดเพ่ือให้
ประชาชนในพื้นท่ีและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาต่างๆ นอกจากนั้น เครือข่ายบัณฑิต
อาสาพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2558) ได้บรรยายถึงค าสัมภาษณ์ นายแวดอรอแม หยีมามุ 
โต๊ะอิหม่ามต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่อธิบายถึงปัญหาการแต่งกายของหญิงสาว
และเยาวชนมุสลิมหญิงที่สวมใส่เสื้อผ้ารัดรูปจนเห็นสัดส่วนทุกอย่างของร่างกาย ผิดหลักการอิสลาม 
ซึ่งเป็นสาเหตุที่น ามาสู่การผิดประเวณีได้ ซึ่งการแต่งกายของผู้หญิงในอิสลาม ไม่ได้ก าหนดขอบเขต
อย่างชัดเจน แต่ตามหลักการต้องปกปิดทุกส่วนของร่างกาย เว้นแต่ใบหน้าและฝ่ามือ และต้องไม่เน้น
สัดส่วน หรือสวมใส่เสื้อผ้าบางจนเกินไป ส าหรับผู้หญิงชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน นิยมนุ่งกางเกงที่
รัดรูปและฟิต ซึ่งผิดหลักการของอิสลาม ปัญหาการผิดประเวณีในกลุ่มเยาวชนปัจจุบัน สาเหตุหนึ่ง
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เกิดจากการแต่งกายรัดรูป ดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้าม โดยสื่อมีส่วนท าให้เยาวชนไม่สามารถ
แยกแยะได้ว่า อะไรเป็นประโยชน์ อะไรเป็นโทษ นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากผู้ปกครองไม่เอาใจ
ใส่เยาวชนที่อยู่ในความดูแล 
 นอกจากนั้น ปัญหาการศึกษาก็เป็นปัญหาหนึ่งของเยาวชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 
บัณฑิต อารอมัน (2556) ได้อธิบายว่า การศึกษาของเยาวชนมุสลิมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย
ส่วนมากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิชาการทางศาสนา ซึ่งบางส่วนเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ 
อย่างไรก็ตาม คุณภาพทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังประสบปัญหาด้านมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งยังต่ ากว่าระดับมาตรฐานทั่วไปโดยภาพรวมของประเทศ เนื่องจากยังขาดบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ขาดการจัดสรรทุนการศึกษา และผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงใน
พ้ืนที่ที่เกิดเหตุการณ์มาอย่างต่อเนื่อง และที่ส าคัญนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ในพ้ืนที่
ต้องเรียนวิชาทางด้านศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญ โดยในช่วงเช้าต้องเรียนในสายสามัญ ส่วนตอนค่ า 
ต้องเรียนในวิชาทางด้านศาสนา ซึ่งเมื่อเทียบเวลาที่ใช้กับการเรียนพบว่าต้องใช้เวลาเรียนรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 10 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเกิดความเหนื่อยล้าต่อการเรียนในแต่ละวัน ท าให้การเรียนรู้ ความ
เข้าใจ มีลดน้อยลง และส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะในภาควิชาสามัญต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานทั่วไป นอกจากนี้ยังส่งต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่ งสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส่วนมากต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือผลทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน และต้องมีการ
สอบแข่งขันเพ่ือให้ได้เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ จึงมีนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้จ านวนเพียงเล็กน้อยที่ได้รับโอกาสที่จะเข้าไปศึกต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศ 

ปัญหาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสังคมถูกครอบง าโดย
วัฒนธรรมตะวันตกอย่างไร้ขีดจ ากัด ประชาชนทั่วไปห่างเหินจากศาสนา และอ านาจวัตถุนิยมได้ซึม
ซับเข้าไปในจิตใจของคนในสังคมส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอย่างมาย เช่น ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาการพนัน การมั่วสุมระหว่างชายหญิงอย่างเสรีจนเกิดปัญหาการผิดประเพณีน าสู่การท าแท้งใน
หมู่เยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนั้น ผู้คนในสังคมขาดความรัก ความสามัคคี 
เกิดความแตกแยกของคนในครอบครัว ชุมชน หรือแม้กระทั่งปัญหาการหย่าร้างในครอบครัว ที่ส่งผล
ให้คนในครอบครัวขาดความรัก ความอบอุ่น ท าให้ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นเกราะป้องกันปัญหา
ต่างๆ ได้ถูกท าลายลง (มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, 2552) 

มีกรณีศึกษาซึ่งอยู่ในบทความของ อารีด้า สาเม๊าะ ซึ่งเขียนในปี พ.ศ. 2554 คือ เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 พบวัยรุ่นกว่า 200 คู่  ท าผิดประเพณีในพ้ืนที่สาธารณะ เมื่อเจ้าหน้าที่ของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดปัตตานีแจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐจับกุม ทางเจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่า เป็น
สิทธิส่วนบุคคลไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งสถิติการการหย่าร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2547 มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจการใช้ชีวิตครอบครัว อันสืบเนื่องมาจาก
การเลือกคู่เองของคู่บ่าวสาว ซึ่งส่วนใหญ่มีต้นตอมาจากการผิดประเพณี ที่ขัดกับหลักการอิสลาม 
ครอบครัวจ านวนหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้ ยังละเลยไม่ให้ความส าคัญกับการเลี้ยงดูและให้ความ
อบอุ่นแก่เด็กเล็ก ท าให้เด็กโตขึ้นมาในสภาพขาดความอบอุ่น ต้องแสวงหาความอบอุ่นด้วยตัวเอง 
ประกอบกับสื่อยุคปัจจุบัน ออกมาสื่อสารเรื่องเพศกันอย่างกว้างขวาง ท าให้ปัญหาเรื่องการมี
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เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพ่ิมขึ้น ซึ่งน ามาสู่การท้องในวัยเรียนมากขึ้น และแนวโน้มอายุของแม่วัย
เรียนจะลดลงมาเรื่อยๆ นี่คือสิ่งที่สังคมมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนใต้ก าลังประสบ แต่ที่ผ่านมาภาครัฐ
ทุกฝ่ายต่างหันไปเน้นการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงและความปลอดภัย จนละเลยปัญหาสังคม 
โดยเฉพาะปัญหาที่ก าลังคุกคามวัยรุ่นมุสลิม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นับวันจะรุนแรงยิ่ งขึ้นซึ่ง
เป็นปัญหาใหญ่ที่สังคมมุสลิมก าลังประสบและต้องการให้ทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไข (อารีด้า สาเม๊าะ , 
2554) ซึ่งภาพแสดงวัยรุ่นท าผิดประเพณีในพื้นที่สาธารณะดังแสดงในภาพที่ 2-1 
 

 
 

ภาพที่ 2-1 แสดงวัยรุ่นท าผิดประเพณีในพ้ืนที่สาธารณะในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
ที่มา: ผู้วิจัยถ่ายภาพนี้จากภาพในโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ที่ประจ าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 
 
 จากการศึกษาของ พฤทธิ์ ไชยเหมวงศ์ และคณะ (2556) ได้รายงานสภาวการณ์เด็กและ
เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส พบว่า เด็กใช้เวลาในการออกก าลังกายน้อยลง ดูโทรทัศน์มากขึ้น 
รับประทานอาหารที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น ในด้านการศึกษาพบว่า เด็กมีการหนี
เรียนมากขึ้น ลอกการบ้าน ลอกรายงานเพ่ือนมากขึ้น และเยาวชนจะใช้เวลาในการอ่านหนังสืออ่าน
เล่นมากกว่าอ่านหนังสือพิมพ์ ในด้านสังคมพบว่า เด็กและเยาวชนระดับมัธยมและอุดมศึกษาใช้เวลา
ในการคุยโทรศัพท์มากกว่าเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาถึง 4 เท่า ใช้เวลาอยู่กับเพ่ือนมากขึ้น
มากกว่าที่จะอยู่กับครอบครัว และพฤติกรรมที่มีมากขึ้นจนปรากฏเป็นปัญหาในสังคม ได้แก่ การดื่ม
สุรา การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของเด็กและเยาวชนระดับมัธยมถึงอุดมศึกษา 

ส าหรับการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีผลต่อเยาวชน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2552) 
อธิบายว่า ปัญหาความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพทั้งของครูผู้สอนและนักเรียน เรื่อง
ของความเชื่อ ค่านิยม ที่ศาสนามีอิทธิพลต่อครอบครัวท าให้เยาวชนส่วนหนึ่งเรียนสถาบันการศึกษา
ทางศาสนา ซึ่งสอนวิชาสามัญทั่วไปน้อยและเน้นสอนศาสนาเป็นหลัก รวมไปถึงความแตกต่างระหว่าง
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ความรู้ความสามารถของครูผู้สอนในโรงเรียนรัฐและเอกชนท าให้มาตรฐานการศึกษาในโรงเรียน
เอกชนต่ ากว่ามาตรฐานของโรงเรียนรัฐในพ้ืนที่ (ซึ่งโรงเรียนรัฐในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ก็
มาตรฐานการศึกษาต่ ากว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศ) นอกจากนั้น ก็มีการแบ่งแยกระหว่างนักเรียนพุทธ
และมุสลิมอย่างชัดเจนในการท ากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เป็นต้น 

นอกจากนั้น ปัญหาเยาวชนที่ได้รับผลกระทบและชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เช่น บุคคล
ในครอบครัวเสียชีวิต ท าให้ก าพร้าขาดผู้น าครอบครัวในการเลี้ยงดูและอบรม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
ต่อสภาพจิตใจของเยาวชนและน าไปสู่ปัญหาต่างๆ ตามมา หรือเยาวชนก็ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบจนน าไปสู่ความสูญเสีย ดังที่ สุวรา แก้วนุ้ย และสุภาภรณ์ พนัสนาชี (2558) ได้
สรุปสถิติไว้ว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย การเสียชีวิตและบาดเจ็บ ความเป็นผู้ที่มีความ
บกพร่องทางร่างกาย (คนพิการ) การตกเป็นผู้ต้องสงสัย ถูกด าเนินคดีและคุมขัง การถูกพลัดพราก
จากครอบครัวในกรณีที่คนในครอบครัวถูกกล่าวหาว่าเห็นต่างจากรัฐ และการต้องกลายเป็นเด็ก
ก าพร้าจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัว โดยเด็กท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีความขัดแย้งและความรุนแรง จะ
มีผลกระทบทางจิตใจที่อาจจะน าไปสู่ภาวะความซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล หรือแม้แต่การใช้ความ
รุนแรงในการจัดการปัญหาอีกด้วย ส าหรับข้อมูลสถิติสะสม ของเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้ ระหว่างมกราคม พ.ศ. 2547 – ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่
อายุต่ ากว่า 15 ปี พบว่า มีเด็กและเยาวชน เสียชีวิตสะสม ทั้งสิ้น 81 คน เป็นกลุ่มเด็กที่นับถือศาสนา
พุทธ จ านวน 20 คน และ กลุ่มเด็กที่นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 60 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 
445 คน เป็นกลุ่มเด็กที่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 156 คน และ กลุ่มเด็กที่นับถือศาสนาอิสลาม 
จ านวน 287 คน โดยปีที่มีจ านวนการเสียชีวิตสูงสุด คือ ปี พ.ศ. 2550 จ านวน 21 คน 

จากที่กล่าวมา จะพบว่าปัญหาเยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้มีปัญหาที่
หลากหลายและสั่งสมมาอย่างยาวนาน เช่น ปัญหายาเสพติด การดื่มน้ ากระท่อม (ซึ่งเป็นวิถีชีวิต) ยา
เสพติดอ่ืนๆ เช่น กัญชา ยาบ้า ก็เป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข นอกจากนั้นปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพ้ืนที่ยังเป็นสถานการณ์หนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ท าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของรัฐยากมาก
ขึ้น ปัญหาระบบการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและระบบของภาพรวม
ของประเทศรวมไปถึงการเน้นศึกษาทางศาสนาซึ่งส่งผลต่อการศึกษาขั้นสูงและการหางานท า การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือก่อนสมรสท าให้เกิดปัญหาท้องนอกสมรสในเยาวชนมุสลิมหญิง หรือ
ปัญหาที่เกิดจากสภาพครอบครัวส่งผลให้พบเห็นเยาวชนมุสลิมจ านวนมากขับรถมอเตอร์ไซค์บนท้อง
ถนนในยามวิกาลหรือท ากิจกรรมที่ก่อความร าคาญให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นเพียง
ปัญหาส่วนหนึ่งที่ค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรมซึ่งเป็นปัญหาไม่ใช่เพียงระดับท้องถิ่น หรือชุมชน
สังคม ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม จนไปถึงรัฐบาลกลางระดับประเทศที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ออกระเบียบกฎเกณฑ์ การบังคับใช้กฎหมาย และการสร้างความเข้าใจใหม่ๆ ให้เยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ สามารถด าเนินชีวิตในวิถีทางแห่งอิสลามที่ดีโดยควบคู่กับการอยู่รอดภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป   
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3. การด าเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชน 
 ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนมีภาครัฐหลายหน่วยงานมากที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะอนุ
กรรมาธิการด้านเด็กและเยาวชน (2556) ซึ่งอยู่ภายใต้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการ
เด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  วุฒิสภา ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา เช่น 
เพ่ือให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและทางเลือกให้แก่เด็กและเยาวชน ภาครัฐควรจะเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ระดับครัวเรือน โดยการสร้างเครือข่ายระดับครอบครัวในท้องถิ่นให้เป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงกัน มีการพัฒนาและจัดท าระบบสวัสดิการส าหรับครอบครัวที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ 
รวมไปถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการศึกษา โดยเพ่ิมบทบาทของระบบการศึกษา
ทางเลือก และพัฒนากิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะการใช้ชีวิตในสังคมให้แก่เด็กในโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น รัฐ
ต้องสนับสนุนและมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันและองค์กรสื่อเพ่ือเด็กและเยาวชน รัฐต้อง
มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการจัดสรรพ้ืนที่สื่อทางเลือกส าหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว การ
สนับสนุนการผลิตสื่อโดยกลุ่มเยาวชนและผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ควรมีการผลักดันให้มี
กฎหมายควบคุมสื่อส าหรับเด็กและเยาวชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดระเบียบพ้ืนที่ทาง
สังคมอย่างจริงจัง โดยจัดท าระบบเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ตั้งสถานบันเทิงในเขตเมือง รวมถึงการขยายพ้ืนที่
ที่ดีและปราศจากสิ่งยั่วยุให้แก่เด็กในเขตเมือง การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลเด็กเยาวชนของ
ตนเอง ตลอดจนการดูแลและให้ค าปรึกษาแก่เยาวชนที่เคยกระท าผิดซึ่งปัจจุบันมีจ านวนไม่น้อยที่อยู่
ในความดูแลของศาลเยาวชนและครอบครัว เพ่ือให้เด็กกลับตัวเป็นคนดีคืนสู่ครอบครัวและสังคม ได้
ต่อไป 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ด าเนินโครงการญาลันนันบารู 
(ทางสายใหม)่ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็น
โครงการที่มุ่งเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชน ให้มีความศรัทธาต่อศาสนาของตนเอง รักแม่และพ่อที่
และเกลียดยาเสพติดเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปใช้ยาเสพติด (กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, 2555) โครงการ "ญาลันนันบารู" เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหายาเสพ
ติดของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เน้นการฝึกอบรมท าความเข้าใจกับ
เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อให้รู้ถึงภัยร้าย เพ่ือน าไปสู่การ "ลด ละ เลิก" ในการยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดในที่สุด โดยการอบรมจะเป็นลักษณะการเข้าค่ายอบรมและท ากิจกรรม และมีการฝึกอาชีพ
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนมีอาชีพในการท างานหารายได้ต่อไปในอนาคตและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดอย่างเด็ดขาด (สนุกออนไลน์, 2553) 
 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส มีการจัดโครงการ“เปิดโลกทัศน์เยาวชนน้อมเกล้าถวายพระพร” 
โดยได้น าเยาวชนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากอ าเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบได้แก่ อ าเภอรือเสาะ 
อ าเภอระแงะ อ าเภอจะแนะ อ าเภอศรีสาคร อ าเภอเจาะไอร้อง อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอแว้ง อ าเภอสุ
คิริน และอ าเภอสุไหงโกลก เยาวชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรวมทั้งสิ้นจ านวน 
100 คน โดยเดินทางด้วยอากาศยานของกองทัพอากาศจากจังหวัดนราธิวาสไปยังกรุงเทพมหานคร  
กิจกรรมส าคัญในโครงการ คือ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อาคาร
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ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช และไปทัศนศึกษา ท่องเที่ยว เยี่ยมชมสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติ เช่น วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง สวนสัตว์ดุสิต สวนสนุกดรีมเวิลด์ และ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งท าให้เยาวชนในโครงการได้มีโอกาสสัมผัสพบเห็น
ประสบการณ์ใหม่ ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง ตลอดจนความเจริญในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการเปิด
โลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างไกล และได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนต่างศาสนิกท าให้เกิดการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ท าให้เกิดความเข้าใจในอันที่จะปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ มีการแบ่งปัน เอ้ือ
อาทร และเกิดความรักระหว่างกันและกัน ซึ่งจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติต่อไปในอนาคต (กอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, 2556) 

ในปี พ.ศ. 2557 หน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้ด าเนินกิจกรรมด้วยการน าเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ร่วมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ พร้อมจัดเสวนาบทบาทของเยาวชนต่อการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ ในมิติศาสนา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยเป็นการด าเนินโครงการกิจกรรมค่ายศาสนบุตร
โดยการน าเยาวชนไทยพุทธ-ไทยมุสลิม จ านวน 40 คน มาร่วมสัมมนาในหัวข้อ “บทบาทของเยาวชน
ต่อการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติศาสนา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” เพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์การเรียนรู้ และสร้างความคุ้นเคยร่วมกันของเยาวชนให้เกิดความสามัคคี และ
การอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่อย่างสันติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการท างานในการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ ให้เกิด
ความเข้มแข็ง เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง สร้างความร่วมมือจากเยาวชนในการ
พัฒนา และการแจ้งข่าวสารหรือการร่วมกิจกรรมต่างๆ และรับทราบปัญหา ความต้องการ รวมถึง
ทัศนคติของเยาวชนในพ้ืนที่ และในโครงการได้มีการบรรยายเรื่อง “บทบาทของเยาวชนต่อการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติศาสนา และ การสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้” เพ่ือให้เยาวชนได้มีความรู้สึกที่จะร่วมมือร่วมใจกัน มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน าความสันติสุขกลับสู่พ้ืนที่ต่อไป (ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา, 2557) 
 ด้วยสถานการณ์และปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ที่กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
พฤติกรรม และสิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นและเยาวชนโดยเฉพาะปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ ปัญหาทาง
เพศ และปัญหายาเสพติดที่ถือว่าเป็นปัญหาอันดับหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ซึ่งปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นและ
เยาวชนมีการเสพยาเสพติดในช่วงอายุที่น้อยลงเรื่อยๆ  โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี จึงได้
จัดตั้งคลินิกวัยรุ่น Love Teen Clinic เพ่ือรองรับการแก้ไขปัญหาของวัยรุ่นและเยาวชนอย่างครบ
วงจรและให้ครอบคลุมสภาพปัญหาต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้เป็นศูนย์ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่วัยรุ่นในเขตอ าเภอเมืองและพ้ืนที่ใกล้เคียง (หนังสือพิมพ์แนว
หน้า, 2554) นอกจากนั้น ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม เยาวชนดี สังคมไทยดี 
ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรม
ประชาสัมพันธ์ ด้วยการน าเยาวชนประมาณ 100 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมและอบรม เช่น การบรรยาย
เพ่ือให้เยาวชนเข้าใจถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อทางวัฒนธรรม และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในหลักการศาสนาอย่างถูกต้องแก่เยาวชน และปรับทัศนคติให้เล็งเห็นถึงการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เพ่ือเยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและสามารถน า
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ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต นอกจากนี้ มีกิจกรรมสันทนาการ เช่น เล่นเกม 
ชิงรางวัล เพ่ือให้เยาวชนได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน (ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, 2558) 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ด าเนินการจัดตั้งค่ายมวยรัตนภานุ เพ่ือ
ส่งเสริมเยาวชนในพ้ืนที่ได้หันมาออกก าลังกาย โดยใช้กิจกรรมกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรม
ของชาติไทย เป็นสื่ออันเป็นการช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มี
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน อันจะน ามาซึ่งความเป็นปึกแผ่นทางด้านสังคมของคนในพ้ืนที่ โดยใช้
กิจกรรมกีฬามวยไทยเป็นสื่อ และเพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้าง
ทักษะ รู้กฎกติกา มารยาท ทั้งในฐานะผู้เล่น ผู้ชม รวมทั้งการส่งเสริมทักษะในการท างานเป็นหมู่คณะ 
ซึ่งถือเป็นรากฐานของการสร้างความสามัคคี และสมานฉันท์ในสังคม อันส่งเสริมให้สังคมลดความระ
หวาดระแวงซึ่งกันและกัน และกีฬามวยไทยยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เยาวชน และประชาชนใน
พ้ืนที ่(ผู้จัดการออนไลน์, 2552) 
 ส าหรับเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดปัตตานี ทางสถานพินิจฯ ก็มีการ
ด าเนินโครงการ ตามข่าวที่รายงานโดย เอเอสทีวี ผู้จัดการออนไลน์ (2557) ได้อธิบายว่า สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีจัดโครงการคลินิกให้ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น 
โดยจัดท าคลินิกให้ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่นขึ้นเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่บิดามารดา ผู้ปกครอง 
ประชาชนซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลาน ปัญหาการเรียน ปัญหาครอบครัว ตลอดจนเมื่อบุตรหลาน
กระท าความผิด และถูกด าเนินคดีและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยในศูนย์จะมีบริการให้
ค าปรึกษาโดยนักวิชาชีพซึ่งมีประสบการณ์ และทักษะในการดูแล บ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนโดยตรง 
มีความพร้อมทั้งในการจัดกิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟู การบริการด้านกฎหมาย การส่งต่อไปหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีการให้ความรู้ให้ค าปรึกษาด้านการเรียน ความประพฤติ ปัญหาครอบครัว และอ่ืนๆ โดย
มุ่งหวังให้บิดามารดา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปมีความสุข ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความ
อบอุ่น เข้มแข็ง เป็นต้น 
 
4. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การเบี่ยงเบนทางพฤติกรรมเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้มีผลสืบเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งยั่วยุ เช่น ผับ บาร์ ยาเสพติด คาราโอเกะ 
และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งดึงดูดให้เยาวชนมุสลิมมีพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักศาสนา นอกจากนั้น
สื่อสารมวลชนก็มีอิทธิพลต่อเยาวชนมุสลิมค่อนข้างมากเพราะเป็นสื่อสารมวลชนที่เข้าถึงเยาวชนได้
เกือบทุกพ้ืนที่ ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการ
ศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิม (ออมใจ วงษมณฑา, 2556) ปัญหาการพนันเป็นปัญหาหนึ่งที่เยาวชน
จ านวนมากในสามจังหวัดชายแดนใต้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเล่นพนันฟุตบอลต่างประเทศ โดย
ในการแก้ปัญหาเยาวชนที่เล่นพนันฟุตบอล ปราณี ทองค า และสุชาดา ฐิติระวีวงศ์ (2553) ได้
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ว่า รัฐควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน 
เจ้าหน้าที่ควรจะจริงจังในการปราบปรามโต๊ะรับพนันให้มากขึ้น รัฐควรจะมีการพัฒนาความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อตรวจจับการเล่นการพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รัฐควรมีการจัดกิจกรรมและส่งเสริม



 
15 

 

ให้เยาวชนสร้างจิตส านึกท่ีถูกต้องในการเชียร์กีฬา ครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เช่น ไม่
ส่งเสรอมค่านิยมการเสี่ยงโชค และสร้างจิตส านึกในการพ่ึงตนเองให้แก่เยาวชน ครอบครัวต้องดูแล
เยาวชนอย่างใกล้ชิดเพ่ือไม่ให้ตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการเล่นการพนัน ศาสนาและชุมชนจะต้องเพ่ิม
บทบาทในการแนะน าและช่วยเหลือเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับการพนัน และควรสนับสนุนให้เยาวชน
ได้ท างานพิเศษเพ่ือมีรายได้ มากกว่าที่จะมาเล่นการพนันเพื่อได้เงินมาง่ายๆ เป็นต้น 
 จากการศึกษาของ เกษตรชัย และหีม และดลมนรรจน์ บากา (2552) พบว่าเยาวชนในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นเพศชายจะมีพฤติกรรมรุนแรงมากกว่าเพศหญิง โดยเยาวชนที่มาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้ต่ าจะมีโอกาสสูงที่จะมีพฤติกรรมความรุนแรงมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้สูง 
เยาวชนที่อยู่ในครอบครัวที่มีพ่อ-แม่ทะเลาะกันให้เห็นอยู่เป็นประจ าก็จะมีโอกาสสูงที่จะมีพฤติกรรม
ความรุนแรงมากกว่าเยาวชนที่มาจากครอบครัวปกติอยู่ที่ 1.47 เท่า และเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่รับรม
ภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมความรุนแรงมากกว่าเยาวชนที่ไม่รับชมอยู่
ที่ 1.41 เท่า และเยาวชนที่ชอบเล่มเกมประเภทต่อสู้จะมีความเสี่ยงพฤติกรรมความรุนแรงมากกว่า
เยาวชนที่ไม่เล่นอยู่ที่ 2.05 เท่า ซึ่ง เกษตรชัย และหีม และดลมนรรจน์ บากา (2555) ได้ให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาความรุนแรงของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ไว้ว่า 1) ควรจัดให้มี
การอบรม พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ให้เรียนรู้เทคนิคการอดทนอดกลั้นต่อบุตร และเทคนิคการลงโทษที่
เหมาะสม 2) ครอบครัว ญาติพ่ี-น้อง และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องส่งเสริมการใช้ชีวิต
ครอบครัวเป็นสุข 3) ประชาชนโดยทั่วไปต้องตระหนักถึงปัญหาเยาวชน และแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้องถ้าพบการกระท าความรุนแรงของครอบครัวที่จะส่งผลต่อเยาวชน 4) รัฐควรจะส่งเสริมให้สื่อ
สาธารณะเผยแพร่เฉพาะภาพยนตร์ที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ และ 5) รัฐต้องควบคุมร้านเกม การ
จ าหน่ายเกม และการผลิตเกมที่สื่อถึงความรุนแรง 
 การเลียนแบบพฤติกรรมจากสิ่งแวดล้อมที่ใช้ความรุนแรง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่ในชุมชนที่ไม่ดี เช่น ชุมชนแออัดที่มี
เพ่ือนบ้านเป็นเด็กเกเรอันธพาลอาจชักจูงเด็กไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร หรือเด็กที่มีการย้ายถิ่นที่อยู่จาก
สภาพแวดล้อมที่เป็นชนบทเข้ามาเรียนต่อในเมือง อาจปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ไม่ได้ ท าให้เกิด
ความคับข้องใจและอาจก่อปัญหาขึ้นในสังคมได้ (ผดุง อารยะวิญญู , 2542) สภาพแวดล้อมที่ใช้ความ
รุนแรงทั้งในครอบครัวและสื่อโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความรุนแรงของพ่อแม่ และดารา
นักแสดงในละครโทรทัศน์ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กเป็นอย่างมาก กล่าวคือ การที่เด็กได้เห็นพ่อแม่
ทะเลาะเบาะแว้งและตบตีกันอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการรับชมละครโทรทัศน์ที่มีการต่อสู้ รบราฆ่าฟัน 
ตบตี ทะเลาะ ชกต่อย กดขี่ข่มเหง ใช้วาจาไม่สุภาพ หยาบคาย และโต้เถียงนั้นท าให้เด็กซึมซับและ
เลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว (Ahmed & Braithwaite, 2004; โสภณ สุภาพงษ์, 2548) 
 ความต้องการของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการต้องการความรัก การต้องการการยอมรับในสังคม 
โดยเฉพาะเด็กท่ีไม่ได้การยอมรับจากเพ่ือนอาจจะแสดงพฤติกรรมหลายรูปแบบเพ่ือให้เป็นจุดเด่นและ
ได้รับความสนใจจากครูและเพ่ือน บางครั้งก็มีพฤติกรรมไปในทางที่ไม่เป็นที่ยอมรับขัดกับสังคม เด็ก
บางคนที่ไม่มีปมเด่นทางการเรียนอาจจะหาเรื่องกับเพื่อน ชอบทะเลาะวิวาท ชกต่อย ก้าวร้าว ส่งเสียง
ดังเป็นที่น่าร าคาญ เพ่ือให้คนอ่ืนสนใจตนและยอมรับตนเท่านั้น (ผดุง อารยะวิญญู , 2542) รวมทั้ง
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ความต้องการต าแหน่งทางสังคมหรือความส าเร็จที่ไม่ได้รับการตอบสนอง เด็กประเภทนี้จะพยายาม
เรียกร้องความสนใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญของตน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การวางอ านาจเหนือเพ่ือน 
การแสดงตนเป็นหัวหน้าแก๊ง ก่อกวนความสงบ เป็นต้น (พรทิพย์ อินทรโชติ , 2536) การสอนใน
โรงเรียนไมด่ี เด็กอาจมีปัญหาได้เนื่องมาจากโรงเรียนและครู โดยเฉพาะโรงเรียนที่ไม่เอาใจใส่ให้ความ
รักและเข้าใจนักเรียนเท่าที่ควร ซึ่งมักสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับเด็กได้มาก อาจท าให้เด็กมีการปรับตัว
ต่อสังคมมากข้ึน และมีอารมณ์ไม่ม่ันคงได้ (วิณี ชิดเชิดวงศ์, 2537) 
 ในด้านการศึกษาพบว่า การศึกษาของเยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิชาการทางศาสนา โดยเริ่มจากการศึกษาระดับตาดีกา (อนุบาล) ปอเนาะ 
(สถาบันศาสนา) การศึกษาในระดับมัธยม และระดับอุดมศึกษา ซึ่งบางส่วนเดินทางไปศึกษาต่อใน
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม คุณภาพทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีปัญหาด้าน
มาตรฐานการศึกษาซึ่งยังต่ ากว่าระดับมาตรฐานทั่วไป เนื่องจากยังขาดบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ การจัดสรรทุนการศึกษา และผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ และปัจจัยที่ท า
ให้คุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน คือ นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องเรียนวิชาทางด้านศาสนา
ควบคู่กับวิชาสามัญ โดยในช่วงเช้าต้องเรียนในสายสามัญ ส่วนตอนค่ าต้องเรียนในสายศาสนา ซึ่งใช้
เวลาเรียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 10 ชั่วโมงต่อวัน ท าให้การเรียนรู้ ความเข้าใจ มีลดน้อยลง ซึ่งเกิดจาก
ความเหนื่อยล้าต่อการเรียนในแต่ละวัน และส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษาโดยเฉพาะในภาควิชา
สามัญต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
สถาบันส่วนใหญ่ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือผลทางการศึกษาท่ีสูง และต้องมีการสอบแข่งขันเพ่ือให้ได้
เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีคุณภาพ จึงมีนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวนเพียง
เล็กน้อยที่จะได้รับโอกาสที่จะเข้าไปศึกต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศ (บัณฑิต อารอมัน, 
2556) 
 ในการแก้ไขปัญหาของเยาวชนในโรงเรียน เกษตรชัย และหีม และอุทิศ สังขรัตน์ (2555) ได้
อธิบายว่า ครู อาจารย์ในโรงเรียนมีส่วนเป็นอย่างมากในการคัดกรองเบื้องต้นถึงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียน และครูในโรงเรียนมีส่วนเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาเยาวชนดังกล่าว ซึ่ง
โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีส่วนส าคัญอย่างมาก ในส่วนด้านครอบครัว มุสลินท์ โต๊ะ
กานิ (2555) ได้อธิบายว่า ครอบครัวที่มีการดูแลเอาใจบุตรหลานตนเองเป็นอย่างดีจะมีผลต่อ
พฤติกรรมที่ดีของบุตรหลาน โดยเฉพาะในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้การที่ครอบครัวดูแลเอาใจใส่
เยาวชนจะช่วยลดผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่อ เยาวชนได้ และการ
สนับสนุนให้เยาวชนได้ท าดี มีปฎิสัมพันธ์ในชุมชนและร่วมกิจกรรมของชุมชนก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะ
ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทางท่ีดีของเยาวชนได้เช่นกัน 
 ฟัยซอล มะหะหมัด ปราณี ทองค า และมารุต ด าชะอม (2551) อธิบายว่า ครอบครัวที่มีย้าย
มาจากนอกพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้แล้วมาอาศัยอยู่ในในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้มีการอบรม
เลี้ยงดูเยาวชนในครอบครัวได้ดีกว่าครอบครัวที่มีพ้ืนฐิ่นอยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ และครอบครัวที่
มีรายได้ต่ ามักจะไม่ค่อยให้ความส าคัญในการดูแลเยาวชนในครอบครัวได้ดีเท่าที่ควร และครอบครัวที่
มีรายได้สงูจะมีการปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนได้ดีกว่าครอบครัว
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ที่มีรายได้ต่ า ซึ่งในการพัฒนาเยาวชนครอบครัวควรปฏิบัติต่อบุตรด้วยความรัก ความเข้าใจ เห็น
คุณค่าของเด็ก ให้เวลาและโอกาสแก่เด็กได้ใกล้ชิดให้มากที่สุด สร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัว 
 ในการจัดการศึกษาสามารถพัฒนาเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ให้มากขึ้น เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมต่างๆ รวมไปถึงได้สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง สถาบันการศึกษาควรจะให้
ความส าคัญกบัการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมมากข้ึนและตระหนักในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของเยาวชนและนักศึกษา รวมไปถึงการสร้างค่านิยมที่ดีแก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ และการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่หลากหลายเพ่ือหลอมรวมการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (ชุมศักดิ์ อินทรรักษ และออม
ใจ วงษมณฑา, 2552)     
 นอกจากนั้น กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี (2548) ได้อธิบายวิธีการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนใน
ระดับรัฐไว้ว่า รัฐจะต้องให้ให้ความรู้ครูและผู้ปกครองในด้านการเลี้ยงดูเด็กทั้งด้ านจิตวิทยาเด็ก 
พัฒนาสติปัญญา การดูแลสุขภาพเด็ก รัฐจะต้องจัดหาสถานที่ให้เยาวชนแสดงออก (กีฬา ดนตรี ร้อง
เพลง ฯลฯ) ซึ่งมีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าเด็กท่ีได้รับการปลูกฝัง เนื้อหาที่เน้นสิ่งไหนดี 
สิ่งไหนไม่ดี โดยติดตามไป 27 ปี พบว่าเด็กมีความประพฤติดีกว่า ติดยาน้อยกว่า และเด็กผู้หญิงท้อง
นอกสมรสก็น้อยกว่า และเงินทุกๆ หนึ่งดอลล่าร์ที่รัฐบาลอเมริกาจ่ายไป ประชาชนจะได้รับ 7.16 
ดอลล่าร์คืนจากการลดอาชญากรรมและได้รับภาษีคืน เพราะฉะนั้นควรจะมีการอบรมให้รู้ว่าสิ่งไหนดี 
สิ่งไหนไม่ดี และปลูกฝังแต่สิ่งดีๆ ลงไป เพราะจะท าให้พฤติกรรมเสี่ยงลดลง โดยเมื่อเยาวชนได้เรียน
ศาสนาแล้ว เยาวชนควรจะมีเวลาได้น าไปใช้ประยุกต์จริงและรัฐควรจะมีกฎหมายรองรับหรือร่าง
กฎหมายใหม่ เช่น ลงโทษผู้ปกครอง โรงเรียน หากเด็กหรือลูกหลานไปท าความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืน 
หรือลงโทษผู้ประกอบการที่ขาดความรับผิดชอบ เซ็นเซอร์สื่อ การ์ตูน นิยายหลังข่าว อินเทอร์เน็ต 
นอกจากนั้นส าหรับเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและก่อความเดือดร้อน เราควรจะให้นักจิตวิทยาศึกษาถึง
สาเหตุแห่งพฤติกรรมเสี่ยงอันนั้นแล้วหาทางแก้ไข และน าเยาวชนเข้ามาอบรมหลักสูตรกล่อมเกลา
จิตใจ โดยอาจต้องใช้เวลาและให้ผู้น าศาสนามาร่วมแก้ปัญหา 
 จากอดีตที่ผ่านมา ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนได้หามาตรการต่างๆ เพ่ือที่จะช่วยกัน
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางการ
แก้ปัญหาอันหนึ่งที่ได้รับจากในหลวงคือ “เข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา” ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้
สังคมทุกสังคมที่มีความขัดแย้งกันได้มีความสงบสุขขึ้น (อุมม์ รอชิด , 2555) ในการแก้ปัญหาเยาวชน
ในสามจังหวัดชายแดนใต้ กองทัพได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเช่น จากข้อมูลของ Newswit.com 
(2548) ที่อธิบายว่า กองทัพเรือได้น าเยาวชนไทย - มุสลิม ที่เดินทางมาจากจังหวัดนราธิวาส จ านวน 
40 คน เพ่ือมาทัศนศึกษานอกสถานที่  ณ ท้องพระโรง พระราชวัง เดิม เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร ในโครงการ "รวมใจไทยเป็นหนึ่ง" การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือต้องการ
ให้เยาวชนไทย-มุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น ได้รับความรู้ ประสบการณ์
ที่มีคุณค่า ซึ่งจะท าให้เยาวชนที่ร่วมโครงการที่ทัศนคติที่ดีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาสันติวิธีต่อไป 
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 จากข้อมูลของ ส านักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน (2552) ได้อธิบายแนวทางที่รัฐบาลต้องการ
ให้ทุกภาคส่วนด าเนินการตามแนวทาง “ความเป็นไทย และความเป็นธรรม” ส านักส่งเสริมและ
พิทักษ์เยาวชน จึงจัดท าโครงการมหาวิทยาลัยรวมใจเพ่ือสร้างความสงบใน 3 จังหวัดใต้ (ยุวชนดาวะห์
และอิหม่ามน้อย) และได้น้อมน าแนวทางพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ
ด าเนินงานด้านเด็กและเยาวชนคือ “ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เพ่ือช่วยแก้ปัญหาและปลูกฝัง
ทัศนคติการป้องกันแก้ไขการใช้ความรุนแรงในกลุ่มเยาวชน เพ่ือให้เกิดพลังความร่วมมือในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนจากทุกส่วนของสังคมอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ส านักส่งเสริมและพิทักษ์
เยาวชนจึงได้เข้าไปมีส่วนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 2 เรื่องคือ ส านึกให้สังคมเป็นคนไทย และ
ความเป็นธรรมที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2556) ได้อธิบายยุทธศาสตร์ 8 ข้อ เพ่ือ
แก้ปัญหาผู้หญิงและเยาวชนคือ 1) การสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคทางเพศ เพ่ือให้ชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ยอมรับบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมโอกาส
สิทธิทางสังคมของผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สตรีทุกคน ทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ 
การถือครองที่ดินและทรัพย์สิน ความมั่นคงทางอาหารและอาชีพ การเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ 
รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้หญิง 3) การพัฒนาสุขภาวะ สิทธิ อนามัยเจริญพันธุ์ คุณภาพชีวิต 
และการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของผู้หญิง เพ่ือให้สตรีมีสุขภาพ สุขภาวะ เข้าถึงสิทธิ อนามัย
เจริญพันธุ์ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 4) การคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง เพ่ือสนับสนุนให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึง
ความยุติธรรม และได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ 5) การพัฒนาศักยภาพสตรีเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในทุกระดับ เพ่ือให้ผู้หญิงสามารถ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยประสบการณ์ของผู้หญิง รวมถึงศักยภาพในการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในระดับต่างๆ 6) ส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงการศึกษา 
การศึกษาศาสนา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้หญิงและเด็ก เพ่ือให้ผู้หญิงสามารถพัฒนาทักษะ
ความรู้ให้มีความก้าวหน้า เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถน าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับศีลธรรมอันดี 7) การให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างสันติภาพ และ 8) การสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนแผนการท างาน เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
 นอกจากนั้น ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2556) ยังได้มีการดูแลเยาวชน
มุสลิมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก เช่น ดูแลความเป็นอยู่ ให้การบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู และพัฒนา
พฤติกรรมนิสัยเด็กและเยาวชน เพ่ือกล่อมเกลาให้มีความประพฤติดี สิ่งส าคัญประการหนึ่ง คือ การ
ประกอบศาสนกิจทางศาสนาประจ าวัน การแต่งกายให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ดังนั้นจึงมีการ
มอบเครื่องแต่งกายเด็กและเยาวชนมุสลิมตามหลักศาสนาให้กับผู้ต้องขัง ประกอบด้วยชุดละหมาด
ผู้หญิง ชุดละหมาดผู้ชาย หมวกกาปีเย๊าะห์ ซือญาดะห์  ให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
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เพ่ือให้เด็กและเยาวชนแต่งกายให้เหมาะสม สะอาด รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กลับคืนสู่
สังคมและใช้ชีวิตตามวีถีมุสลิมต่อไปในอนาคต 
 ปัญหาเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การขาดการเรียนรู้พหุ
วัฒนธรรม และพหุทางสังคม โดยในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง 2557 ผู้วิจัยได้รับเชิญไปบรรยายการให้แก่
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้แก่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ในหัวข้อการ
ปรับตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งโครงการดังกล่าวเน้นให้เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้
สัมผัสชีวิตและเรียนรู้โลกกว้าง เพ่ือให้เข้าใจสังคมโดยภาพรวมเพ่ิมมากขึ้น และมีการน าเยาวชนใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ไปทัศนศึกษาและไปอยู่อาศัยกับครอบครัวต่างศาสนาในพ้ืนที่อ่ืนๆ จ านวน 7 
วัน ซึ่งท าให้เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้มีความรู้ความเข้าใจคนต่างศาสนาและต่างพ้ืนที่เพ่ิม
มากขึ้น จากที่กล่าวมานั้น แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐ มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการเป็นพลัง
ขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาเยาวชน โดยอาศัยเครือข่ายองค์กรเอกชน ชุมชน สังคม และครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อย่างไรก็ตามปัญหาเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ยัง
พบกับปัญหาอุปสรรคมากมายซึ่งน าไปสู่การที่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือสะท้อนปัญหา สถานการณ์
ปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนให้ประสบความส าเร็จต่อไปใน
อนาคต 
 
5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 “เยาวชน” เป็นกลุ่มคนที่มีจ านวนมากและมีความส าคัญยิ่งต่ออนาคตของพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การที่โครงสร้างประชากรของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แตกต่างไปจากโครงสร้าง
ประชากรในส่วนอ่ืนๆ ของประเทศก็เนื่องจากสตรีไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่นิยม
การวางแผนครอบครัว ดังจะเห็นได้จากสตรีคนหนึ่งๆ อาจะมีบุตรธิดาถึง 6 ถึง 7 คน และพ่อ 1 คน 
อาจจะมีลูกเกือบ 15 ถึง 16 คน (เกิดพ่อคนเดียวแต่จากภรรยาหลายคน) ประชากรเด็กและเยาวชน
ในแต่ละหมู่บ้านจึงมีจ านวนมาก เมื่อครอบครัวมีลูกมากโอกาสที่จะให้ลูกทุกคนได้รับการศึกษาใน
ระบบอย่างทั่วถึงจึงมีน้อย เยาวชนกลุ่มนี้ (โดยเฉพาะผู้ชาย) เป็นเด็กที่ออกจากโรงเรียนตั้งแต่จบชั้น
ประถมศึกษา ไม่ได้เรียนต่อและไม่มีอาชีพ อีกทั้งพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแล จึงเป็นบุคคลที่น่า
สงสารและเป็นที่รังเกียจของคนในสังคม เยาวชนจ านวนมากจึงเลือกที่จะประชดชีวิตของตนเองไป
ในทางที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ปรารถนา เช่น รวมกลุ่มกันใช้ยาเสพติดชนิดต่างๆ เยาวชนที่สิ้นหวังต่อ
ระบบสังคมประกอบกับไม่มีใครเข้าใจในจิตวิทยาวัยรุ่น ท าให้เยาวชนกลุ่มนี้รวมตัวกัน ใช้ยาเสพติด 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวมกลุ่มและหาความสุข เป็นกลุ่มคนที่สามารถถูกชักจูงไปในทางผิดได้ง่าย
มาก (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) 

ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก าลังมีปัญหาด้านความมั่นคง เยาวชนจัดเป็น “กลุ่ม
เสี่ยง” ที่ถูกจับตามองจากภาครัฐและยังเป็นดินแดนที่มีอัตลักษณ์ทั้งด้านภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ทั้งหมดก่อให้เกิดแรงกดดันอย่างสูงแก่ตัวเด็กเอง หากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัว 
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โรงเรียน หรือสังคมจัดการไม่ดี เยาวชนเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนระเบิดลูกย่อมๆ ที่พร้อมจะตูมตาม
ท าลายล้างทุกสิ่งรอบตัว (ศูนย์ข่าวอิศรา, ม.ป.ป.) ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนนั้นส่วนใหญ่เกิด
มาจากการกระท าที่เป็นสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมา
สู่สังคมเมือง และจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความเหลี่อมล้ าของคนหลายกลุ่ม 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือหรือถูกไล่ออกจากโรงเรียน 
เด็กเหล่านี้จะถูกผลักให้เข้าไปสู่วังวนของยาเสพติดหรืออาจถูกชักจูงไปในทางไม่ดีได้ ปัญหาและปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยมีด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น ความแตกแยกในครอบครัว หย่าร้าง การขาด
ความอบอุ่น อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และการขาดการดูแลจากคนในครอบครัว ระบบการศึกษาที่
ไม่เท่าเทียมกัน ไม่เหมาะกับสภาพชีวิตเด็กแต่ละพ้ืนที่  ขาดการเอาใจใส่จากครูและโรงเรียน รวมถึง
การมีกลุ่มเพ่ือนที่ชอบใช้ความรุนแรง การบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสมทั้งเรื่องของความรุนแรง เรื่องเพศ 
ปัญหาการติดเกม อบายมุข และการพนันในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เป็นแหล่ง
อบายมุขซึ่งกระตุ้นพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งการเที่ยวกลางคืน การดื่มเหล้า เสพสารเสพติดการทะเลาะ
วิวาท พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การตั้งกลุ่มหรือแก๊งเพ่ือก่อพฤติกรรมเสี่ยงภัยบนท้องถนน นอกจากนี้
หน่วยงานภาครัฐเองก็มีปัญหาในการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน อีกทั้งยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับเด็กเยาวชน 
และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาไม่ตรงตามความเป็นจริง (ทีม
เฉพาะกิจส านักประชาสมพันธ์, 2556) 

นอกจากนั้น สมพร ดวงค าฟู (2549) ได้อธิบายการแก้ไขและป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชน
ในชุมชนไว้ว่า ชุมชนมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก โดยชุมชนจะต้องตระหนักถึงปัญหา และจัดตั้งทีมงาน
ในการท างานร่วมกันกับรัฐเพ่ือช่วยกันแก้ปัญหาให้เด็กและเยาวชน โดยเน้นการแก้ปัญหาแบบมีส่วน
ร่วมให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มเล่นดนตรี การเชื่อม โยง
เครือข่ายการท างานด้านเด็กและเยาวชนกับเครือข่ายต่างๆ ด้วยการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  นอกจากนั้น สมชัย 
สถิรวัฒนา (2551) ได้อธิบายว่า การให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหาเยาวชนมีความส าคัญ
มาก ท าให้เกิดความเข้าใจในปัญหาซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปกครองและบุตร ท าให้พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง 
และชุมชน รู้จักหน้าที่ของตน ให้ความส าคัญกับลูก-หลาน เด็ก และเยาวชนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ท าให้เด็กและเยาวชนที่มีปัญหามีที่พ่ึงพิง ได้รับความอบอุ่น ได้รับการชี้ แนะที่ถูกต้อง เด็กสนใจ
การศึกษามากขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้เด็กและเยาวชนลดการ
กระท าผิดซ้ าได ้
 รีสวาน วังกละ (2552) ได้อธิบายว่า การด าเนินการเพ่ือลดอุปสงค์ยาเสพติดในพ้ืนที่ให้ได้ผล
หรือเกิดชัยชนะต่อปัญหายาเสพติดอย่างรวดเร็วทันการณ์ การด าเนินการโดยใช้สถาบันศาสนาอิสลาม
ในการลดอุปสงค์ด้านยาเสพติดต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 3 ฝ่าย คือ บ้าน โรงเรียน และมัสยิด 
หรือเรียกว่า “บรม” (หากเป็นศาสนาพุทธ จะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน หรือ “บวร”) ทั้งในการจัดค่าย
บ าบัดฟ้ืนฟู และท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่ก่อนที่จะสามารถ
ด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จอย่างจริงจังและยั่งยืนได้ จะต้องท าความเข้าใจใน 2 เรื่อง ส าคัญก่อน คือ 
วิถีชุมชนมุสลิม และบทบาทหน้าที่ของมัสยิด ต้องไม่ลืมว่าแนวทางหรือกระบวนการในการด าเนินการ
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แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมุสลิม ต้องยึดถือในหลักการแห่งศาสนาอิสลามเป็นกรอบแนวคิดใน
การจัดกระบวนการท างาน โดยควรมีการเปิดโอกาส สนับสนุน และหาวิธีการให้กลุ่มเป้าหมายได้
เข้าใจถึงปัญหาความเสื่อมความไม่ถูกต้องของการใช้ยาเสพติด เพ่ือให้เขาเหล่านั้นเข้ามาสู่การ
ปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงโดยตนเอง และหลังจากนั้นก็ต้องพัฒนาและสนับสนุนให้บุคคลนั้นมี
ศักยภาพที่เหมาะสมกับการด ารงตนในสังคมตามวิถีทางแห่งศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง  เหมาะสม จึงจะ
สามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น และได้รับความร่วมมืออย่างสูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ใน
สังคมไทยนั่นก็คือแนวทางที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้แก่คนไทย  คือ 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”นั่นเอง 
 นอกจากนั้น กองทัพยังมีบทบาทเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิม ดังเช่น 
ผู้จัดการออนไลน์ (2552) ได้น าเสนอข่าวชุดปฏิบัติการกิจพลเรือนกองก าลังเทพสตรี (ไทย–มาเลเซีย) 
ที่ 404 น าเยาวชนมุสลิม 40 คน มาฝึกอบรมเยาวชนต าบลชายแดน รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2552 ที่
โรงเรียนบ้านต ามะลังเหนือ ต.ต ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยให้เรียนรู้การใช้ภาษาไทย ส่งเสริมการ
พัฒนาลักษณะผู้น าให้กับเยาวชน สร้างผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน และสังคมในอนาคต เพ่ือให้เกิดแนวร่วมกลุ่มแกนน าเยาวชน เครือข่าย
เยาวชน ได้ส านึกรักแผ่นดินเกิด พร้อมมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการพัฒนาลักษณะผู้น าให้แก่เยาวชน สร้างผู้น าที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนและสังคมในอนาคต 
หรือหน่วยงานเอกชนเช่น จากข้อมูลของ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (2552) ได้อธิบายว่า มูลนิธิ
ศักยภาพชุมชน (People Empowerment Foundation) ได้เริ่มจัดเวทีการเสวนาระหว่างกลุ่มไทย
พุทธ มลายูมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีนตั้งแต่ปี 2554 โดยได้จัดเวทีย่อยทั้งสิ้น 70 เวที มีผู้เข้าร่วม
กว่า 800 คน ภายใต้หัวข้อ “ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้และทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ความเห็นของผู้หญิง เยาวชน และผู้น าชุมชน”เพ่ือสร้างเวทีแลกเปลี่ยนกันได้มาสนทนาและครุ่นคิดถึง
ทางออกของการดับไฟใต้ร่วมกัน โดยผลจากการจัดเวทีได้น าไปสู่การสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และให้ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐเพื่อไปก าหนดโยบายในการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 วะร่อซะซุนนะ (2555) ได้อธิบายว่า จากสภาพสังคมที่เสื่อมโทรม ทางด้านจริยธรรม รวมถึง
อิทธิพลของวัฒนธรรมตระวันตกที่แพร่หลายไปทั่วโลก ท าให้วัยรุ่นมุสลิมทุกวันนี้ค่อยๆ เดินตามก้าว
เดินของยุโรปตะวันตก ไม่สนใจศาสนาและประพฤติปฏิบัติตัวกันตามใจชอบ ท าให้เกิดปัญหามากมาย
กับวัยรุ่นมุสลิมในเมืองไทย อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทย (2556) ได้น าเสนอข่าวโครงการแก้ปัญหาเยาวชน
ในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยกองทัพบกร่วมกับ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เร่งปลูกฝังเยาวชน
จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 12 ให้ตะหนักถึงความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติเพ่ือเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด 
ความเชื่อ เพ่ือให้เยาวชนเกิดความหวงแหนต่อแผ่นดินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป  
 นูรมาน จินตารา และคณะ (2555) ได้ศึกษาความส าเร็จและความล้มเหลวของกระบวนการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 
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จุดแข็ง คือ ค าสอนทางศาสนาอิสลามมีความละเอียดครอบคลุมทุกเนื้อหาในสังคม ทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว ทั้งในระดับสังคม และระดับประเทศ ส่วนจุดอ่อน คือ เด็กและเยาวชนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามไม่ชอบฟังการบรรยาย มีสมาธิสั้นซึ่งท าให้การสอนตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด
ถือเป็นเรื่องยาก เด็กและเยาวชนจะชอบเล่นแม้กระทั่งในชั้นเรียนต้องเรียนก็ยังมีการหยอกล้อกันไป
มาตามประสาเด็กและเยาวชน เพราะตารางเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะแน่น
มากกว่าโรงเรียนสามัญทั่วไปและยังมีการเรียนการสอนที่ติดๆ กันจนเกินไปซึ่งท าให้เด็กไม่มีเวลาเล่น
และพักผ่อนตามประสาเด็กและเยาวชนได้ เด็กบางส่วนจึงชอบเล่นในเวลาเรียน นอกจากนั้น ระบบ
การศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นระบบที่มีแต่นักเรียนมุสลิม ท าให้ขาดความ
หลากหลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นักเรียนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคน
ต่างศาสนาและวัฒนธรรมได้ และนโยบายต่างๆ ที่ก าหนดใช้โดยรัฐในการพัฒนาพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่จะเน้นในการพัฒนาเชิงวัตถุ เช่น การพัฒนาอาชีพ การเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ มากกว่าการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของที่ดีงามแก่เด็กและ
เยาวชนที่หลงผิด หรือมีความเชื่อผิดๆ จึงควรก าหนดนโยบายต่างๆ ในพ้ืนที่ที่บูรณาการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณด้วยหลักคิดคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการน าการพัฒนาด้านอื่นๆ 
 นอกจากการด าเนินงานของภาครัฐแล้ว ครอบครัวก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของ
เยาวชนมุสลิม เพราะการอบรมเลี้ยงดูส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน และความสัมพันธ์ระหว่างบิดา
มารดาต่อบุตร และการสั่งสอนทางศาสนาที่ดีจะส่งผลต่อพฤติกรรมให้เด็กเป็นคนดี  มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักธรรม และน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนซึ่งจะผลให้มีพฤติกรรมดี ดังนั้น 
ความเอาใจใส่ต่อบุตร สอนให้ลูกอยู่ในกรอบอิสลามที่ให้ปฏิบัติ สอนให้ลูกเป็นคนดี มีความกตัญญู
ตอบแทนคุณต่อบุพการี การให้อภัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความปรองดองกัน สอนให้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ สอนไม่ให้เป็นเด็กดื้อ ให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ควบคุมดูแลให้บุตรเป็นคนมีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ พึ่งพาตนเองได้ และรู้จักแบ่งปันกันสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกินอาหาร
ให้ถูกหลักตามท่ีศาสนาก าหนด จะท าให้กายใจของเยาวชนบริสุทธิ์ได้ มีซื่อสัตย์กับตัวเอง ไม่ลักขโมย 
ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน และที่ส าคัญเยาวชนจะตั้งใจเรียนหนังสือ โดยการสั่งสอนของพ่อแม่จะส่งผล
ให้บุตรประพฤติดี (นาซีเราะห์ เจะมามะ และคณะ, 2553) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถน าเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพที่ 2-2 
ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2-2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การด าเนินงานของภาครัฐ 
- งบประมาณ 
- การบริหารจัดการ 
- กระบวนการท างาน 
- บุคลากร 
- ผลลัพธ์ของโครงการ 
- ความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน 

ปัญหาและอุปสรรคของ
หน่วยงานรัฐในการด าเนนิงาน
แก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมสุลมิ 

 
แนวทางพัฒนาการ

ด าเนินงานของหนว่ยงานรัฐ
ในการแกไ้ขปญัหาเยาวชน
ไทยมุสลิมในสามจังหวดั

ชายแดนใต ้

บทบาทของครอบครัว ชุมชน 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยการส ารวจภาคสนาม (Survey research) สัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) ดังต่อไปนี้  
 
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำด้วยกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก คือ ข้าราชการครู จ านวน 
4 ท่าน นายต ารวจชั้นสัญญาบัตร จ านวน 5 ท่าน นายทหารชั้นสัญญาบัตร จ านวน 1 ท่าน 
ข้าราชการฝ่ายปกครอง จ านวน 2 ท่าน อัยการ จ านวน 1 ท่าน เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินโครงการที่
เกี่ยวข้องกับเยาวชน จ านวน 6 ท่าน ผู้น าศาสนาและครอบครัวผู้น าศาสนา จ านวน 2 ท่าน  ครูสอน
ศาสนา จ านวน 1 ท่าน ผู้ปกครองเยาวชนมุสลิม จ านวน 2 ท่าน เยาวชนมุสลิม จ านวน 10 ท่าน 
นักวิชาการในพ้ืนที่ชายแดนใต้ จ านวน 2 ท่าน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ ประเทศ
มาเลเซีย จ านวน 1 ท่าน และรักษาการอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  ณ ประเทศมาเลเซีย 
จ านวน 1 ท่าน และข้าราชการประจ าส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 
9 จ านวน 1 ท่าน  ดังแสดงในตารางที่ 3-1 
 
ตำรำงท่ี 3 -1 จ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ กรณีศึกษำที ่
ข้าราชการครู 1 2 3 และ 4 
นายต ารวจชั้นสัญญาบัตร 5 6 7 8 และ 9 
นายทหารชั้นสัญญาบัตร 10 
ข้าราชการฝ่ายปกครอง 11 และ 12 
อัยการ 13 
เจ้าหน้าทีร่ัฐที่ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน 14 15 16 และ 17 
ผู้น าศาสนาและครอบครัวผู้น าศาสนา 18 และ 19 
ครูสอนศาสนา 20 
ผู้ปกครองเยาวชนมุสลิม 21 และ 22 
เยาวชนมุสลิม 23 24 25 26 27 28 และ 29 
นักวิชาการในพื้นที่ชายแดนใต้ 30 และ 31 
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ ประเทศมาเลเซีย  และ
รักษาการอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ ประเทศมาเลเซีย 

32 

ข้าราชการประจ าส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดภาค 9 

33 
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 1.2 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำด้วยกำรสนทนำกลุ่ม ประกอบไปด้วย 1) เจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิมประจ าจังหวัด จังหวัดละ 1 
ท่าน 2) ปลัดอ าเภอหรือนายอ าเภอ จังหวัดละ 1 ท่าน 3) ผู้น าชุมชน (ก านันหรือผู้ ใหญ่บ้าน) จังหวัด
ละ 1 ท่าน 4) สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดละ 1 ท่าน 5) นายต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
จังหวัดละ 1 ท่าน 6) ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดละ 1 ท่าน 7) ข้าราชการครู จังหวัดละ 1 ท่าน 8) 
นักวิชาการท่ีท างานในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดละ 1 ท่าน 9) ครอบครัวเยาวชน จังหวัดละ 
1 ท่าน และ 10) เยาวชนมุสลิม จังหวัดละ 1 ท่าน 

โดยการสนทนากลุ่มจัดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 โดยการสนทนากลุ่มครั้งที่ 1 จัดขึ้น
ที่อ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส มีผู้มาร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 10 ท่าน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่อ าเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี มีผู้มาร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 10 ท่าน และครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา มีผู้มาร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 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 พ้ืนที่ศึกษา คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดย
สาเหตุที่เลือกพ้ืนที่นี้ด้วยพ้ืนที่นี้มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนค่อนข้างมาก อาทิเช่น จากข้อมูลของ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ม.ป.ป.) อธิบายว่า โครงสร้างทางสังคม
ของประชาชนในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีความแตกต่างไปจากท้องถิ่นส่วนอ่ืนๆ  ของ
ภาคใต้ ท าให้มีปัญหาในเรื่องการจัดการศึกษา การวางแผนครอบครัว และการจัดการด้านสวัสดิการ
สังคมของรัฐ มีเด็กยากจนและเด็กก าพร้าที่จ านวนมาก และในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ต้อง
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมของเยาวชนและบทบาทของสตรีเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนั้น มะรูดิง 
สะมาแม (ม.ป..ป.) อธิบายว่า เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ประสบกับปัญหาหลายด้าน อาทิ 
ปัญหาความยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา และว่างงานกันมากอยู่แล้ว ยิ่งมาเจอปัญหายาเสพติด
กระหน่ าซ้ าเข้าไปอีก จึงเป็นเรื่องง่ายที่พวกเขาจะถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือตกเป็นเหยื่อในขบวนการ
บ่อนท าลายความม่ันคงของรัฐ  

 
4. วิธีกำรศึกษำ 

4.1 การศึกษาสถานการณ์ปัญหาเยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
การศึกษากระบวนการท างานและผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิม ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เยาวชนมุสลิม ครอบครัวเยาวชน นักวิชาการ 
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ครูสอนศาสนา ผู้น าศาสนา เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาเยาวชนมุสลิม   

4.2 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทย
มุสลิม ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาเยาวชนมุสลิม ครอบครัวเยาวชนมุสลิม ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และเยาวชนมุสลิม  

4.3 การศึกษาเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม  จ านวน 3 ครั้ง (จังหวัด
ปัตตานี 1 ครั้ง จังหวัดยะลา 1 ครั้ง และจังหวัดนราธิวาส 1 ครั้ง) ด้วยการเชิญ เจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิมประจ าจังหวัด ปลัดอ าเภอ
หรือนายอ าเภอ ผู้น าชุมชน (ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน) สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายต ารวจชั้น
สัญญาบัตร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักวิชาการที่ท างานในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 
ครอบครัวเยาวชน และ เยาวชนมุสลิม จ านวน 10 ท่าน มาร่วมสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือหา
แนวทางในการก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชน
ไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ต่อไปการศึกษาต่อไป 
 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงบริบทของเนื้อหา (Content 
analysis) และการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive analysis)  
 
6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวิจัย 

โครงการวิจัยนี้มีระเวลาการด าเนินงานทั้งสิ้น 12 เดือน (1 ปี) ดังแสดงในตารางที่ 3-2  
 

ตำรำงท่ี 3-2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
วิธีการ/เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
- สัมภาษณ์แบบเจาะลึก / / / / / / /      
- วิเคราะห์ข้อมลูที่ไดจ้าก
การสัมภาษณแ์บบ
เจาะลึก 

      / / / /   

- สนทนากลุ่ม           / / 
- น าเสนอผลการศึกษา            / 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยมีแนวทางในการน าเสนอผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ ตอนที่ 2 ผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษา 
1. สรุปปัญหาของเยาวชนมุสลิม 
2. โครงการของภาครัฐเกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม 
3. กระบวนการท างานและผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

เยาวชนไทยมุสลิม 
4. ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม    
5. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสาม

จังหวัดชายแดนใต้ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 1.1 ข้าราชการครู 

กรณีศึกษาที่ 1  
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส ได้ข้อมูลว่า 
ปัญหาส าคัญของเยาวชนมุสลิมคือ ปัญหายาเสพติดซึ่งจะพบมากในเยาวชนชาย เช่น น้ ากระท่อม 
หรือยาบ้า (น้ ากระท่อมเป็นปัญหาใหญ่ เพราะเยาวชนน ามาผสมยาแก้ไข ยาฆ่าแมลง ยากันยุง เป็น
ต้น เพ่ือให้ฤทธิ์มันแรงขึ้น) ถัดมาคือ โรงเรียนเอกชนของอิสลามเน้นสอนวิชาศาสนามากกว่าวิชา
สามัญ ซึ่งส่งผลต่อพ้ืนฐานทางการศึกษาทางสามัญของเยาวชนท าให้มีปัญหาในการศึกษาขั้นสูง ใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน เมื่อทางโรงเรียนพบว่าเยาวชนในโรงเรียนมีปัญหาท าค่อนข้างยาก 
เพราะผู้ปกครองโดยส่วนมากจะมีค่านิยมในการเข้าข้างลูก กล่าวคือไม่เชื่อว่าลูกของตนเองจะมี
พฤติกรรมตามที่ทางโรงเรียนได้แจ้งแก่ผู้ปกครอง นอกจากนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการยังออก
นโยบายที่ปกป้องเยาวชน (นักเรียน) มากเกินไปจนครูอาจารย์ไม่สามารถท าอะไรได้ เช่น เด็กที่มี
ปัญหามาก 1 คน ก็ไม่สามารถให้ออก หรือไล่ออก หรือแจ้งให้เด็กย้ายสถานศึกษาได้ เพราะ
กระทรวงศึกษาธิการห้ามด าเนินการดังกล่าว เยาวชน (นักเรียน) จะออกจากสถานศึกษาที่ก าลังเรียน
อยู่ได้ก็ต่อเมื่อผู้ปกครองและนักเรียนลาออกไปเอง ท าให้นักเรียนหนึ่งคนที่มีปัญหาและยังอยู่ใน
โรงเรียนสามารถสร้างปัญหาได้ต่อและสามารถท่ีจะได้รับโอกาสในการชักจูงเพ่ือนนักเรียนคนอ่ืนๆ ให้
เข้าไปสู่ปัญหาต่อไป 
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กรณีศึกษาที่ 2 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูประจ าโรงเรียนมัธยม จ านวน 1 ท่าน ในจังหวัดนราธิวาส ได้ ข้อมูลว่า 
เยาวชนมุสลิมโดยส่วนมากให้ความส าคัญกับการเรียนวิชาสามัญค่อนข้างน้อย ท าให้ส่งผลต่อการที่จะ
ไปศึกษาข้ันสูงหรือส่งผลต่อการศึกษาที่ไม่สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนั้น
เยาวชนมุสลิมในปัจจุบันไม่ค่อยเคร่งต่อหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามและตระหนักต่อวิถีมุสลิม ซึ่ง
อยากให้ภาครัฐช่วยตระหนักและสนับสนุนให้นักเรียนมุสลิมรวมไปถึงครอบครัวได้ตระหนักถึง
ความส าคัญต่อการศึกษาแบบสามัญและการด าเนินวิถีอิสลามควบคู่กันไป นอกจากนั้นภาครัฐจะต้อง
ให้ความส าคัญกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้เน้นวิชาสามัญเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือการศึกษาขั้นสูง
หรือเพ่ือให้เยาวชนมีอาชีพที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้ต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นต้องให้ความส าคัญกับ
นักเรียนในโรงเรียนสามัญทั่วไปให้เรียนรู้และเข้าใจวิถีอิสลามเพ่ิมมากข้ึน 
 กรณีศึกษาที่ 3 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูประจ าโรงเรียนมัธยมจ านวน 1 ท่าน ในจังหวัดนราธิวาส ได้ข้อมูลว่า  
ปัญหาส าคัญของเยาวชนมุสลิมคือปัญหายาเสพติด (ส าหรับนักเรียนชาย) ต่อมาคือ ปัญหาสภาพใน
ครอบครัวเกิดข้ึนจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนแต่มีลูกจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถดูแลบุตรธิดาของ
ตนเองได้เป็นอย่างดี หรือพ่อแม่ไปท างานประเทศมาเลเซียและฝากบุตรหลานไว้กับปู่ย่า-ตายาย ซึ่ง
ปู่ย่า-ตายายก็ไม่สามารถเลี้ยงดูและควบคุมได้ดีเท่าที่ควร ส่วนปัญหาเยาวชนมุสลิมหญิงจ านวนมากมี
ปัญหาออกจากการเรียนเพราะท้องก่อนวัยอันควร ซึ่งทางโรงเรียนใช้วิธีการแก้ปัญหาคือ ให้ครูผู้สอน
และครูประจ าชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและไปพูดคุยกับผู้ปกครองในประเด็นต่างๆ รวมไปถึงการ
ช่วยกันแก้ปัญหาเท่าที่จะท าได้ เช่น ถ้าครอบครัวไหนมีปัญหาเรื่องสภาพครอบครัวไม่ดี แต่นักเรียนมี
ความสนใจและขยันตั้งใจเรียนทางโรงเรียนก็จะอุปการะให้เข้ามาอาศัยในโรงเรียนโดยมีครูที่พักอาศัย
อยู่ในโรงเรียนช่วยดูแล เป็นต้น โดยอุปสรรคในการแก้ปัญหาของโรงเรียนโดยส่วนมากจะเกิดจากการ
ที่ผู้ปกครองไม่ค่อยให้ความร่วมมือ และไม่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้แก้ไขปัญหาค่อนข้างยาก  
ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาจะต้องสร้างความตระหนักจากผู้ปกครองให้เห็นถึงความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาเยาวชนและบุตรหลานของตนเองเพ่ิมมากข้ึน  
 กรณีศึกษาที่ 4 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูประจ าโรงเรียนมัธยมจ านวน 1 ท่าน ในจังหวัดปัตตานี ได้ข้อมูลว่า ปัญหา
ใหญ่ของนักเรียน คือ ยาเสพติด การไม่สนใจการเรียน รวมไปถึงการไม่สนใจต่อค าสั่งสอนของครู
อาจารย์ นอกจากนั้น ผู้ปกครองก็ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไขปัญหาบุตรหลาน
ตนเอง และมักจะปกป้องบุตรหลานตนเองถึงแม้จะกระท าผิด โดยในส่วนของโรงเรียนการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาของเยาวชนมุสลิมที่มีปัญหาท าค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
ซึ่งโดยส่วนมากมักจะไม่ได้รับความร่วมมือเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของ
ตนเนื่องจากสาเหตุการต้องท างานหาเลี้ยงชีพหรือการไปท างานต่างพ้ืนที่ เช่น ประเทศมาเลเซีย โดย
การแก้ไขปัญหานักเรียนนั้นจะอาศัยทางโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ เพราะนอกจากครอบครัวและ
โรงเรียนแล้วหน่วยงานอ่ืนๆ ก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วย เช่น ทหารและต ารวจก็ต้องป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไม่ให้มีขายหรือสามารถเข้ามาแพร่กระจายในพ้ืนที่ได้ หรือ ชุมชน ผู้น าชุมชน ก็
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ต้องช่วยกันดูแลเยาวชนในหมู่บ้านหรือในท้องถิ่นของตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและให้
ความส าคัญกับการเรียนเพื่อการมีอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงตนเองต่อไปในอนาคต  
 1.2 นายต ารวจสัญญาบัตร 

กรณีศึกษาที่ 5 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์นายต ารวจชั้นสัญญาบัตรระดับสารวัตรประจ าสถานีต ารวจภูธรจ านวน 1 
ท่าน ในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ได้ข้อมูลว่า ในพ้ืนที่มีปัญหามากเกี่ยวกับเยาวชนที่ติดยาเสพติด เช่น ใบ
กระท่อม และยาบ้า ซึ่งครอบครัวของเยาวชนเองก็ไม่ใส่ใจในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเพราะพ่อดื่มน้ า
กระท่อม แม่ดื่มน้ ากระท่อม ลูกก็ดื่มน้ ากระท่อม (ดื่มกันทั้งบ้าน) หรือในกรณีพอต ารวจเรียกมา
ตักเตือนหรือจับเยาวชนมุสลิมได้ผู้ปกครองก็จะไม่เชื่อว่าบุตรหลานตนเองติดยาเสพติดหรือไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา หรือถ้ายอมรับก็จะยอมรับแบบไม่ค่อยพอใจ กล่าวคือ แค่ยอมรับว่า
ลูกติดจริงให้เหตุการณ์มันผ่านไปและจะได้กลับบ้าน แต่ไม่ได้จริงจังอะไรกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
นอกจากนั้นสภาพครอบครัวสังคมที่ปล่อยปะละเลยจึงพบเห็นเยาวชนมุสลิมจ านวนมากขับรถ
มอเตอร์ไซค์เที่ยวเล่น ซึ่งสาเหตุที่เด็กและเยาวชนออกมาอยู่บนท้องถนนก็เพราะครอบครัวไม่ใส่ใจ 
โดยในพ้ืนที่อ าเภอที่นายต ารวจท่านนี้ดูแลอยู่ได้ข้อมูลว่าเด็กและเยาวชนมุสลิมติดน้ ากระท่อม
ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก าลังต ารวจมีไม่เพียงพอและจากการที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบท าให้
การเข้าถึงพ้ืนที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่เป็นไปค่อนข้างยากเพราะความไม่ปลอดภัยสูง นอกจากนั้น
ประชาชนด้วยกันเองก็อยู่ในวงจรของยาเสพติดจึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา หรือการ
ให้ข้อมูลแก้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยจากข้อมูลของทาง
เจ้าหน้าที่ต ารวจพบว่า ยาเสพติด เช่น ยาบ้ามาจากหลายทิศทาง เช่น บางส่วนกับรถขนพักและผลไม้
ที่ขนผักและผลไม้ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆ จากภาคเหนือสู่ภาคกลางลงมายังภาคใต้และกระจายมายัง
สามจังหวัดชายแดนใต้ หรือบางส่วนเข้ามาทางทะเลกับเรือประมง เป็นต้น  
 ซึ่งปัญหายาเสพติดส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของคดีลักขโมยที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการจับกุมในสมัย
ปัจจุบันท าค่อนข้างยากเพราะจะต้องมีหลักฐานโดยแน่ชัด และด าเนินการค่อนข้างยาก ถ้าเป็นใน
สมัยก่อนถ้าเพียงแต่สงสัยสามารถเชิญมาสอบสวนได้เลย ท าให้กระบวนการยุติธรรมค่อนข้างช้า เช่น 
มีผู้ของหายมาแจ้งความแต่ต ารวจก็ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วเพราะต้องหาพยานหลักฐาน
ที่ชัดเจน รวมไปถึงคดียาเสพติดก็เช่นกัน บางทีเจ้าหน้าที่ต ารวจก็รู้ว่าใครเสพ ใครขาย แต่การ
สอบสวนเพื่อหาหลักฐานหรือพยานท าได้ค่อนข้างล าบาก ซึ่งกว่าจะท าการสอบสวน หาหลักฐานและ
พิสูจน์ ท าให้ช้าซึ่งไม่ทันต่อสถานการณ์การแก้ไขปัญหาทางที่ดีที่สุดคือต้องให้ครอบครัวของเยาวชน
เข้ามาช่วย กล่าวคือ ครอบครัวต้องรับรู้และตระหนักว่าบุตรหลานของตนเองก าลังเป็นปัญหา หรือก่อ
ปัญหาให้แก่สังคม เพราะจะหวังเพียงแต่ให้รัฐแก้ปัญหาแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐ
หรือเจ้าหน้าที่เผลอกลุ่มขบวนการยาเสพติดก็จะเข้ามาในพ้ืนที่อีกหรือต่อให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่เผลอและ
เข้มงวดก็ยังสามารถเข้ามาแพร่ระบาดได้อยู่ดีเพราะพ้ืนที่ในอ าเภอมีมาก และยิ่งจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบยิ่งท าให้รัฐเข้าถึงประชาชนยากมากขึ้น ดังนั้นการสร้างจิตส านึกที่ครอบครัวจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
และครอบครัวและสังคมต้องช่วยเหลือด้วยและจริงจัง 
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 กรณีศึกษาที่ 6 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์นายต ารวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองผู้ก ากับการประจ าสถานีต ารวจภูธร
จ านวน 1 ท่าน ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ได้ข้อมูลว่า ยาเสพติด เช่น น้ ากระท่อมเปรียบเสมือนยา
สามัญประจ าบ้านไปแล้ว “เพราะในเมื่อพ่อแม่ดื่ม แล้วจะไม่ห้ามให้ลูกไม่ดื่มได้เช่นไร” ยาเสพติดอยู่
ในวิถีชีวิตประจ าวันของครอบครัวคนนับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้จ านวนมาก
โดยเฉพาะพ้ืนที่ในชนบท เช่น เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จะเข้าจับกุมเยาวชนชายดื่มน้ ากระท่อม
และเสพยาเสพติดซึ่งมีอายุระหว่าง 13 – 16 ปี จ านวนหลายคน ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง (ทั้งหมู่บ้านนับ
ถือศาสนาอิสลาม) โดยในการจะเข้าจับกุมได้ขอให้ผู้ใหญ่บ้านให้มาเป็นพยานแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่มา 
ขอให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาก็ไม่มีใครมา จึงได้ไปตามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ เป็นผู้หญิงมาจึงสามารถเข้า
จับกุมได้ ด้วยความสงสัยว่าท าไมผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ชายจึงไม่มา จึงได้ให้ต ารวจ
ตามไปเชิญตัวจากที่บ้านมาพบจึงพบว่าทั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ชาย) ที่ไม่มาก็เพราะ
กลัวว่าตนเองจะโดนจับไปด้วย เพราะท้ังผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่างก็มีสารเสพติดในร่างกาย 
(เมื่อผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาต่างก็ยอมรับสารภาพถึงสาเหตุที่ไม่ยอมมาร่วมเป็นพยานใน
การจับกุม) นอกจากนั้น “ยาบ้า” ก็แพร่กระจายมาก รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจจึงกล่าวว่า “แล้ว
ต ารวจจะท าอะไรได้มากไปกว่านี้ ในเมื่อแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ยังดื่มน้ ากระท่อม” 
เพราะในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ถึงแม้จะพบว่ามีการกระท าผิดแต่ถ้าจับกุมก็จะเป็นปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมา เพราะน้ ากระท่อมเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนนับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้  
 นอกจากนั้น เยาวชนมุสลิมจ านวนมากไม่ยอมเรียนหนังสือ (สายสามัญ) แต่ไปเน้นเรียน
ศาสนา เพราะไม่เห็นความส าคัญของการเรียนในระบบวิชาชีพหรือสายสามัญเพ่ือจะไปหางานท า 
เยาวชนจะรู้ตัวว่ามีความจ าเป็นต้องเรียนสายสามัญก็ต่อเมื่อไม่เรียนแล้วอายุมากขึ้นแล้วไม่สามารถหา
งานท าเลี้ยงชีพตนเองได้ จึงได้แต่ท างานรับจ้างทั่วไป เช่น ท าสวน รับจ้างกรีดยาง หรือไม่ก็ไปท างาน
ประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นครอบครัวจ านวนมากเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ (มีลูกจ านวนมาก 
แต่ไม่มีความสามารถในการดูแล) เมื่อพ่อแม่ไม่มีการศึกษาและมีลูกมาก พอลูกเกิดมาก็ไม่ ได้ให้
ความส าคัญกับการศึกษา พ่อแม่เน้นท างานหาเลี้ยงชีพมากกว่าจะสนใจเลี้ยงและดูแลบุตรให้ดี (เพราะ
ลูกมาก ครอบครัวยากจน รายได้ไม่เพียงพอ จึงดูและลูกไม่ได้) พอเยาวชนไม่ได้รับการเอาใจใส่ที่ดีก็มี
ปัญหาตามมา เช่น ติดยาเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น ในการการให้ความรู้เรื่องการวางแผน
ครอบครัวที่ทางโรงพยาบาลประจ าอ าเภอเป็นผู้ดูแล ก็พบว่าพยาบาลที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน
ครอบครัวมีลูก 6 คน จึงมีค าถามว่าขนาดพยาบาลยังมีลูก 6 คน แล้วจะไปแนะน าให้ครอบครัวมุสลิม
วางแผนครอบครัวได้อย่างไร โดยจากประสบการณ์ของนายต ารวจท่านนี้ท่านกล่าวว่า “ถ้าครอบครัว
มุสลิมครอบครัวไหนมีการศึกษา เขาจะเข้าใจถึงเรื่องการวางแผนครอบครัวและการมีบุตร” ซึ่งความ
เชื่อทางศาสนามีผลต่อการวางแผนครอบครัว ซึ่งครอบครัวมุสลิมจ านวนมากยังมีความเชื่อทางศาสนา
มากกว่าการวางแผนครอบครัว หรือการที่จะให้บุตรหลานได้รับการศึกษาสายสามัญหรือวิชาชีพ
เพ่ือที่จะไปประกอบวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานหรือนายจ้างในอนาคต 
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 กรณีศึกษาที่ 7 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์นายต ารวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองผู้บังคับการประจ าศูนย์ปฏิบัติการต ารวจ
จังหวัดชายแดนใต้ (ศชต.) จังหวัดยะลา จ านวน 1 ท่าน ได้ข้อมูลว่า ปัญหาหลักๆ ของเยาวชนคือ ยา
เสพติด รถกวนเมืองและก่อความร าคาญแก่สังคม โดยยาเสพติดจ านวนมากมาจากพ้ืนที่ภาคกลาง 
ส่วนปัญหาการขับรถกวนเมืองและก่อความร าคาญให้ประชาชนโดยทั่วไปเกิดจากสภาพครอบครัวของ
เยาวชนที่ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแล โดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดควรจะได้รับความร่ วมมือจากทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะครอบครัวพ่อแม่ ผู้ปกครองของเยาวชนจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก และทุก
ภาคส่วนจะต้องช่วยกันปลูกฝังให้เยาวชนรู้ถึงโทษของยาเสพติด ในส่วนของการศึกษาภาครัฐจะต้อง
ให้ความใส่ใจกับโรงเรียนปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ให้เป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาวิธีคิดเยาวชนมุสลิมไปในทางที่ถูกต้องเพ่ิมมากขึ้น ไม่ใช่ปล่อยให้จัดการกันเองมากเกินไป 
และส่งเสริมความเข้าใจทางการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การประกอบวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น และต้องเข้าไปดูแล
ไม่ให้สถาบันการศึกษาเหล่านี้เป็นที่บ่มเพาะความรู้หรือความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิถีอิสลาม ซึ่งภาครัฐ
ต้องเข้าไปดูแลตรงนี้เพ่ิมมากข้ึน 

กรณีศึกษาที่ 8 
ผู้วิจัยสัมภาษณ์นายต ารวจระดับรองผู้บัญชาการประจ าศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จ านวน 1 ท่าน ท่านได้สรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนมุสลิมไว้ดังนี้ 1) เยาวชน
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ติดยาเสพติดมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 2) ขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ
มักจะใช้เยาวชนที่ดูเป็นเด็กตั้งใจเรียน ขยัน ไม่ค่อยสุงสิงกับเพ่ือนมาเป็นฝ่ายปฏิบัติการในการก่อเหตุ 
และเม่ือทางต ารวจหรือทหารจับได้ ญาติพ่ีน้อง พ่อแม่ ของผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัยที่เป็นเยาวชนก็จะไม่
เชื่อข้อมูลจากภาครัฐและให้การปกป้องเยาวชนที่กระท าผิดอย่างมาก 3) เยาวชนจ านวนมากไม่เรียน
หนังสือ หรือเรียนมาหางานท าไม่ได้ ครอบครัวไม่ใส่ใจจึงสร้างปัญหาต่างๆ ให้กับสังคม เช่น ขับรถ
มอเตอร์ไซค์รบกวนผู้อ่ืน และ 4) ในบางพ้ืนที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน) เมื่อถึงเวลาปฏิบัติศาสนกิจ (ละมาด) 
แทบจะหาเยาวชนชายมาปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้เลย 

ซึ่งแม้เจ้าหน้าที่รัฐจะพยายามจับกุม ป้องกัน หรือปราบปรามเพียงใด แต่ก็ไม่ค่อยเป็น
ผลส าเร็จ เพราะปัญหาไม่ได้เกิดจากการไม่ด าเนินการของภาครัฐ เพราะต่อให้ด าเนินการแต่ถ้า
ครอบครัว ชุมชน สังคม ไม่ช่วยเหลือหรือไม่เห็นโทษของยาเสพติดหรือนิ่งเฉยต่อการกระท าผิด
กฎหมายใดๆ แล้วการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐใดๆ ก็ไม่ประสบความส าเร็จอยู่ดี 

กรณีศึกษาที่ 9 
ผู้วิจัยสัมภาษณ์นายต ารวจระดับรองผู้ก ากับสถานีต ารวจแห่งหนึ่งในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ได้

ข้อมูลว่า การแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่ท าค่อนข้างล าบาก เพราะสถานการณ์ในพ้ืนที่ บริบท
ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมทางสังคมของชุมชนมุสลิม อาทิเช่น การดื่มน้ ากระท่อม การมีใบกระท่อม
ไว้ในครอบครอง ถึงแม้จะผิดกฎหมายก็ไม่สามารถท าอะไรได้ เพราะเป็นข้ออ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของ
ชุมชนอิสลาม และเมื่อครอบครัวดื่มน้ ากระท่อมเสมือนกับดื่มชาในชีวิตประจ าวัน มีต้มดื่มกินที่บ้าน
แล้วเมื่อพ่อ-แม่ดื่ม ลูกก็ย่อมดื่มตามพ่อ-แม่ นอกจากนั้น พ่อ-แม่ก็ไม่ได้มีการห้ามปราม นอกจากนั้น
ในสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวมุสลิมก็มียาเสพติดแพร่กระจายทั่วไป เช่น ยาบ้า และ
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จับกุมอย่างไรก็ไม่หมด นอกจากนั้น แม้แต่ผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ก็ติดยาเสพติด
และค่าขายยาเสพติด ชุมชนและสังคมที่เยาวชนจึงค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงต่อยาเสพติด  

นอกจากนั้น ระบบการศึกษาที่เน้นเรียนศาสนามากก็ท าให้ไม่สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัย
หรือวิชาชีพอาชีวศึกษาได้ เมื่อเรียนจบศาสนาก็ไม่มีงานท าก็ท าให้ตกงานก็ไม่รู้จะท าอาชีพอะไร ไม่มี
รายได้ก็น าพาไปสู่วงจรของยาเสพติดหรือขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ และจากสถิติการจับกุมผู้ก่อ
ความไม่สงบพบว่าบางสถาบันสอนศาสนากลับกลายเป็นสถานที่บ่มเพาะผู้ก่อความไม่สงบ เพราะมี
เยาวชนผู้ก่อเหตุจ านวนมากที่โดนจับกุมจบมาจากสถาบันการศึกษาทางศาสนาเดียวกัน  นอกจากนั้น 
สถาบันการศึกษาบางแห่งยังเป็นที่ซ่องสุมของเยาวชนซึ่งอยู่ในขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ รวมถึงยา
เสพติด (มีข้อมูลจากการหลักฐานกล้องวงจรปิด พบว่า เมื่อเยาวชนที่อยู่ในขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ
หลังจากได้ก่อเหตุเสร็จ (วางระเบิด) ได้เดินทางเข้าไปในสถาบันการศึกษาแห่งนั้น และเปลี่ยนเสื้อผ้า
ในชมรมหนึ่งในสถาบันฯ แล้วกลับออกมา) ซึ่งการไม่ดูแลนักศึกษาและ/หรือไม่ใส่ใจของคณาจารย์ 
ผู้บริหารสถานศึกษาก็ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาเยาวชนในเรื่องการก่อความไม่สงบหรือยาเสพติด 

การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการแก้ไขปัญหา คือ ด้านยาเสพติดต้องใช้การการ
ประคองสถานการณ์ กล่าวคือ ถ้าจับกุมก็กลายเป็นประเด็นว่าต ารวจไม่เป็นธรรมไม่เข้าใจวิถีชีวิต
อิสลามในพื้นที่ (ท้ังที่ต ารวจท าตามกฎหมาย) ส่วนถ้าไปจับกุมเยาวชนที่ร่วมขบวนการก่อความไม่สงบ
ต้องอาศัยหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ช่วยหรือแม้แต่มีหลักฐานชัดเจน เช่น มีภาพในกล้องวงจรปิด ก็
โดนกล่าวหาว่าจับกุมผู้บริสุทธิ์ เพราะในพื้นที่กระบวนการที่กล่าวหาและสร้างการสื่อสารทางสังคมว่า
ต ารวจกระท าการไม่ยุติธรรมมีอยู่โดยทั่วไป และชาวบ้าน (คนที่นับถือศาสนาอิสลาม) ก็เชื่อในข่าวนั้น
โดยไม่มีการไตร่ตรอง และช่วยเหลือคนศาสนาเดียวกันไว้ก่อน ไม่ว่าเขาจะท าถูกหรือผิด ท าให้
กระบวนการของต ารวจท างานยากเพราะจะโดนกดดันเจ้าผู้น าศาสนาอิสลามและกลุ่มประชาชนใน
พ้ืนที่ นอกจากนั้น สิ่งที่ท าให้ยาเสพติดแพร่กระจาย และอยู่ในชุมชนมุสลิมเพราะว่าจากเหตุการณ์
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมาพ้ืนที่ไหนที่มีเฉพาะกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ทั้งหมดแล้ว 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร ก็จะไม่ค่อยเข้าไปในพ้ืนที่ นานๆ จะเข้าไปซักครั้งหนึ่ง หรือเมื่อมีเหตุ ก็ท าให้ผู้
ที่กระท าผิดกฎหมายมีอิสระมากขึ้น นอกจากนั้น ฝ่ายปกครอง คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นที่ในพ้ืนที่
ซึ่งก็นับถือศาสนาอิสลามด้วยกันก็ไม่ด าเนินการอะไร ซึ่งยิ่งมีความรุนแรงและพ้ืนที่ใดที่มีเฉพาะคนที่
นับถือศาสนาอิสลามแล้วพ้ืนที่นั้นก็ยิ่งสะดวกต่อการปฏิบัติการของผู้ท าผิดกฎหมายและผู้ก่อความไม่
สงบ 
 1.3 นายทหารชั้นสัญญาบัตร 

กรณีศึกษาที่ 10 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์นายทหารระดับรองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจฯ ในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ จ านวน 1 ท่าน ได้ข้อมูลว่า การท างานในสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ การประคอง
สถานการณ์ เพราะท างานค่อนข้างล าบาก เพราะประชาชนโดยเฉพาะคนที่นับถือศาสนาอิสลาม
จ านวนมากยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการท างานและกระบวนการต่างๆ ของรัฐในการช่วยแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวกับเยาวชน และส่วนหนึ่งก็มองว่า เมื่อเยาวชนมารับการบ าบัด หรือเข้าค่ายฝึกอบรมใดๆ แล้ว ก็
จะโดนรัฐปั่นหัวให้มาเข้าข้างประเทศไทยหรือคนที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาและ
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เยาวชนทางกองทัพบกมีการด าเนินการหลายอย่างโดยส่วนมากเป็นการจัดโครงการ เช่น โครงการ
กีฬา เช่น เชิญชวนเยาวชนมาเรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลโดยตัวแทนผู้ฝึกสอนของทีมฟุตบอล 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จากประเทศอังกฤษ (จัดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558) โดยมีผู้มาอบรมจาก
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา รวมจ านวนทั้งสิ้น 400 คน หรือโครงการ ““โครงการ
รวมใจไทยเป็นหนึ่ง” โดยกองทัพเรือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีการด าเนินการอยู่เป็น
ประจ าทุกปี โดยได้น าเยาวชนด้อยโอกาส จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) 
เดินทางไปทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 
กับเยาวชนในพื้นท่ีอ่ืนๆ ของประเทศไทยเพ่ือสร้างความสมานฉันท์และสามัคคี เปิดโอกาสการเรียนรู้ 
สร้างเสริมประสบการณ์และเพ่ิมมุมมองให้แก่เยาวชนไทยที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ให้
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนปลูกฝัง
ความรักชาติและความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทย หรือกองทัพอากาศมีการจัดโครงการ “เยาวชนไทยใต้
ฟ้าเดียวกัน” โดยมอบสิ่งของต่างๆ ให้แก่เยาวชนและครอบครัวมุสลิมที่มีความยากจน เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความปรารถนาดีขององค์กรภาครัฐในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้ทุกคนอยู่ด้วยกัน
อย่างสันติสุข หรือโครงการญาลันนันบารูของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหาเยาวชนที่ติดยาเสพติดในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 อย่างไรก็ตาม ท่านให้ข้อมูลการด าเนินการของรัฐเพ่ือแก้ปัญหาเยาวชนมุสลิมค่อนข้าง
ประสบความส าเร็จน้อย ด้วยเพราะบริบทในพ้ืนที่และสังคม วัฒนธรรมของผู้นับถือศาสนาอิสลามใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ ยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติและวิธีคิดแบบที่เคยเป็นมา ยาเสพติด เช่น น้ า
กระท่อมเป็นวิถีชีวิตที่เคยเป็นมาแต่อดีตการจะไปปรับเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจเรื่องอันตรายของ
สารเสพติดก็ต้องใช้เวลาอีกนาน ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนวิธีคิดได้หรือไม่ และการที่เยาวชนอยู่กับ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดรวมไปถึงยาบ้า เยาวชนจึงง่ ายต่อการติดยา
เสพติด และภาครัฐทุกภาคส่วนช่วยกันปราบปรามจับกุมเท่าไหร่ก็ไม่หมด เพราะเมื่อจับกุมก็หา
พยานหลักฐานยากเพราะคนในชุมชนเองก็ช่วยกันปกป้อง ซึ่งถ้าดูจากข้อมูลจะพบว่าครอบครัวที่นับ
ถือศาสนาอิสลาม แล้วฐานะยากจน การศึกษาไม่สูงและมีบุตร-ธิดาจ านวนมากมีอัตราการติดยาเสพ
ติดค่อนข้างสูง ส่วนปัญหาอ่ืนๆ ก็เช่น การไม่เรียนหนังสือในระบบสายสามัญหรือวิชาชีพแต่เรียน
ศาสนาจึงหางานท าไม่ได้จะสอบรับราชการก็ไม่ได้ และเมื่อไม่มีงานท า ไม่มีรายได้ และติดยาเสพติด 
การถูกชักจูงเข้าสู่ขบวนการผู้ก่อความไม่สงบก็ง่ายตามไปด้วย แต่ถ้าให้ดู ครอบครัวผู้น าศาสนา 
ครอบครัวชาวอิสลามที่มีการศึกษา หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี จะพบได้เลยว่า ลักษณะครอบครัว
แบบนี้จะมีบุตร-ธิดาไม่มาก เน้นให้เรียนสายสามัญควบคู่ไปกับศาสนาและโดยส่วนมากส่งไปเรียน
หนังสือต่างพ้ืนที่ เช่น สงขลาหรือกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ได้รับการศึกษาที่ดีเพ่ือมีงานท าและฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่ดีต่อไปในอนาคต และเพ่ือให้ห่างไกลจากยาเสพติดและปัญหาทางสังคมต่างๆ ในพ้ืนที่
และชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 โดยสรุป การด าเนินการของภาครัฐโดยเฉพาะกองทัพเป็นโครงการซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการ 
ซึ่งโดนส่วนมากเยาวชนที่เข้ามาร่วมโครงการก็จะได้ความรู้ ความเข้าใจการอยู่ในสังคมที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และสามารถเข้าใจความแตกต่างทางด้านศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติ 



 
34 

 

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาเยาวชนหรือการด าเนินการใดๆ จะอาศัยเพียงภาครัฐหรือกองทัพบก
อย่างเดียวไม่ได้ เพราะหัวใจส าคัญอยู่ที่ผู้ใหญ่ซึ่งก็คือครอบครัวที่ต้องอบรม ดูแล เลี้ยงดูและเอาใจใส่
บุตรหลานของตน รวมไปถึงชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ต้องสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนเรียนรู้ถึง
อันตรายจากการติดยาเสพติดประเภทต่างๆ และต้องเข้าใจวัฒนธรรมโลกว่าต้องได้รับการศึกษา
ประเภทไหนถึงจะมีงานท าและหาเลี้ยงชีพได้ ซึ่งต่อให้ภาครัฐด าเนินการดีแค่ไหน เมื่อเยาวชนกลับไป
อยู่ชุมชนแล้วเจอสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบเดิมแล้ว เยาวชนก็มีโอกาสสูงที่จะกลับไปเป็น
ปัญหาสังคมและติดยาเสพติดเช่นเดิม 
 1.4 ข้าราชการฝ่ายปกครอง 
 กรณีศึกษาที่ 11 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ก านัน 1 ท่าน ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ได้ข้อมูลว่า ปัญหาเยาวชนปัจจุบัน
ด าเนินการค่อนข้างยาก เพราะผู้ปกครองค่อนข้างจะปกป้องลูกตนเองมาก เช่น กรณีศึกษาในพ้ืนที่
ต าบลที่ตนเองดูแลอยู่มีผู้ปกครองพาเยาวชน (บุตร-หลาน) ของตนไปร่วมชุมนุมทางการเมืองในช่วงปี 
พ.ศ. 2556-2557 ณ กรุงเทพมหานคร เป็นเวลาหลายเดือนท าให้นักเรียนขาดเรียน พอกลับมาจาก
ชุมนุมพบว่า นักเรียนคนดังกล่าวติดน้ ากระท่อม มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นก้าวร้าวรุนแรง พอเรียก
ผู้ปกครองมาตักเตือนก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ก านันพูด ทางก านันก็ประสานไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนให้ช่วง
แก้ปัญหา ทางโรงเรียนก็แจ้งมาว่า “ทางโรงเรียนรับทราบปัญหา แต่ท าอะไรไม่ได้เพราะผู้ปกครอง
ไม่ให้ความร่วมมือ” ซึ่งทางผู้อ านวยการโรงเรียนยังให้ข้อมูลว่า ไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะพอจะ
ด าเนินการอะไร ผู้ปกครองก็จะแสดงความไม่พอใจ ทางโรงเรียนขอให้ออกไปหรือไล่ออกก็ไม่ได้ 
เพราะกระทรวงศึกษาธิการไม่อนุญาตให้ไล่นักเรียนออก จะออกได้ก็ต่อเมื่อผู้ปกครองของนักเรียนพา
นักเรียนมาลาออกเอง ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการควรจะทบทวนการใช้นโยบายที่ให้อ านาจ
ผู้ปกครองและนักเรียนมีอ านาจมากจนอยู่เหนือโรงเรียน 
 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญเพราะยาเสพติดสัมพันธ์กับปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่
ภาคใต้ เพราะถ้าเยาวชนติดยาเสพติดก็ต้องหาเงินมาใช้จ่ายในการซื้อยา เมื่อไม่มีเงินการเข้าไปสู่
ขบวนการการก่อความไม่สงบจึงง่ายเพราะเป็นหนทางหนึ่งที่จะให้ได้มาซึ่งยาเสพติด ซึ่งถ้าเยาวชนติด
ยาเสพติดแล้วจะล าบากและเลิกยาก การตั้งศูนย์บ าบัดยาเสพติดของรัฐก็ไม่ค่อยจะได้ผล เพราะการที่
เอาเยาวชนผู้ติดยาเสพติดไปอยู่รวมกันส่งผลคือ ท าให้เยาวชนผู้ติดยาเสพติดได้เครือข่ายยาเสพติด
เพ่ิม การแก้ปัญหาของรัฐที่ผ่านมาก็ท าตามหน้าที่ไม่ได้จริงจัง โดยเฉพาะการที่ส่วนกลางในบางยุคของ
รัฐบาลก าหนดมาเลยว่าจังหวัดหนึ่งจะต้องมีจ านวนเยาวชนมาเข้าข่ายอบรมเพ่ือบ าบัดและเลิกยาเสพ
ติดกี่คน ท าให้เจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่ใช้วิธีเกณฑ์เยาวชนมาอบรมหรือเข้าค่ายบ าบัด (ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐใน
พ้ืนที่ไม่ท าก็จะโดนส่วนกลางเล่นงาน) ท าให้พบว่าเด็กที่เกณฑ์มาให้ครบจ านวนนั้นมีส่วนหนึ่งไม่ได้ติด
ยาเสพติดจริงๆ แต่ต้องมาเพราะโดนเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่บังคับมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
รัฐบาลส่วนกลาง และเพ่ือไม่ให้ตนเองโดนลงโทษหรือมีปัญหาเพราะขัดค าสั่งรัฐบาลกลาง 
นอกจากนั้น ระบบการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานท าให้เยาวชนจบมาแล้วเรียนต่อขั้นสูง
ไม่ได้ หรือจบมาแล้วก็ไม่มีงานท า ซึ่งการที่ไม่มีงานท าและท าให้ไม่มีรายได้ส่งผลต่อปัญหาสังคมหลาย
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ประการรวมถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งสังคมจะหวังพ่ึงแต่ภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ครอบครัว พ่อแม่ 
ผู้ปกครองมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากที่ต้องช่วยกันดูแล และลงโทษลูกหลานที่กระท าผิดด้วย 
 ในส่วนของฝ่ายปกครอง ก็มีการด าเนินการร่วมกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจ โรงเรียน และ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการจัดการปัญหายาเสพติด เช่น ก านันจะคอยเตือนประชาชนในพ้ืนที่ต าบล
ของตนเองให้ดูแลบุตรหลาน การสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งแก่ครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธและ
ครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม และการจับกุมไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาแต่ปัญหาเยาวชนต้องดูแลแก้ไข
ที่ความเข้าใจของครอบครัว อย่างไรก็ตาม ก็ไม่มีประสิทธิภาพมากนักเพราะครอบครัวมักจะไม่ให้
ความร่วมมือ โดยเฉพาะครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีค่านิยมในการปกป้องบุตรหลานใน
ครอบครัวตนเองมากเกินไปจนไม่ค านึงว่าเยาวชนในครอบครัวกระท าผิดหรือกระท าถูก เป็นต้น 
 กรณีศึกษาที่ 12 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ปลัดอ าเภอ 1 ท่าน ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ได้ข้อมูลว่า ปัญหาหลักของ
เยาวชนมุสลิมคือ ปัญหายาเสพติด เช่น บางหมู่บ้านเยาวชนชายมีปัญหายาเสพติดมากกว่า 80 
เปอร์เซ็นต์ของจ านวนเยาวชนชายในหมู่บ้าน หรือบางหมู่บ้านก็เกิด 90 เปอร์เซ็นต์ โดยยาเสพติดที่
ติดกันมากอันดับหนึ่งคือ น้ ากระท่อม อันดับต่อมาคือ ยาบ้า โดยในส่วนของน้ ากระท่อมนั้นโดย
ส่วนมากพ่อก็จะดื่มก่อนอยู่แล้วหรือบางครอบครัวอาจจะดื่มกันทั้งครอบครัว ส่วนเยาวชนมุสลิมหญิง
ก็มีปัญหาท้องก่อนวัยอันควรเพราะเกิดจากการที่ครอบครัวมีลูกมากและขาดการเอาใจใส่ที่ดีพอ 
เยาวชนมุสลิมชายและหญิงจ านวนมากมีปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและยังขาดการ
ป้องกันท าให้ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรเกิดขึ้น นอกจากนั้นก็เป็นปัญหาเยาวชนติดเกมไม่อยาก
เรียนหนังสือ และร้านเกมจ านวนมากเปิดให้เยาวชนเข้าไปเล่นเกมในเวลาที่ห้ามไว้และพ่อแม่
ผู้ปกครองก็ปล่อยปะละเลย ซึ่งการแก้ปัญหาก็ค่อนข้างยาก แม้แต่ทางโรงเรียนเองก็ดูแลควบคุมยาก 
และเจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่ค่อยจะเข้าไปด าเนินการกับร้านเกมที่เปิดให้เยาวชนเข้าไปเล่นในเวลาที่
ต้องห้าม ซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหาของภาครัฐในเรื่องปัญหาเยาวชนไม่ค่อยประสบความส าเร็จจาก
ปัจจัยหลายประการ เช่น ความหย่อนยานของเจ้าหน้าที่รัฐเอง รวมไปถึงการไม่มีก าลังมากพอในการ
จัดการปัญหาต่างๆ อย่างไรก็ตามปลัดอ าเภอเน้นย้ าว่า ปัจจัยส าคัญคือ สภาพครอบครัวที่ขาดการ
ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเอง การมีลูกมากและฐานะยากจนท าให้ต้องเลี้ยงตามยถากรรม และ
ถึงแม้ภาครัฐจะพยายามอย่างไรก็ไม่ประสบความส าเร็จถ้าครอบครัวไม่ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ถึงปัญหาเยาวชนและบุตรหลานของตนเอง 
 ส าหรับการด าเนินการของฝ่ายปกครอง เป็นการด าเนินการป้องกัน และให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ดูแลชุมชนตนเอง เช่น ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด 
การดูแลบุตรหลาน เป็นต้น ในส่วนการปราบปรามในบางกรณีที่ต ารวจไม่ด าเนินการ ฝ่ายปกครองก็
จะเข้าไปด าเนินการเอง เช่น มีกรณีร้านเกมให้นักเรียนประถมและมัธยมเข้าไปเล่นเกมในเวลาเรียน
หนังสือ ทางโรงเรียนมีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจแล้วต ารวจไม่ด าเนินการ ฝ่ายปกครองก็
เข้าไปด าเนินการจับกุมและส่งสถานีต ารวจเอง อย่างไรก็ดี ปลัดฯ ให้ข้อมูลตอนท้ายว่าในอ าเภอที่ดูแล
อยู่เป็นที่ผสมผสานระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิมจึงยังสามารถดูแลและบริหารจัดการได้เป็น
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ส่วนมาก ส่วนพ้ืนที่ไหน (หมู่บ้าน) ที่เป็นชาวมุสลิมหมดแล้ว ก็จะให้ปลัดอ าเภอที่เป็นคนอิสลามดูแล 
เพราะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้างจะมีการแบ่งแยกเรื่องชุมชนระหว่างศาสนาพอสมควร 
 1.5 อัยการ 
 กรณีศึกษาที่ 13 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์อดีตอัยการประจ าจังหวัดยะลา จ านวน 1 ท่าน ได้ข้อมูลว่า ปัญหาส าคัญของ
เยาวชนคือ ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นที่รับทราบโดยทั่วไปแต่การด าเนินคดีค่อนข้างจะล าบาก 
นอกจากนั้นการสั่งไม่ฟ้องก็ค่อนข้างสูงเพราะขาดประจักษ์พยานและหลักฐานยืนยันและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องโดยทั่วๆ ไปที่พบเห็นคือ การอยู่นอกบ้าน
ของเยาวชนในเวลาอันไม่สมควร เช่น ในเวลากลางคืน หรือการที่เยาวชนหนุ่มสาวมุสลิมมี
ความสัมพันธ์กันมากกว่าเพื่อน เช่น ชู้สาว เยาวชนชายหญิงขับรถกอดกัน ซึ่งการแก้ไขปัญหาค่อนข้าง
จะล าบากเพราะภาครัฐก็ท าอะไรได้ไม่มาก โดยครอบครัวเป็นหัวใจส าคัญของการแก้ปัญหา แต่เด็กที่
มีปัญหาจ านวนมากเกิดจากสภาพครอบครัวเป็นส าคัญ เช่น ฐานะยากจน มีบุตรมาก พ่อแม่ต้องเอา
เวลาไปท างาน ท าให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่ครอบครัว เป็นต้น 
 1.6 เจ้าหน้าที่รัฐท่ีด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน 

กรณีศึกษาที่ 14 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐจ านวน 1 ท่าน ที่ดูแลเรื่องเยาวชนประจ าส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ได้ข้อมูลว่าปัญหาหลักของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
คือ ปัญหายาเสพติดในเยาชนชาย เช่น กระท่อม เพราะมีอยู่ทุกในชุมชน นอกจากนั้นยังมีการซื้อ-ขาย
กันง่ายมาก เพราะมีการสร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวางทั้งในตัวผู้ใหญ่และเยาวชนเอง ท าให้วงจร
เครือข่ายยาเสพติด (กระท่อม) เป็นวงจรและเครือข่ายขนาดใหญ่ ส่วนเยาวชนหญิงที่ส าคัญคือ ปัญหา
ท้องก่อนวัยอันควร ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้ข้อมูลคาดการณ์ว่าน่าจะมีประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของ
เยาวชนที่ท้องก่อนแต่งงาน ส่วนปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนี้ก็เป็นปัญหาที่น่าตระหนักยิ่ง
หนักที่เยาวชนมีเรื่องเพศสัมพันธ์เกิดขึ้น ท าให้เกิดปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรประมาณ 30 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัญหาการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิงเกิดจากสภาพของครอบครัวที่ไม่พร้อมในการดูแล
บุตร เช่น ฐานะยากจนแต่มีลูกจ านวนมาก 
 ส าหรับปัญหาทางด้านการศึกษา การที่สภาพสังคม วัฒนธรรม และบริบทในพ้ืนที่ที่สนับสนุน
ส่งเสริมให้เยาวชนเรียนวิชาทางศาสนามาก ถึงแม้จะจบปริญญาตรีก็ไม่ค่อยจะมีงานท า เพราะไม่ มี
ต าแหน่งงานรองรับในตลาดแรงงานทั้งภาคราชการและเอกชน นอกจากนั้นเยาวชนจ านวนมากก็ไม่
เห็นความส าคัญของการเรียนหนังสือเพราะสภาพครอบครัวไม้เอ้ืออ านวยจึงเลือกที่จะไม่ศึกษาและไป
ท างานหาเลี้ยงชีพตนเองเพ่ือความอยู่รอดมากกว่า เช่น ไปท างานรับจ้างในประเทศมาเลเซียหลังจาก
จบการศึกษามัธยมต้นหรือมัธยมปลาย โดยในการแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิมของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยงาน
ส่วนกลางด าเนินการเอง และการมอบหมายโครงการและงบประมาณให้ส่วนจังหวัดเป็นผู้ดูแล 
อย่างไรก็ตามหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่มีงบประมาณและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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 โดยการด าเนินงานของส่วนกลางคือ โครงการแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชนต่างวัฒนธรรม โดย
ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง รับสมัครเยาวชนจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา 
และจังหวัดสตูล จังหวัดละ 15 คน รวมทั้งหมด 75 คน มาเข้าค่ายอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างๆ และมีการน าไปอาศัยอยู่กับครอบครัวรับรองในต่างพ้ืนที่ต่างวัฒนธรรม จ านวน 5 วัน 4 คืน 
เช่น บางปีก็น าเด็กและเยาวชนไปพักอยู่กับครอบครัวรับรองที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น เพ่ือให้
เยาวชนในพื้นท่ีชายแดนใต้ ได้เข้าใจถึงการด ารงอยู่ของคนท่ีนับถือศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งโครงการนี้ค่อนข้างได้ผลเพราะจากการประเมินพบว่าเยาวชนที่กลับมาจากการเข้าค่ายและ
การไปอาศัยกับครอบครัวรับรองจะมีการปรับตัวในการอยู่ ในสังคมได้เพ่ิมมากขึ้น เยาวชนมีทัศนคติ
และมุมมองในทางที่ดีต่อสังคมอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น และท าให้เยาวชนปรับตัวเข้ากับสังคม วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตแบบอ่ืนๆ ได้เพ่ิมมากขึ้น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่โครงการนี้มีการด าเนินการเพียงปีละ 1 
ครั้งเท่านั้น 
 โครงการที่ด าเนินงานโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ที่
เกี่ยวข้องกับเยาวชนโดยตรงมีโครงการเดียวคือ โครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็น
โครงการที่โดนก าหนดมาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ทั้งในส่วนของแผนงาน
และงบประมาณที่จัดสรรมาให้ โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ด าเนินการทุกจังหวัดเหมือนกันทั้ง
ประเทศ ไม่ได้มีการให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยโครงการนี้คือการ
จัดสรรงบประมาณให้อ าเภอละ 1 หมื่นบาท และต าบลละ 1 หมื่นบาท ต่อปี โดยให้ทางสภาเด็กและ
เยาวชนประจ าอ าเภอและประจ าต าบลเสนอโครงการมาในงบประมาณปีละ 1 หมื่นบาท ว่าสภาเด็ก
และเยาวชนดังกล่าวอยากด าเนินโครงการอะไร เช่น บางต าบลก็ด าเนินโครงการ “เรียนรู้อาเซียน” 
โดยเยาวชนเองจัดกิจกรรมเก่ียวกับการให้ข้อมูลอาเซียน เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่เยาวชนและเด็ก
ในต าบลนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาเยาวชนอย่างจริงจัง 
เป็นเพียงโครงการที่เน้นการท ากิจกรรมของเยาวชน ซึ่งงบประมาณปีละ 1 หมื่นบาทต่อปีต่อพ้ืนที่นั้น 
ถ้าตามความเป็นจริงแล้วก็แทบจะด าเนินการอะไรเพ่ือแก้ปัญหาหรือท ากิจกรรมต่างๆ ได้ไม่มากนัก 
หน่วยงานในท้องที่ก็เพียงแต่ท าหน้าที่เท่าที่จะท าได้ตามที่ส่วนกลางก าหนดมาแล้วก็รายงานผลการ
ด าเนินงานให้ทราบว่าได้ด าเนินการแล้วตามที่หน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลางก าหนดมาให้ ซึ่งปัญหา
ของภาครัฐคือ ราชการส่วนกลางไม่ได้ส ารวจอย่างจริงจังว่าแต่ละพ้ืนที่มีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขอย่ าง
จริงจัง การก าหนดนโยบาย งบประมาณ โครงการ หรือแผนงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ราชการ
ส่วนกลางยังใช้วิธีการมองแบบภาพรวมมากกว่าจะมองการแก้ปัญหาแบบเจาะจง ท าให้การแก้ไข
ปัญหาไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เป็นต้น ซึ่งถ้าราชการส่วนกลางใช้ตัวชี้วัด
ว่าประสบความส าเร็จตามแผนการด าเนินงานหรือไม่ ถือได้ว่าโครงการนี้ได้ตามแผนที่ราชการ
ส่วนกลางก าหนดมา แต่ถ้าถามว่าการแก้ปัญหาเยาวชนนั้นสามารถท าได้ดีหรือไม่ น่าจะตอบได้ว่ายัง
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุดและเต็มที่ ซึ่งราชการส่วนกลางจะต้องเพ่ิมเติมในการสร้างกลไกเชื่อมโยง
กับระดับพ้ืนที่และใช้ข้อมูลจากระดับพ้ืนที่มาก าหนดงบประมาณ แผนงาน และโครงการ แยกตาม
ความส าคัญของปัญหา มิใช่มองในภาพรวมของทั้งประเทศอย่างเช่นในปัจจุบัน 
 



 
38 

 

กรณีศึกษาที่ 15  
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการญาลันนันบารู (โครงการทางสายใหม่) จ านวน 2 ท่าน  ซึ่ง

เป็นโครงการค่ายอบรมเยาวชนเพื่อปรับพฤติกรรมเยาวชน ด าเนินงานโดยกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ข้อมูลว่า โครงการญาลันนันบารู เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2551 โดยเน้นการปรับพฤติกรรมกลุ่มเยาวชน เช่น ให้สามารถเลิกจากยาเสพติด ให้ปรับตัวเข้ากับ
สังคมใหม่ได้ และมีชีวิตใหม่หลังจากเข้าค่ายอบรม เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นใน
ทั้งสามจังหวัดชายแดนใต้ และเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือหวังผลให้เยาวชนสามารถเลิกจาก
ยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด โดยภายในระยะเวลา 1 ปี จะมีการอบรมเยาวชนหลายครั้ง (รุ่น) โดยใน
เวลา 1 ปี จะมีการจัดโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 4 ครั้ง ในแต่ละจังหวัด โดยจ านวนเยาวชนที่เข้ามาอบรมต่อ
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 จากผู้เข้าอบรมทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2551 ที่ทางโครงการฯ สามารถมั่นใจได้ว่าเลิกจากยาเสพติด และก้าวไปสู่ทางสายใหม่ของชีวิตจริงๆ 
สิ่งที่โครงการท านั้นค่อนข้างประสบความส าเร็จในระยะหนึ่ง แต่การที่เยาวชนหันกลับไปเสพยาอีก
เพราะว่าเยาวชนโดยส่วนมากอยู่ในสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ที่เป็นยาเสพติด ถึงแม้จะมาเข้าข่าย
ฝึกอบรม ฟื้นฟู และมีจิตใจที่เข้มแข็งในการที่จะเลือกเดินทางชีวิตใหม่แล้ว แต่เมื่อกลับไปอยู่ในชุมชน
ที่มียาเสพติดและมีคนในชุมชนเสพยาเสพติดอยู่จ านวนมาก การที่เยาวชนจะกลับไปเสพยาเสพติดอีก
จึงมีความเป็นไปได้สูงมาก ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐพยายามด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้ให้ผู้น า
ชุมชน ผู้น าศาสนาช่วยดูแลเยาวชนที่มาเข้าโครงการฯ แล้วออกไปใช้ชีวิตใหม่ว่ามีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือไม่ และมีการตั้งชมรมเยาวชนขึ้นมาในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือให้รุ่นพ่ีได้ดูแลรุ่นน้อง แต่ถ้า
เยาวชนคนไหนมีความตั้งใจที่จะเลิกจากยาเสพติดอย่างจริงจังและคิดว่าถ้าอยู่ในชุมชนตนเองแล้วจะ
ไม่สามารถเลิกได้ ทางโครงการฯ ก็ได้จัดสถานที่ให้ออกมาอยู่ข้างนอก โดยได้จัดตั้งโรงเรียนปอเนาะ ที่
มีสภาพตั้งอยู่เป็นเกาะกลางทะเลสาบ เข้า-ออก ล าบากเพราะมีน้ าล้อมรอบ อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา เพ่ือให้เยาวชนที่มีความตั้งใจจริงที่จะเลิกยาเสพติดได้เข้ามาอยู่อาศัยและเรียนหนังสือ
ในสภาพแวดล้อมใหม่ที่ปราศจากยาเสพติดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถอยู่ได้จนกว่าที่ตัวเยาวชน
เองจะคิดว่าตนเองเข้มแข็งและสามารถกลับออกไปสู่สังคมได้โดยไม่หันไปติดยาเสพติดอีก ปัจจุบัน 
(เดอืนเมษายน พ.ศ. 2558) มีเยาวชนอาศัยและเรียนอยู่ทั้งสิ้น 59 คน ซึ่งทางโรงเรียนปอเนาะแห่งนี้
ไม่สามารถรับเยาวชนได้มากไปกว่านี้  เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านสถานที่  ห้องสุขา และระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ 

กรณีศึกษาที่ 16 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
จ านวน 1 ท่าน ได้ข้อมูลว่า ในการแก้ไขปัญหาเยาวชนทาง ศอ.บต. มีการด าเนินการหลายอย่าง เช่น 
การร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดหาทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่ไปศึกษาต่อ
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ต่างประเทศ เช่น ทุนจากรัฐบาลบาห์เรน ทุนรัฐบาลมาเลเซีย (ไปศึกษาต่อโรงเรียนสอนศาสนา) ทุนพี
โทนัส (ไปศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศมาเลเซีย) ทุนรัฐบาลตุรกี ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ทุนจาก
กองทุนในประเทศอินโดนีเซีย หรือโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของ ศอ.บต. โดยเป็นโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นโครงการที่เปิดสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่นับถือศาสนาอิสลาม และมีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ที่มีความประสงค์จะไปเรียนต่อต่างประเทศ
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก  (เป็นทุนการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 10 ทุน 
ปริญญาตรี 10 ทุน ปริญญาโท 2 ทุน และปริญญาเอก 1 ทุน)  
 ในส่วนของทุนอ่ืนๆ เช่น ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงด าเนนิโครงการโดย ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี โดยเป็นทุนที่ให้นักเรียนที่ศึกษาต่อเนื่องจากโรงเรียน ตชด. (ต ารวจตระเวนชายแดน) มี
สภาพครอบครัวยากจน อยู่ถิ่นทุรกันดาร มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 2.50 นอกจากนั้น ก็มีโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เกิดขึ้นจากการด าริของพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือได้พิจาณา
คัดเลือกนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เรียนดีแต่ยากจน เด็กก าพร้าในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนของรัฐ โดยการคัดเลือกจะใช้วิธีการสัมภาษณ์นักเรียน
ทุกคน พร้อมการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนที่เหมาะสมที่สุด นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ไปใช้
ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งการศึกษาดูงานใน
สถานที่ต่างๆ เพ่ือเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ และสามารถเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายระหว่าง
ครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมตาม
โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ได้มีโอกาสมาร่วมพบปะร่วมกิจกรรมเพ่ือแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้รักสามัคคี และมีจิตส านึกในการตอบแทน
คุณแผ่นดิน 
 ส าหรับการดูแลปัญหาเด็กและเยาวชนทาง ศอ.บต. มีการตั้งคณะท างานขึ้นเพ่ือดูแลเด็กและ
เยาวชนโดยตรงเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นและป้องกันมิให้กลุ่มเด็กและเยาวชน
หวนกลับไปกระท าความผิดซ้ าหรือก่อเหตุรุนแรงเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต และส่งเสริมในเรื่องของ
การศึกษาหรือ ส่งเสริมทางด้านการประกอบอาชีพส าหรับเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจเด็ก
และเยาวชน ซึ่งลักษณะการท างานของ ศอ.บต. จะมีเป็นลักษณะการจัดโครงการส าหรับเยาวชนและ
ขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยเหลือโดนทาง ศอ.บต. จะเป็นผู้ประสานงานให้เกิด
โครงการและกิจกรรมต่างๆ และในบางส่วนก็ใช้งบประมาณประจ าปีของทาง ศอ.บต. ในการด าเนิน
โครงการและกิจกรรม 
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 กรณีศึกษาที่ 17 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จ านวน 2 ท่าน ประจ าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปัตตานี ได้ข้อมูลว่าทางหน่วยงานมีกิจกรรมหลายอย่างเพ่ือดูแลและแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิม
ที่เข้ามาสู่สถานพินิจฯ เช่น การฟ้ืนฟูและบ าบัดเยาวชนผู้ติดยาเสพติด การพัฒนาและสร้างอาชีพ โดย
ฝึกอาชีพให้เยาวชนที่ออกจากสถานพินิจไปแล้วสามารถมีอาชีพที่หาเลี้ยงตนเองได้ เช่น ช่างตัดผม 
การปฏิบัติเรื่องเกษตรอินทรีย์ ช่างซ่อมรถ เป็นต้น นอกจากนั้น ก็มีการให้วิทยากรจากภายนอกมา
บรรยายเพ่ือให้ความรู้ต่างๆ เช่น การห่างไกลยาเสพติด ข้อเสียของยาเสพติด และการปรับตัวทาง
สังคม เป็นต้น อย่างไรก็ตามงบประมาณที่ทางสถานพินิจฯ ได้มาแต่ละปีนั้นไม่เพียงพอต่อการจัด
โครงการต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาเยาวชน จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในการ
ด าเนินงาน เช่น วิทยาลัยการอาชีพมาช่วยเหลือเรื่องฝึกทักษะ หรือการที่ต้องจัดงานทอดกฐินฯ เพ่ือ
น าเงินที่ได้จากการทอดกฐินฯ มาด าเนินโครงการในการช่วยเหลือเยาวชนในสถานพินิจฯ เช่น 
โครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับเยาวชน ได้มีอาชีพหลังจากการพ้นโทษ และเป็นคนดีต่อสังคม 
โดยได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและศูนย์พัฒนาการศึกษา
เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ หรือโครงการนันทนาการ เช่น กีฬา โดยได้รับความร่วมมือ
จากกรมพลศึกษา เป็นต้น  
 นอกจากนั้น ในสถานพินิจฯ ยังมีศูนย์บริการให้ค าปรึกษาโดยนักวิชาชีพซึ่งมีประสบการณ์ 
และทักษะในการดูแล บ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนโดยตรง มีความพร้อมทั้งในการจัดกิจกรรมบ าบัด
ฟ้ืนฟู การบริการด้านกฎหมาย การส่งต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการให้ความรู้ให้ค าปรึกษาด้าน
การเรียน ความประพฤติ ปัญหาครอบครัว เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัวเยาวชนในสถานพินิจฯ รวม
ไปถึงตัวเยาวชนเองเพ่ือให้เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาเยาวชนและเปิดโอกาสในครอบครัว
ได้มาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และให้เกิดความไว้วางใจระหว่างครอบครัวกับเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนั้น ปัญหาของเยาวชนที่น่าเป็นห่วงในพ้ืนที่ คือ ปัญหายาเสพติด และปัญหาความมั่นคงที่ไป
มีส่วนกับผู้ก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ เพราะเยาวชนเป็นเป้าหมายส าคัญที่กลุ่มขบวนการต้องการให้เข้า
มาเป็นแนวร่วมกับผู้ก่อความรุนแรง ซึ่งโครงการของสถานพินิจฯ สามารถจ าแนกได้สามส่วน คือ 
โครงการตามงบประมาณปกติ เช่น งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการในสถานพินิจฯ โครงการที่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และโครงการสนับสนุนที่สถานพินิจฯ ขอความช่วยเหลือ
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ มาจัดและด าเนินโครงการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหา
เยาวชนในพ้ืนที่ชายแดนใต้ท าค่อนข้างยาก เพราะอัตลักษณ์ บริบท ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา 
และความรู้ความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ยังยึดโยงอยู่กับวิธีคิด และวิถีชีวิตแบบที่เขาเคยเป็นมา รวมไป
ถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ยาเสพติดมีอยู่ทั่วไป พ่อ-แม่ ขาดความเอาใจใส่บุตรของตนเอง ซึ่ง
ประเด็นทางครอบครัวและสิ่งแวดล้อมนี้ส าคัญเพราะบทบาทของรัฐก็ไม่อาจสู้บทบาทของครอบครั ว
และชุมชนได้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาเยาวชนในพ้ืนที่ ครอบครัว ชุมชน สังคมในพ้ืนที่นั้น จึงต้อง
ช่วยกันไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐเพียงอย่างเดียว 
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1.7 ผู้น าศาสนาและครอบครัวผู้น าศาสนา 
กรณีศึกษาที่ 18 

 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้น าศาสนา (โต๊ะอิหม่าม) จ านวน 1 ท่าน ได้ข้อมูลว่า ปัญหาเยาวชนมุสลิม
ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของครอบครัว ถ้าครอบครัวมีการปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาและใช้หลัก
ศาสนาในการสอนบุตรหลานร่วมกับการดูแลเอาใจใส่แล้วปัญหาต่างๆ ของเยาวชนในครอบครัวก็จะ
ไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ความรู้ความเข้าใจระบบการศึกษาก็ส าคัญ เช่น บางชุมชนก็เน้นให้เรียนแต่
ศาสนาอิสลามอย่างเดียวจนเยาวชนเมื่อโตขึ้นก็ไม่รู้จะไปประกอบอาชีพอะไรเพราะไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้จ้างงานหรือไม่สามารถสอบรับราชการได้ ซึ่งในประเด็นนี้อธิบายกันค่อนข้าง
ล าบากในชุมชนเพราะขึ้นอยู่กับวิธีคิดของครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองในประเด็นทางด้านการศึกษา 
นอกจากนั้น ระบบการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ก็อ่อนแอ กล่าวคือ เมื่อทุกฝ่ายรู้อยู่แล้วว่าเรียน
ศาสนาแล้วไม่มีงานท าแต่เหตุใดโรงเรียนหรือสถาบันสอนศาสนาจึงขยายตัวและมีเพ่ิมขึ้นเป็นอย่าง
มาก (รัฐอนุญาต) แต่ระบบโรงเรียนสายสามัญของรัฐคุณภาพก็ตกต่ าลง ซึ่งถ้าดูตัวอย่างประเทศ
มาเลเซียที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามจ านวนมากแล้วจะพบว่าที่ประเทศมาเลเซียเขาเน้นให้เรียนเพ่ือ
ประกอบวิชาชีพส่วนการเรียนศาสนาคือการเรียนโดยใช้เวลาว่างจากการเรียนวิชาชีพซึ่งบริบท
ค่อนข้างต่างกับในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่เน้นเรียนศาสนามากกว่าวิชาชีพ ส าหรับโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวกับเยาวชนโต๊ะอิหม่ามให้ข้อมูลว่า ส่วนมากแล้วรัฐจะจัดโครงการอะไรก็
เข้ามาประสานงานด าเนินโครงการเลย โดยบางทีสิ่งที่รัฐท าก็ไม่ได้ตรงหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหา
อะไรได้อย่างจริงจัง และอาจจะเป็นเพียงแค่ใช้งบประมาณตามท่ีรัฐบาลส่วนกลางสั่งมาให้จัดโครงการ
ก็จัดไปตามค าสั่งเท่านั้น 

กรณีศึกษาที่ 19 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ลูกสาวโต๊ะอิหม่าม จ านวน 1 ท่าน ในพ้ืนที่แห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ได้
ข้อมูลว่า ปัญหาของเยาวชนมุสลิมขึ้นอยู่กับสภาพครอบครัวและการปลูกฝังของผู้ปกครอง เช่น 
ครอบครัวที่ไม่รู้เรื่องศาสนาก็จะอยู่ไปเรื่อยๆ ไม่ใช้วิถีอิสลามมาเป็นตัวก ากับในการด าเนินชีวิต ส่วน
ปัญหาในหมู่บ้านที่ส าคัญคือ เยาวชนติดยาเสพติด โดยเป็นปัญหาตั้งแต่ระดับประถมจนถึง
มัธยมศึกษา ส่วนมากปัญหายาเสพติดจะพบในเยาวชนมุสลิมชาย ส่วนปัญหาในเยาวชนมุสลิมหญิงก็มี
บ้างแต่เล็กน้อย โดยยาเสพติดที่เป็นปัญหาหนักคือ น้ ากระท่อม ซึ่งถ้าดื่มปกติก็จะไม่มีปัญหามากแต่
ในยุคปัจจุบันเขาเอาไปผสมยาแก้ไอ ยากันยุง ให้ฤทธิ์มันแรงขึ้นจึงเป็นปัญหาค่อนข้างมาก ยาบ้ามี
บ้างในชุมชน ปัจจุบันมีมาใหม่คือ เหล้าแห้งมีลักษณะเป็นเม็ดคล้ายยา ทานแล้วจะเมา โดยในหมู่บ้าน
มีเยาวชนชายติดยาเสพติดประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัญหายาเสพติดนอกจากแพร่กระจายในชุมชน
แล้วยังแพร่กระจายในโรงเรียนและมีประชาชนรวมไปถึงเยาวชนจ านวนมากที่อยู่ในวงจรของยาเสพ
ติด โดยสาเหตุหลักๆ ที่เยาวชนเป็นแบบนี้ก็เพราะเกิดจากสภาพครอบครัวที่มีปัญหา เช่น ยากจนแต่
ลูกเยอะ นอกจากนั้นถ้าทางโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการแจ้งผู้ปกครองว่าลูกมีปัญหาก็จะไม่เชื่อ
และปกป้องลูกตนเองมากและไม่ยอมรับว่าเด็กหรือลูกหลานของตนติดยาเสพติด ในส่วนของเยาวชน
มุสลิมหญิงปัญหาที่มากคือการไม่เรียนหนังสือ เพราะมีปัญหาท้องก่อนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ์
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ก่อนวัยอันควร ซึ่งเยาวชนหญิงที่มีปัญหานี้โดยส่วนมากจะเกิดจากสภาพครอบครัวที่เลี้ยงดูไม่ดีหรือ
อยู่ในครอบครัวที่มีปัญหา  
 อันดับถัดมาคือ มาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนเอกชนไม่ดี เพราะครูผู้สอนก็ไม่ได้มีความ
ช านาญมากในวิชาสามัญ นอกจากนั้นโรงเรียนเอกชนส่วนมากเน้นการสอนทางศาสนามากกว่าวิชา
สามัญท าให้การศึกษาต่อขั้นสูงในสาขาวิชาชีพเพ่ือไปหางานท าจะล าบาก แต่ถ้าเรียนศาสนาไปเรื่อยๆ 
จนปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ก็จะไม่มีปัญหาในการเรียน แต่จะมีปัญหาเมื่อจบ
การศึกษามาแล้วและหางานท าไม่ได้ นอกจากนั้นเยาวชนจ านวนมากที่เรียนในโรงเรียนสอนศาสนา
หรือโรงเรียนเอกชนก็จะมีปัญหาการใช้ทักษะภาษาไทยเพราะทางโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ครูผู้สอนก็ไม่ค่อยจะสื่อสารภาษาไทยกับนักเรียนในโรงเรียน นอกจากนั้นเยาวชนปัจจุบันก็ใช้
ภาษาไทยผิดเพ้ียนเพราะใช้ศัพท์การเขียนตามอินเทอร์เน็ตหรือชอบเขียนง่ายๆ ท าให้เคยชินและ
ส่งผลต่อการเขียนภาษาไทยทั้งในการเรียนและชีวิตประจ าวัน เช่น ค าว่า “จริง” นักเรียนก็จะเขียน
เป็น “จิง” เป็นต้น ซึ่งปัญหานี้เกิดจากครอบครัวก็ไม่ดูแล และปล่อยให้นักเรียนอยู่กับเทคโนโลยีมาก
เกินไป และเยาวชนไม่รู้จักแยกแยะ เพราะเยาวชนจ านวนมากเลือกที่จะอยู่กับเทคโนโลยีมากกว่าจะ
ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน 
 การแก้ปัญหาที่ท าอยู่ในปัจจุบันของชุมชนคือ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในพ้ืนที่ได้
พยายามสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างมาเล่นกีฬาและจัดสถานที่ส าหรับออกก าลังกายต่างๆ ส่วน
การใช้หลักศาสนาขัดเกลาจิตใจก็เป็นส่วนที่ผู้น าศาสนาด าเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ต้องใช้เวลา 
อย่างไรก็ตามปัจจัยส าคัญคือเรื่องครอบครัว กล่าวคือพ่อแม่ต้องรู้จักรักลูกให้เป็น และอย่าปกป้องลูก
มากเกินไป และครอบครัวต้องให้เวลาและดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมไปถึงการให้ความส าคัญกับการศึกษาสายสามัญเพ่ือเรียนต่อในสหสาขาวิชาต่างๆ ในขั้น
สูงและเพ่ือการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 1.8 ครูสอนศาสนา 

กรณีศึกษาที่ 20 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูสอนศาสนาอิสลาม (อุสตาซ) จ านวน 1 ท่าน ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ได้
ข้อมูลว่า ยาเสพติด เช่น ใบกระท่อม (น้ ากระท่อม) แพร่ระบาดอย่างหนักในพ้ืนที่มาหลายปี 
แม้กระทั่งในโรงเรียนก็ยังแพร่ระบาดเข้าไปได้ ซึ่งอุสตาซได้ใช้ค าพูดว่า “ทั้งหมู่บ้านจะจัดเยาวชนให้
เป็นทีมฟุตบอลซักทีมยังไม่ได้เลย เพราะเยาวชนไปมั่วสุมกับยาเสพติดกันหมด” นอกจากนั้น
ผู้ปกครองจ านวนมากก็เข้าข้างลูกของตนเอง ลูกของตนเองท าผิดอะไรก็ไม่ค่อยจะยอมรับ 
นอกจากนั้นก็เป็นปัญหาการแอบอยู่กินกันแบบสามีภรรยาของเยาวชน ในหลายกรณีพบว่าเยาวชนมี
เพศสัมพันธ์กันตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา และส่งผลให้เกิดการท้องนอกสมรสของเยาวชนหญิงเพ่ิมมาก
ขึ้น ซึ่งเยาวชนที่มีลักษณะและพฤติกรรมเช่นนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพปัญหาในครอบครัว เช่น 
ครอบครัวจ านวนมากยังยึดมั่นในศรัทธา ยึดมั่นในค าสอน เขาจึงมีลูกจ านวนมาก บางครอบครัวมีลูก
มากกว่า 8 คน ซึ่งการยึดมั่นในค าสอนศาสนานั้นดี แต่ในทางสังคมแล้วมันเป็นเป็นปัญหาจริงๆ เช่น 
“พ่อ-แม่ ฐานะยากจน อาชีพรับจ้างกรีดยาง แต่มีลูก 8 คน จะเอาปัญญาที่ไหนไปเลี้ยงลูก”  
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นอกจากนั้น การเรียนหนังสือของเยาวชนก็ได้รับการปล่อยปะละเลย เช่น เรียนศาสนามาก
เกินไปซึ่งเมื่อจบการศึกษาก็ไม่มีอาชีพ หรือจะไปเรียนต่อก็ไม่ได้ เพราะเยาวชนมุสลิมจ านวนมากเมื่อ
มาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่ายังอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ค่อยจะได้ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการ
ที่ภาครัฐปล่อยปละละเลยมากเกินไป รัฐจะต้องเข้ามาดูแลควบคุมโรงเรียนเอกชนให้มากกว่านี้เพราะ
การศึกษาสายสามัญเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะต้องน าไปเรียนต่อการศึกษาขั้นสูงและเพ่ือเรียนในสาขาที่
ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน (อุสตาซ ท่านนี้จบการศึกษาปริญญา ตรี-โท-เอก ทางด้านศาสนาอิสลาม
จากต่างประเทศ จึงเข้าใจเป็นอย่างดี ของความยากล าบากในการหางานท าของผู้จบการศึกษา
ทางด้านศาสนา)  ในการแก้ปัญหาเยาวชนมุสลิมนั้น อุสตาซเสนอว่า ผู้น าศาสนาต้องปลูกจิตส านึกแก่
ครอบครัวและเยาวชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมและเยาวชน เช่น ใช้การบรรยาย
ธรรมในวันศุกร์ (เพราะคนในชุมชนจะให้ความส าคัญกับวันศุกร์) เป็นการบรรยายให้เห็นถึงสิ่งที่ผิด
และสิ่งที่ถูกต้อง และควรจะบรรยายคุตบะฮ์ในวันศุกร์ให้ครอบครัวฟังด้วย นอกจากนั้นรัฐจะต้องเข้า
มาดแูลระบบการศึกษาให้มากขึ้นกว่านี้ตั้งแต่ ตาดีกา จนไปถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เช่น 
การช่วยพัฒนาครูผู้สอน และการช่วยจัดระบบการศึกษาให้สามารถเรียนศาสนาควบคู่กับสายสามัญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เยาวชนสามารถศึกษาต่อขั้นสูงได้ และเรียนในสาชาที่ใช้ประกอบ
วิชาชีพได้ต่อไป 
 1.9 ผู้ปกครองเยาวชนมุสลิม 

กรณีศึกษาที่ 21 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ปกครองเยาวชนมุสลิมจ านวน 1 ท่าน ที่หน้าโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งใน
จังหวัดยะลา ได้ข้อมูลเพียงสั้นๆ ว่าลูกเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผู้ปกครองต้องเสียเวลามากใน
การมาดูแลลูก เพราะลูกติดเกม ติดเพ่ือน ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เชื่อเพ่ือนมากกว่าพ่อแม่ ถึงแม้ตนจะมีลูก
เพียงไม่กี่คนแต่การที่ลูกมีปัญหาก็ท าให้ผู้ปกครองต้องเสียเวลาท างานมาตามลูก บางทีลูกไม่เข้าบ้าน
ไปกับเพ่ือนก็กลัวว่าจะไปติดยาเสพติด ซึ่งการดูแลของทางโรงเรียนก็ช่วยอะไรได้ไม่มาก เพราะเมื่อ
เด็กไม่ไปโรงเรียนครูอาจารย์ก็ไม่มีโอกาสได้อบรมสั่งสอน ซึ่งต้องให้เจ้ าหน้าที่ปราบปรามจับกุมร้าน
เกมที่เปิดให้เยาวชนไปเล่นในเวลาเรียนเพิ่มมากข้ึนก็จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาไปได้ 
 กรณีศึกษาที่ 22 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ปกครองเยาวชนมุสลิมจ านวน 1 ท่าน ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ได้ข้อมูลว่า 
ปัญหาส าคัญของเยาวชนคือ ปัญหายาเสพติดซึ่งแพร่กระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่และในทุกหมู่บ้าน ซึ่งใน
กรณีของครอบครัวนี้ได้ย้ายบ้านจากในหมู่บ้านออกมาอยู่ถนนใหญ่หน้าหมู่บ้านเพ่ือป้องกันลูกของตน
ไปหมู่สุมยาเสพติดในชุมชน นอกจากนั้นยังส่งลูกท้ัง 3 คน มาเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือให้ลูกได้รับการศึกษาแบบศาสนาและสามัญควบคู่กันไป 
นอกจากนั้นยังเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ซึ่งการที่ให้ลูกทั้ง 3 คน เน้น
เรียนสามัญควบคู่กับศาสนาเพราะมองถึงอนาคตทางการศึกษาขั้นสูงที่จะไปหางานท าต่อไปได้ใน
อนาคต ปัญหาการแต่งกายของเยาวชนมุสลิมหญิง เช่น การสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อผ้าโชว์สรีระ
ของร่างกายตามอย่างตะวันตกซึ่งผิดวิถีอิสลาม และปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียนของเยาวชน
ทั้งชายและหญิง เพราะพบเห็นได้โดยทั่วไปที่เยาวชนชายหญิงมุสลิมซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วกอดกัน 
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หรือเดินจับมือถือแขนกัน ซึ่งผิดหลักวิถีอิสลาม ซึ่งในประเด็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียนของ
เยาวชนทั้งชายและหญิงส่งผลต่อการท้องก่อนวัยอันควรและการที่เยาวชนหญิงต้องเลิกเรียนกลางคัน 
นอกจากนั้นก็เป็นการด าเนินชีวิตตามตะวันตกของเยาวชนเช่น การเที่ยวตามสถานบันเทิงโดยวัยรุ่น
จ านวนหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้ก็จะไปเที่ยวสถานบันเทิงที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็น
ต้น 
 1.10 เยาวชนมุสลิม 
 กรณีศึกษาที่ 23 

ผู้วิจัยสัมภาษณ์เยาวชนมุสลิมหญิง จ านวน 2 ราย และเยาวชนชาย จ านวน 1 ราย ซ่ึงมี
ภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส โดยถามเยาวชนหญิงมุสลิมทั้งสองท่านว่า ปัญหาส าคัญ
ของเยาวชนมุสลิมหญิงในพ้ืนที่คืออะไร ได้รับค าตอบว่า “การตั้งท้อง” และการ “ไม่เรียนหนังสือ” 
ส่วนปัญหาของเพ่ือนๆ เยาวชนชาย คือ ยาเสพติด (น้ ากระท่อม) ส่วนเยาวชนชายตอบว่า “ปัญหา
ของเยาวชนชาย คือ การติดยาเสพติด เช่น น้ ากระท่อม” ซึ่งมีการน ามาผสมกับสารเสพติดชนิดอ่ืนๆ 
ท าให้มีฤทธิ์แรงเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นก็เป็นปัญหายาเสพติดอ่ืนๆ เช่น ยาบ้า และปัญหาการโดย
โน้มน้าวให้เข้าไปสู่กระบวนการต่อต้านรัฐบาล หรือเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ก่อความรุนแรง (ซึ่งในประเด็น
การโดนโน้มน้าวนั้น เยาวชนชายมุสลิมที่ถูกสัมภาษณ์ตอบว่า “ผมไม่อยู่ในกลุ่มขบวนการครับ และผม
ไม่เอาด้วยกับกลุ่มขบวนการ”) 

กรณีศึกษาที่ 24 
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เยาวชนมุสลิมชาย ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 1 

ราย ได้ข้อมูลว่า ปัญหาของเยาวชนมุสลิมที่เยาวชนท่านนี้สัมผัสได้และพบเห็น คือ ปัญหายาเสพติด 
เพราะสังคมและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มียาเสพติดจ านวนมาก และเพ่ือนเยาวชนมุสลิมจ านวนมากก็ติด
ยาเสพติด เช่น น้ ากระท่อม และยาบ้า เป็นต้น โดยสาเหตุหนึ่งของการที่เยาวชนติดยาเสพติด คือ การ
เข้าไม่ถึงระบบการศึกษา กล่าวคือ เมื่อไม่ได้เรียนหนังสือก็มีโอกาสสูงที่จะถูกชักจูงโดยเพ่ือนๆ ที่ติดยา
อยู่ก่อนแล้วหรือบุคคลในสังคมให้ติดยาเสพติด นอกจากนั้น ก็เป็นปัญหาทางครอบครัวซึ่งเกิดจากการ
เข้าถึงระบบเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งคนในพ้ืนที่ส่วนมากไม่มีงานท าหรือกลายเป็นเพียงลูกจ้าง
ท าให้รายได้ไม่เพียงพอประกอบกับแต่ละครอบครัวมีบุตร-ธิดาจ านวนมาก เมื่อพ่อ-แม่ ไม่มีเวลาเอาใจ
ใส่ลูกมากเพราะลูกเยอะ และต้องท างานหาเลี้ยงครอบครัวก็ส่งผลต่อปัญหาภายในครอบครัว เพราะ
ลูกๆ ก็ไม่ได้รับการเลี้ยงดูไปในทิศทางท่ีถูกต้อง หรือบางครอบครัว พ่อ-แม่ก็แยกทางกันก็ส่งผลต่อการ
ดูแลเอาใจใส่และการเลี้ยงดู เช่นกัน ส าหรับเยาวชนมุสลิมหญิงก็มีปัญหาเรื่องการมีคู่ครองและท้อง
ก่อนวัยอันควรเพราะไม่ได้รับการศึกษา ฐานะยากจน หรือต้องท างานหาเลี้ยงครอบครัวก็เลยคบเพ่ือน
ชายในขณะอายุยังน้อยและท้องก่อนวัยอันสมควร เป็นต้น 

กรณีศึกษาที่ 25 
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เยาวชนชายในพ้ืนที่จังหวัดยะลา จ านวน 1 ราย และเป็นแกนน าเยาวชนใน

พ้ืนที่ ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ ปัญหาเยาวชนมุสลิมประกอบไปด้วย ยาเสพติด การศึกษา ตกงาน ชอบ
เที่ยวเตร่ และความเสี่ยงต่อขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ (โดนชักจูง) โดยยาเสพติดเกิดจากอยู่ในพ้ืนที่
ใกล้ชายแดนมาเลเซียการล าเลียงง่ายและสภาพสังคมที่เอ้ืออ านวยให้เยาวชนติดยาเสพติด ส าหรับ
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การศึกษา เยาวชนท่านนี้มองว่า เยาวชนในชายแดนใต้เรียนศาสนามากกว่าระบบสายสามัญตาม
บริบทของพ้ืนที่ และพูดภาษามลายูเป็นหลัก ท าให้การศึกษาที่ใช้ภาษาไทยเป็นจุดอ่อน เยาวชนจึงไม่
สนใจการศึกษาในระบบภาษาไทย และเมื่อเรียนจบมาไม่มีงานท า เพราะการศึกษาไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้จ่างงานและในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้หางานท ายาก ช่องทางการเลือกงานที่จะท า
ไม่มีจึงตกงาน เมื่อตกงานไม่มีรายได้ ก็ไม่รู้จะท าอะไรก็เที่ยวเตร่และใช้ชีวิตไปแต่ละวัน ท าให้มีโอกาส
สูงที่จะโดนชักจูงเข้าไปสู่การเป็นแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบ เพราะเยาวชนเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ใช้
อาวุธที่จะน าไปเป็นแนวร่วมและใช้ในการก่อเหตุความรุนแรงต่างๆ  
 กรณีศึกษาที่ 26 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์เยาวชนชายมุสลิมในจังหวัดยะลา จ านวน 2 ราย สรุปได้ว่า ปัญหาส าคัญ คือ 
ปัญหายาเสพติด ซึ่งสาเหตุส าคัญเกิดจากครอบครัว เพราะที่บ้านมีฐานะยากจน มีลูกจ านวนมาก พ่อ
แม่หย่าร้างท าให้ขาดหัวหน้าครอบครัวหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ท าให้ขาดบิดาคอย
อบรมสั่งสอน คอยดูแลเอาใจใส่ และมารดาต้องท างานหนักหาเลี้ยงครอบครัวก็ไม่มีเวลาอบรมดูแลลูก 
ท าให้หนีเรียน คบเพ่ือนกลุ่มไม่ดี น าไปสู่การติดยาเสพติด และการชักจูงให้กระท าผิดกฎหมายต่างๆ 
นอกจากนี้การชักจูงเยาวชนที่ไม่เรียนหนังสือให้เข้าไปเป็นแนวร่วมกับผู้ก่อความไม่สงบก็เป็น
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยทั่วไป รวมไปถึงแม้แต่เยาวชนที่เรียนสถาบันการศึกษาทางศาสนาก็โดนปลุก
ระดม ซึ่งในประเด็นของแนวร่วมนี้ผู้ให้ข้อมูลบอกว่าขึ้นอยู่กับตัวของเยาวชนเองว่าเมื่อได้รับการชักจูง
แล้วจะไปเป็นแนวร่วมหรือไม่ แต่ส่วนใหญ่แล้วเยาวชนที่ติดย่าเสพติดก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นแนวร่วม
ขบวนการผู้ก่อความไม่สงบเพราะต้องการยาเสพติด (เช่น ยาบ้า) และมีรายได้มีเงินจากการได้รับการ
ว่าจ้างให้ท างาน นอกจากนั้น ครอบครัวไหนที่มีหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิ ตด้วยการถูกเจ้าหน้าที่รัฐ
วิสามัญฆาตกรรมหรือถูกจับกุมคุมขังหรือหนีไปอยู่ประเทศเพ่ือนบ้านก็มักจะเป็นเป้าหมายให้ผู้ก่อ
ความไม่สงบเข้าไปชักจูงเพ่ือให้มาแก้แค้นเจ้าหน้าที่รัฐแทนบิดาของตนเอง 
 นอกจากนั้น ครอบครัวจ านวนมากในพ้ืนที่ชนบทไม่สื่อสารภาษาไทยหรือพูดภาษาไทยไม่ได้ก็
ไม่สนับสนุนให้บุตรหลานเรียนในโรงเรียนที่มีการสอนภาษาไทย และฐานะยากจนไม่มีเงินจะส่งลูก
เรียนก็ส่งลูกไปอยู่โรงเรียนปอเนาะในบางพ้ืนที่ ซึ่งก็เป็นเป้าหมายของกลุ่มขบวนการที่จะปลูกฝัง
แนวคิดการแบ่งแยกดินแดนและการแบ่งแยกระหว่างอิสลามและพุทธ นอกจากนั้น การตอกย้ าของ
การสื่อสารข้อมูลและรูปภาพของสื่อบางส านักข่าวเรื่องเจ้าหน้าที่ท าร้ายประชาชนมุสลิมในเหตุการณ์
ตากใบและการเผยแพร่คลิปวิดีโอของกลุ่มผู้ไม่หวังดีก็สร้างความเกลียดชังให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสรุปการแก้ปัญหาเยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เยาวชน 2 ท่านนี้สรุปว่า
ปัจจัยส าคัญ คือ ครอบครัว และตัวเยาวชนเอง ส่วนกระบวนการภาครัฐและโครงการต่างๆ เป็นเพียง
การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 
 กรณีศึกษาที่ 27 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์เยาวชนชายมุสลิม จ านวน 1 ท่าน ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ได้ข้อมูลว่า 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ เพราะมีอยู่ในเกือบทุกพ้ืนที่ และก็เป็นการไม่สนใจการศึกษาของ
เยาวชนและครอบครัวก็ไม่ให้ความส าคัญ เช่น เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วก็ไม่เรียนต่อ ไม่มี
อาชีพ ไม่มีงานท า ก็เท่ียวเล่นก่อกวนสังคม เช่น ขับรถจักรยานยนต์ป่วนเมือง นอกจากนั้น ก็เป็นเรื่อง
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การที่คนส่วนมากทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาทั้งๆ ที่มีการศึกษาทางด้านศาสนากัน
อย่างมาก นอกจากนั้น การด าเนินการต่างๆ ของรัฐก็เข้าไม่ถึงเยาวชนหรือไม่ประสบความส าเร็จ เช่น 
การปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบยาเสพติดแพร่กระจายเป็นอย่าง
มากและมีเยาวชนติดยาเสพติดมากยิ่งขึ้น จนมีข้อสงสัยว่าที่ไม่ประสบความส าเร็จเพราะเจ้าหน้าที่รัฐ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายยาเสพติดหรือไม่ 
 โดยในการแก้ไขปัญหาของรัฐเยาวชนท่านนี้มองว่า ไม่ค่อยประสบความส าเร็จเพราะเป็น
โครงการหรือกจิกรรมที่ด าเนินการไม่ต่อเนื่อง เช่น มีเยาวชนในหมู่บ้านหลายคนเมื่อเข้าไปอยู่ในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วเมื่อกลับออกมากลับพบเห็นว่ามีความสามารถทางอาชญากรรม
มากกว่าเดิมรวมไปถึงมีเครือข่ายยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน เพราะได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนเยาวชน
ในสถานพินิจฯ เป็นต้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการแก้ไขปัญหาที่ผู้เสพจึงไม่ใช้หนทางที่
ถูกต้อง เพราะรัฐควรจะจับกุมผู้ค้าและเข้มงวดกับการขายยาเสพติดให้มากกว่านี้ รวมไปถึงการ
จัดการเรื่องวัฒนธรรมการดื่มน้ ากระท่อมด้วย เพราะน้ ากระท่อมก็คือยาเสพติดเช่นกัน นอกจากนั้น 
ควรจะพัฒนากิจกรรม เช่น การออกก าลังกายและสร้างนิสัยเยาวชนให้ออกก าลังกายและรัฐควรจะ
จัดกิจกรรมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับทัศนคติและนิสัยของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง หรือ
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น และสนับสนุนระบบการศึกษาให้เยาวชนเรียนหนังสือ
เพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะการเรียนเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เช่น การเรียนวิทยาลัยการอาชีพต่างๆ 
และจัดการเรื่องความไม่สงบในพื้นท่ีเพ่ือให้เศรษฐกิจดีขึ้นและมีการจ้างงานกลับเข้ามาในพ้ืนที่ 
 กรณีศึกษาที่ 28  
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์เยาวชนมุสลิมชาย จ านวน 1 ท่าน ที่อาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพ้ืนที่จังหวัด
ยะลา ได้ข้อมูลว่า ปัจจุบันเยาวชนในหมู่บ้านของตนเองติดยาเสพติดประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก่อน
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบปัญหายาเสพติดไม่เคยแพร่กระจายมากขนาดนี้ ซึ่งวัยรุ่นท่านนี้ให้ทัศนะว่า 
สาเหตุที่ยาเสพติดแพร่กระจายมากก็เพราะว่า “หากวัยรุ่นติดยาเสพติด ก็จะถูกขบวนการชักจูงได้ง่าย
ขึ้นโดยใช้ยาเสพติดเป็นตัวล่อ” ส าหรับวิธีการแก้ปัญหาต้องอาศัยผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชนร่วมมือกัน 
เช่น การให้ความรู้ทีรู้ที่มัสยิดเวลาที่มาปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งมีโครงการที่ผู้น าศาสนาร่วมกับเยาวชนใน
พ้ืนที่โดยให้เยาวชนที่คาดว่าจะติดยาเสพติดมาร่วมกิจกรรม เช่น ฟังการบรรยายโดยเยาวชนจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการโน้มน้าวให้เยาวชนด้วยกันเหตุผลเสียที่เกิดขึ้น
มากยาเสพติด รวมไปถึงมีกิจกรรม “ฮาลาเกาะฮ์” คือ การมาพูดคุยกันถึงปัญหาของตนเองและเอา
ค าสอนในค าภีร์อัลกุรอานมาสอดแทรกและบรรยายสอน ซึ่งก็ช่วยบรรเทาปัญหาไปได้แต่ก็ยังมี
เยาวชนที่ติดยาเสพติดจ านวนมาก เพราะกิจกรรมการบ าบัดนั้นไม่เข้าถึงยาวชนเท่ากับขบวนการยา
เสพติดที่เข้าถึงเยาวชนได้เร็วและง่ายกว่า 
 กรณีศึกษาที่ 29  
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์เยาวชนมุสลิมชาย จ านวน 2 ท่าน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้ข้อมูลว่า ปัญหา
เยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ ขับรถเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน ติดยาเสพติด เช่น 
รวมกลุ่มกันกินน้ ากระท่อมและมีการผสมสูตรต่างๆ จนเป็นยาเสพติดชนิดรุนแรง เยาวชนหญิงและ
ชายอยู่อาศัยด้วยกันมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานและวัยอันควรซึ่งผิดหลักศาสนาอิสลาม โดยใน
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แนวคิดของเยาวชนท่านนี้มองว่าควรจะพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจทางสังคมเพ่ิมมาก
ขึ้น และให้การศึกษาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน มีการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
เช่น ลานกีฬาต้านยาเสพติด สนับสนุนให้เยาวชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาชนิดต่างๆ นอกจากนั้น 
ควรจะมีกระบวนการให้ความรู้และอบรมเกี่ยวกับเพศศึกษาแก่เยาวชนเพ่ิมมากขึ้น และผู้ใหญ่ผู้น า
ศาสนาควรจะเปิดโอกาสให้มีการให้ความรู้ทางด้านนี้เพราะส่งผลต่อปัญหาของเยาวชนค่อนข้างเยอะ 
นอกจากนั้น ต้องสร้างความรู้แก่พ่อ-แม่ และครอบครัว 

1.11 นักวิชาการในพื้นที่ชายแดนใต้ 
กรณีศึกษาที่ 30 
ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักวิชาการชายจ านวน 1 ท่าน ที่ท าวิจัยในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้มา

หลายปีได้ข้อมูลสรุปได้ว่าปัญหาของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้สามารถจ าแนกออกเป็น 4 
ประเด็นหลักคือ 

1. ประเด็นเรื่องความเชื่อและการศึกษา จากประเด็นดังกล่าวพบว่าเยาวชนมุสลิมนั้นซับซ้อน
มากโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อเนื่องจากหลายครั้งที่ได้พูดคุยและประสบกับเยาวชนมุสลิม จะพบว่า
เยาวชนเหล่านี้มีตรรกะซึ่งแตกต่างไปจากเยาวชนอ่ืนๆ ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้ เป็นเรื่องดี
ในหลักการ แต่ส าหรับโลกในศตวรรษที่  20 นั้นจะพบว่าการเคลื่อนตัวของข้อมูลข่าวสารนั้นไปได้
อย่างรวดเร็ว แต่เยาวชนกลุ่มนี้กับรับรู้ได้น้อยกว่าเยาวชนจากที่ต่างๆ ทั้งๆ ที่สื่อหลายสื่อได้พยายาม
สื่อสารเข้าไปในพ้ืนที่ หากด้วยเงื่อนไขความเชื่อดังกล่าวนั้นเป็นกรอบให้เด็กเยาวชนอยากที่จะหลุด
ออกจากกรอบดังกล่าวนั้น ตลอดจนการศึกษาของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ได้เรียนรู้
เรื่องราวของศาสนามากกว่าพัฒนาการของโลกที่เคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้เด็กเยาวชน
เหล่านี้จึงเป็นกลุ่มที่มีความรู้เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้จะพบว่ าเมื่อเด็กเยาวชนมุสลิมไปเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยนั้นจะมีปัญหาการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา เป็น
อย่างมาก ดังนั้นกรอบด้านความเชื่อนี้จึงเป็นปัญหาของกลุ่มเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ แต่
อย่างไรก็ตามปัญหานี้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากตัวเยาวชนแต่หากเป็นปัญหาจากสภาพทางสังคม และ
ครอบครัวของเยาวชนเอง เนื่องจากกลุ่มสังคมส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะท้องถิ่นนิยมดังนั้นสภาพ
ปัญหานี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการน ามาพิจารณาในวงกว้าง เพ่ือให้เห็นถึงจุดดี และจุดด้อยของลักษณะ
สังคมดังกล่าวนี้ 

2. ประเด็นปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องส าคัญมาก และพบมากในเยาวชน
ในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย จะพบว่าปัญหาดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าไปในระดับครัวเรือน
ของเยาวชน ซึ่งปัจจุบันพบว่ายาเสพติดที่แพร่หลายในหมู่เยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้นั้นมีการ
กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งปัญหาเรื่องยาเสพติดนั้นก็เป็นผลมาจากสภาพครอบครัวของเยาวชน
เอง การเข้ากลุ่มสังคมของเยาวชน ความเปราะบาง และ/หรือความเสี่ยงต่อการเข้าถึงที่ง่าย 
พัฒนาการด้านยาเสพติดของเยาวชนนี้เองเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบในพ้ืนที่  

3. ปัญหาครอบครัว และสถานะทางครอบครัว หลายครั้งที่พบว่าครอบครัวยากจน แต่มีลูก
เยอะจนส่งผลต่อการดูแลลูกหลานเยาวชน ซึ่งปัจจุบันจะพบว่าสภาพทางครัวเรือนของเยาวชนมุสลิม
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อาจจัดอยู่ในกลุ่มคนมีสถานะยากจน แต่ด้วยเหตุผลบางประการที่ท าให้แต่ละครอบครัวนั้นมีลูก
จ านวนมาก การที่มีลูกมากนั้นก็จ าเป็นต้องมีภาระการเลี้ยงดูที่มากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้สภาพการปัจจุบัน
ครอบครัวคนในจังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่คือเกษตรกร และเมื่อประสบปัญหาด้านราคาผลผลิตทาง
การเกษตรก็ส่งผลโดยตรงต่อสภาพครัวเรือน 

4. สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ส าหรับประเด็นนี้จะไปสัมพันธ์กับประเด็นเรื่องของการศึกษา
เนื่องจากปัญหาสภาวการณ์ด้านความมั่นคงจะพบว่าหลายโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีการ
หยุดการเรียนการสอนบ่อยมาก ซึ่งเมื่อมีการหยุดเรียนบ่อยก็ส่งผลต่อความอยากรู้อยากเรียนของ
เยาวชน ตลอดจนเด็กเยาวชนไม่สามารถใช้เวลาเรียนในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
ที่อยู่อ าเภอรอบนอกตัวเมือง 
 กรณีศึกษาที่ 31 
 ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์นักวิชาการมุสลิมหญิง จ านวน 1 ท่าน ในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ได้ข้อมูล
ว่า ปัญหาพ้ืนฐานส าคัญของเยาวชนมุสลิมหญิง คือ ปัญหาด้านการศึกษาและการเรียนในระบบเพ่ือ
ตอบสนองต่อการศึกษาขั้นสูงและการหาอาชีพในอนาคต เพราะถ้ามีปัญหาทางด้านการศึกษาก็จะ
น าไปสู่การมีปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ไม่มีงานท าเพราะไม่มีการศึกษาที่ตอบสนองต่อการจ้างงาน และ
ไม่มีตลาดแรงงานรองรับในสาขาการศึกษาทางศาสนา น าไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อ
หลักศาสนาอิสลามท่ีถูกต้อง นอกจากนั้น จากเหตุการณ์ความไม่สงบเยาวชนต้องกลายเป็นเด็กก าพร้า
เมื่อต้องสูญเสียบิดา-มารดา จากการกระท าของผู้ก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ และการศึกษาที่ไม่ดีพอท า
ให้เยาวชนหญิงขาดความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ส่งผลต่อปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 ซ่ึงในการแก้ไขปัญหาเยาวชนหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาด าเนินการอย่างมากโดยเฉพาะใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยผ่านโครงการต่างๆ รวมไปถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) มากกว่า 
30 องค์กรที่อยู่ช่วยแก้ปัญหาในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็ไม่เป็นผลสัมฤทธิ์ เช่น ไม่
มีการจ้างงานในพ้ืนที่ (การจ้างงานมีน้อย) เพราะจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และปัญหาการไม่เท่า
เทียมกันทางสังคมระหว่างหญิงกับชายก็เป็นปัญหาหนึ่งของเยาวชนมุสลิมหญิง ซึ่งที่ภาครัฐด าเนินการ
ต่างๆ ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากบริบทในพ้ืนที่ของสามจังหวัดชายแดนใต้ มีความ
แตกต่างจากบริบทในพ้ืนที่ อ่ืนๆ ของประเทศไทย ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบมุสลิมมาเป็นตัวก าหนด ถ้า
หน่วยงานภาครัฐที่จะมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิม (หญิง) ในพ้ืนที่ก็ต้องน าบริบทวิถีทาง
มุสลิมในพ้ืนที่มาเป็นปัจจัยส าคัญในการวิเคราะห์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้วย เพราะการมา
แก้ปัญหาของรัฐก็อาจจะเป็นการสร้างปัญหาเพ่ิมมากข้ึนแทนที่จะมาแก้ไขปัญหา ดังนั้นการแก้ไขและ
พัฒนาในพ้ืนที่จึงต้องพัฒนาทุกภาคส่วน ทุกเรื่อง เพราะทุกเรื่องต่างก็มีความเกี่ยวพันกันไปหมดกับ
ปัญหาของเยาวชนที่เกิดข้ึน  
 ในทัศนะของนักวิชาการท่านนี้ ท่านมองว่าเรื่องการศึกษาและอาชีพเป็นสิ่งส าคัญ เพราะถ้า
เยาวชนมีการศึกษาที่ถูกต้อง ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับตลาดแรงงานก็จะมีงานท าและมีเศรษฐกิจที่
เลี้ยงดูตนเอง ก็จะท าให้ปัญหาอาชญากรรมหรือยาเสพติดอ่ืนๆ เบาบางลง อย่างไรก็ตาม จากการเกิด
ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ ผู้หญิงจ านวนมากที่จบการศึกษาถึงแม้จะในระดับ
ปริญญาตรี หรือในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน แต่ก็ไม่มีงานท าในพ้ืนที่สามจังหวัด
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ชายแดนใต้อยู่ที่ เพราะไม่มีการจ้างงานในพ้ืนที่ (ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานของรัฐ) และคนในพ้ืนที่ก็ไม่
นิยมไปท างานที่อ่ืนๆ (นอกจากมาเลเซีย) ซึ่งถ้าแก้ไขปัญหาการศึกษาและความไม่สงบในพ้ืนที่ได้ การ
จ้างงานก็จะกลับมา ก็จะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นก็จะสัมพันธ์ไปยังปัญหาอ่ืนๆ ให้ลดลงด้วย 
 1.12 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ ประเทศมาเลเซีย และรักษาการอัครราชทูต
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ ประเทศมาเลเซีย 

กรณีศึกษาที่ 32 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ ประเทศมาเลเซีย จ านวน 1 ท่าน 
และรักษาการอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) จ านวน 1 ท่าน ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อมูลได้ว่า
แรงงานไทยที่ผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซียมีประมาณ 6 - 8 หมื่นคน ซึ่งมีจ านวนตัวเลขไม่แน่นอน
เพราะไม่สามารถเก็บข้อมูลให้ชัดเจนได้ โดยส่วนใหญ่ของแรงงานผิดกฎหมายเป็นคนในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไปท างานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารในร้านต้มย ากุ้ง (ร้านอาหารประเภท
ต้มย า) โดยสาเหตุที่ต้องไปท างานผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซียก็เพราะไม่มีอาชีพและไม่สามารถหา
งานท าได้ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และการเดินทางมาท างาน ณ ประเทศมาเลเซียมีความ
สะดวก เข้า-ออกได้หลายช่องทาง และคนอิสลามสามารถสื่อสารภาษามลายูได้ เพราะอยู่บนพ้ืนฐาน
ของวัฒนธรรมเดียวกัน ภาษาเดียวกัน และศาสนาเดียวกัน คือ ศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมของ
ความเป็นชาวมลายู และการที่ไม่มีอาชีพในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ก็เนื่องมาจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพ้ืนที่และเกิดจากการที่ไม่ได้รับการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพราะ
ส่วนใหญ่จบการศึกษาทางด้านศาสนา หรือได้รับการศึกษาต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
อุดมศึกษา ท าให้ถึงแม้จะเดินทางไปท างานในประเทศมาเลเซียก็ท างานได้เพียงแค่ลูกจ้าง (ผู้ใช้
แรงงานระดับล่าง) และไม่สามารถพัฒนาไปสู่วิชาชีพอ่ืนๆ ได้ ถึงแม้ประเทศมาเลเซียจะมีความ
ต้องการแรงงานในระดับวิชาชีพต่างๆ เช่น ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม ช่างส ารวจ ช่างไฟฟ้า รวม
ไปถึงสาขาวิชาชีพขั้นสูงจ านวนมาก ดังนั้น การแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งในพ้ืนที่ชายแดนใต้ คือ การปรับ
ระบบการศึกษาและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทยและประเทศ
พ้ืนบ้าน โดยเน้นให้เยาวชนมุสลิมเรียนสาขาวิชาชีพ เช่น สาขาวิชาช่างต่ างๆ ที่สามารถไปประกอบ
อาชีพต่างๆ ได้ทั้งในประเทศเพ่ือนบ้านและในประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต 
 1.13 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 กรณีศึกษาที่ 33 
 เนื่องด้วยจากการศึกษาพบว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งที่ส าคัญ  ผู้วิจัยจึงสัมภาษณ์
ข้าราชการระดับสูงประจ าส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 (ป.ป.ส.) 
ซึ่งดูแลพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ข้อมูลว่า ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
“น้ ากระท่อม” เป็นปัญหาส าคัญมากที่สุดและมากกว่ายาบ้า และถ้าสามารถแก้ไขปัญหาย้ ากระท่อม
ได้ปัญหายาเสพติดอ่ืนๆ ก็จะลดลงด้วย ด้วยกระท่อมส่วนใหญ่น าเข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้าน คือ 
ประเทศมาเลเซีย ส่วนกัญชาจะน าเข้ามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวน ามา
พักไว้ที่จังหวัดสงขลาแล้วกระจายไปยังสามจังหวัดชายแดนใต้และส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียต่อไป 
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ซึ่งสถานการณ์พืชกระท่อมในสามจังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่จะน าเข้ามาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ใต้เพ่ือน ามาจ าหน่ายแก่กลุ่มเด็กและเยาวชน 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสามจังหวัดชายแดนใต้ท าค่อนข้างยากเพราะเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องมากมาย เช่น การว่างงาน การไม่เรียนหนังสือ เพ่ือน สิ่งแวดล้อม  รวม
ไปถึงปัจจัยภายใน คือ เยาวชน ครอบครัวเยาวชน ปัจจัยภายนอก เช่น กลุ่มผลประโยชน์ ผู้มีอิทธิพล 
ความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่รัฐ ชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งที่เป็นผู้เสพ
และผู้ค้า รวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆ เช่น พืชกระท่อม คือ วิถีชีวิตที่ดื่มมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นต้น 
นอกจากนั้น ครอบครัวบางครอบครัวก็ต้มน้ ากระท่อมไว้ในบ้านเมื่อลูกดื่มกินก็ไม่ห้ามปรามเพราะ
ผู้ปกครองก็ดื่มจึงไม่สามารถห้ามปรามบุตรตนเองได้  
 ส าหรับการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในการจัดโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด
ต่างๆ มักจะได้ผลในเชิงมวลชนหรือประสบความส าเร็จในระยะสั้น แต่เมื่อกล่าวถึงในระดับชุมชนหรือ
หมู่บ้านมักจะไม่ประสบความส าเร็จ เพราะชุมชนโดยส่วนมากจะนิ่งเฉยต่อปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น 
นอกจากนั้น กระบวนการจัดโครงการของรัฐ “ไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการสมัครใจ” และ “เป็น
กระบวนการกึ่งสมัครใจ กึ่งบังคับ” ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะจากประสบการณ์ในการ
ท างานของผู้ให้ข้อมูลได้อธิบายว่า “เยาวชนที่มีความสมัครใจและตั้งใจมาเข้าโครงการเพ่ือบ าบัด จะมี
โอกาสสูงมากที่จะเลิกจากยาเสพติดโดยเด็ดขาด มากกว่าเยาวชนที่มาโดยกึ่งสมัครใจกึ่งบังคั บ” 
นอกจากนั้น หน่วยงานราชการเกือบทั้งหมดท างานตาม “นโยบาย” จึงขึ้นอยู่กับว่า “ณ เวลาดังกล่าว 
ฝ่ายนโยบายให้ความส าคัญกับเรื่องใด” ซึ่งถ้าฝ่ายนโยบายเน้นเรื่องใดฝ่ายปฏิบัติการ (ราชการ) ก็จะ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ท าให้โดยส่วนมากการปฏิบัติงานในโครงการจึงไม่ค่อยมีความต่อเนื่อง
เพราะฝ่ายปฏิบัติงานมีภาระหน้าที่หลากหลายมากตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายมา  
 นอกจากนั้น จากอดีตที่ผ่านมาฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐด าเนินนโยบายและการปฏิบัติงานมาได้ถูก
ทิศทางแต่ขาดการใช้หลักการมีส่วนร่วมจากชุมชน ซึ่งหลักส าคัญของการแก้ปัญหา คือ ครอบครัว
และชุมชน เพราะภาครัฐท างานแต่ฝ่ายเดียวไม่มีทางประสบความส าเร็จ ต้องอาศัยกระบวนการชุมชน
และครอบครัวให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยต้องอาศัยความเข้มแข็งของผู้น าศาสนา ผู้น า
ชุมชน ก านันและผู้ใหญ่บ้าน รวมไปถึงสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เข้ามามีบทบาทใน
การร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหา โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดกระบวนการดังกล่าว เพราะจากสถิติของ
ส านักงาน ป.ป.ส. พบว่า ถ้าชุมชนใดที่มีผู้น าที่เข้มแข็งจะเป็นชุมชนที่มีปัญหาน้อยมากเพราะผู้น าจะ
ควบคุมและจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้  
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษา 
1. สถานการณ์ปัญหาเยาวชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาใหญ่ของเยาวชนมุสลิม คือ ปัญหายาเสพติด ซึ่งมีแพร่กระจายอยู่
ในเกือบทุกชุมชนและผู้ให้ข้อมูลทุกคนต่างๆ ก็กล่าวไว้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่และมียาวชน
จ านวนมากเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และยาเสพติดกลายเป็นปัญหาใหญ่และมีการกระจายตัวของยา
เสพติดอยู่ในเกือบทุกชุมชน โดยเฉพาะปัญหาส าคัญ คือ พืชกระท่อม รองลงมา คือ ยาบ้า อันดับ
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ต่อมา คือ กัฐชา และยาไอซ์ ตามล าดับ โดยจากข้อมูลสถิติการจับกุมของ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2558) มีข้อมูลว่า ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัด
สงขลา ยาเสพติดที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ พืชกระท่อม คิดเป็น 48.98 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา 
คือ ยาบ้า คิดเป็น 32.77 เปอร์เซ็นต์ ยาไอซ์ คิดเป็น 7.97 เปอร์เซ็นต์ กัญชาแห้ง คิดเป็น 4.29 
เปอร์เซ็นต์ กัญชาสด คิดเป็น 0.11 เปอร์เซ็นต์ เฮโรอีน คิดเป็น 2.76 เปอร์เซ็นต์ ส่วนยาเสพติดที่มี
สถิติการจับกุมน้อยที่สุด คือ ฝิ่น คิดเป็น 0.02 เปอร์เซ็นต์ 

นอกจากนั้น ก็เป็นปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส  
(ซินา) ซึ่งส่งผลให้เยาวชนมุสลิมหญิงจ านวนมาก “ท้องก่อนวัยอันควร” ซึ่งปัญหานี้ประการส าคัญ คือ 
การขาดความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และการปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่บุตรหลานของตน อันดับ
ถัดมา คือ ปัญหาการที่ครอบครัวเยาวชนและบริบทของพ้ืนที่ท าให้เยาวชนมุสลิมเข้าถึงระบบ
การศึกษาสายสามัญและสายอาชีพได้ยาก (ขึ้นกับครอบครัว) ท าให้เยาวชนมุสลิมส่วนใหญ่เรียน
ศาสนาเป็นหลัก และไม่เน้นการเรียนการศึกษาพ้ืนฐานในวิชาสายสามัญ เช่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เป็นต้น ซึ่งเมื่อเรียนจบมาก็ศึกษาต่อขั้นสูงค่อนข้างล าบาก เพราะพ้ืนฐาน
การศึกษาสายสามัญไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ นอกจากนั้น สถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจ านวนมาก ก็ยังคงเน้นการเรียนการสอนทางด้านศาสนามากกว่าวิชาทางสายสามัญ 
ส่งผลให้การศึกษาที่เยาวชนมุสลิมส่วนมากได้รับไม่สามารถสอบเข้าแข่งขันในสถาบันการศึกษาขั้นสูง
หรือในสาขาวิชาที่ตรงกับตลาดแรงงานและมีผู้ต้องการเข้าศึกษาจ านวนมากในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาได้ นอกจากนั้น การศึกษาทางด้านศาสนาก็ไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานทั้งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ พ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศไทย รวมไปถึงประเทศ
เพ่ือนบ้าน คือ ประเทศมาเลเซีย ท าให้ส่งผลต่อการว่างงานของเยาวชนและประชากรในพ้ืนที ่
 ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี เป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อเยาวชนมุสลิม เพราะเยาวชนมุสลิม คือ 
เป้าหมายของผู้ก่อความไม่สงบที่ต้องการให้เข้ามาร่วมขบวนการ  โดยเยาวชนที่มีส่วนร่วมใน
สถานการณ์ไม่สงบ มีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น ต้องการค่าจ้างและว่างงาน เพ่ือน าเงินมาซื้อยาเสพ
ติด เล่นการพนัน เที่ยว อยู่กับเพ่ือนและแฟน ตกแต่งรถจักรยานยนต์  ซื้อเครื่องแต่งกาย 
เครื่องประดับ หรือถูกหลอกเพราะเท่าไม่ถึงการณ์ มีการศึกษาต่ า และบางส่วนได้รับหลักค าสอนที่ผิด
และบิดเบือน โดยการปลูกจิตส านึกถึงชาตินิยมของกลุ่มขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ และเยาวชน
ละเลยที่จะปฏิบัติศาสนกิจ นอกจากนั้น จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐพบว่า มีสถาบันการศึกษาจ านวน
ไม่น้อยในพื้นท่ีที่กลายเป็นที่บ่มเพาะเยาวชนให้มีแนวคิดและวิถีแห่งความรุนแรง ซึ่งปัญหาต่างๆ ของ
เยาวชนเกี่ยวโยงมาจากการขาดความดูแลเอาใจใส่ของครอบครัว เช่น ครอบครัวมีบุตร-ธิดาจ านวน
มาก ในขณะที่ฐานะทางบ้านยากจน บิดา-มาดาจึงต้องท างานหาเลี้ยงครอบครัวจนไม่มีเวลาหรือ
ละเลยการเอาใจใส่ลูกหลานของตนเอง ซึ่งเมื่อเยาวชนขาดการดูแลจากครอบครัวที่ดีก็มีความเสี่ยงสูง
ที่จะมีปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การเข้าสู่การเป็นแนวร่วม
ผู้ก่อความไม่สงบ นอกจากนั้น ก็เป็นปัญหาการใช้ภาษาไทยของกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาจาก
โรงเรียนของรัฐบาล เพราะโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเอกชนที่เป็นของคนอิสลามโดยส่วนใหญ่จะ
เน้นจัดการเรียนการสอนเป็นภาษามลายู/ยาวี เป็นหลัก 
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2. โครงการของภาครัฐเกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม 
 โครงการของภาครัฐเกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม ในสามจังหวัดชายแดนใต้มี
โครงการจ านวนมาก อย่างไรก็ตามผู้วิจัยขอน าเสนอในบางโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 4-1 
 
ตารางท่ี 4-1 โครงการของภาครัฐเกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม 

โครงการ หน่วยงาน 
โครงการญาลันนันบารู กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า 

(มุ่งเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติด) 
ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนมุสลิมใน
พ้ืนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ 

ศอ.บต. ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ 
(ให้ทุนเรียนต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่ไปเรียนเกี่ยวกับศาสนา) 

โครงการสภาเด็กและเยาวชน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ า
จังหวัด 
(ให้เงินปีละ 10,000 บาท เพื่อให้เยาวชนในแต่ละต าบลน าไป
จัดกิจกรรมต่างๆ) 

โครงการแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน
ต่างวัฒนธรรม 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(น าเด็กจากสามจังหวัดชายแดนใต้ไปอบรม ศึกษาดูงาน และ
เรียนรู้วัฒนธรรมในภูมิภาคอ่ืนๆ) 

โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน กองทัพอากาศ 
(น าเด็กจากสามจังหวัดชายแดนใต้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ศึกษาดูงานในภูมิภาคอ่ืนๆ) 

โครงการรวมไทยใจเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ 
(น าเด็กจากสามจังหวัดชายแดนใต้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ศึกษาดูงานในภูมิภาคอ่ืนๆ) 

โครงการการเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับทักษะการเล่นฟุตบอลแก่
เยาวชนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กองทัพบก 
(พัฒนาทักษะการกีฬา เพ่ือให้ไกลจากยาเสพติด) 

โครงการเผยแพร่ความรู้ทักษะกีฬา
ประเภทต่างๆ ให้แก่เยาวชนใน 3 
จงัหวัดชายแดนใต้ 

กองทัพบก กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 
(พัฒนาทักษะการกีฬา เพ่ือให้ไกลจากยาเสพติด) 

พัฒนาระบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(พัฒนามาตรฐานระบบการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา) 

โครงการรินน้ าใจสู่พ่ีน้องชาวใต้ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(จัดอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับข้อสอบเข้า
มหาวิทยาลัย) 
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ตารางท่ี 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
ผู้ปกครองบุตรหลานที่ถูกด าเนินคดี 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี 

โครงการการฝึกอาชีพให้กับเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี 
ค่ายมวยรัตนภานุ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(ใช้กิจกรรมกีฬามวยไทย เพ่ือช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน) 

 
3. กระบวนการท างานและผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิม 
 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้วิจัยสามารถสรุปกระบวนการท างานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมได้ 4 รูปแบบ คือ 1) กระบวนการที่ส่วนกลาง (รัฐบาลกลาง) หรือหน่วยงาน
กลาง เป็นผู้ก าหนดนโยบาย 2) กระบวนการท างานหรือโครงการที่มาจากหน่วยราชการในพ้ืนที่เป็นผู้
ของบประมาณจากรัฐบาลกลางมาจัดท าโครงการ 3) หน่วยงานในพื้นที่จัดสรรงบประมาณและด าเนิน
โครงการเอง เช่น ศอ.บต. 4) กระบวนการท างานที่ส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินโครงการและมีหน่วยงาน
ราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ และ 5) โครงการที่องค์กรภาคเอกชนประสานงาน
มายังหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) กระบวนการที่ส่วนกลาง (รัฐบาลกลาง) หรือหน่วยงานกลาง เป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
ก าหนดโครงการ ก าหนดวิธีปฏิบัติ และงบประมาณมาให้หน่วยราชการในพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินโครงการ 
โดยชี้วัดความส าเร็จของโครงการ คือ มีการด าเนินโครงการและมีการใช้งบประมาณ เป็นลักษณะ
กระบวนการการด าเนินงานขอหน่วยงานต่างๆ ของรัฐในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวคือ เป็น
โครงการที่เป็นนโยบายและได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง (กระทรวง กรม) โดยหน่วยราชการใน
พ้ืนที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามและรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการว่าได้ใช้งบประมาณและด าเนินโครงการ
ตามท่ีได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้วและมีการรายงานผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการเปลี่ยนแปลงที่วัดได้หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ (เมื่อจบโครงการจะมีการวัดผลโดย
ทันที) โดยไม่ได้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวหรือหลังจากท่ีเยาวชนได้ผ่านโครงการไปแล้ว อาทิเช่น 
โครงการต่างๆ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยส่วนมากจะเป็นโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
ในระยะสั้น กล่าวคือ เมื่อเยาวชนเข้ามาอยู่ในสถานพินิจฯ และได้มีการด าเนินการปรับปรุงอบรม
ต่างๆ แล้ว แต่เมื่อกลับเข้าไปอยู่ในชุมชนใหม่ๆ ก็จะมีโอกาสที่จะกลับไปติดยาเสพติดเหมือนเดิม
เพราะสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นยังเต็มไปด้วยยาเสพติด ดังแสดงในภาพที่ 4-1 
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ภาพที่ 4-1 แสดงกระบวนการที่ส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดนโยบาย โครงการ และงบประมาณ 
 
 จากภาพที่ 4-1 ตัวอย่างโครงการเช่น โครงการสภาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นโครงการที่
แผนงานและงบประมาณโดนก าหนดมาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือ 
จัดสรรงบประมาณให้อ าเภอละ 1 หมื่นบาทต่อปีเพ่ือให้เยาวชนในพ้ืนที่เอาไปด าเนินโครงการต่างๆ 
ซึ่งโครงการนี้ก็ไม่สามารถท าอะไรได้มาก ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดอบรมสัมมนาระยะสั้นเพียง 1-2 วัน 
แล้วก็จบไป หรือเป็นเพียงการจัดโครงการเล็กน้อยในการให้ความรู้แก่เยาวชนในชุมชน ซึ่งไม่ค่อยมี
ความต่อเนื่องเพราะงบประมาณที่ได้มามีค่อนข้างจ ากัดและไม่สามารถท ากิจกรรมอะไรได้อย่าง

หน่วยราชการสว่นภูมภิาค 

รัฐบาลกลาง 
กระทรวง กรม ส านัก ฯลฯ 

กระทรวง 
1 

กระทรวง 
2 

กระทรวง 
3 

กระทรวง 
กลาโหม 

กรม กรม กรม กรม กรม กรม กรม กรม กรม กองทพับก 
กองทพัเรือ 
กองทพัอากาศ 

         

ปัตตาน ี

นราธิวาส ยะลา 

กองทัพภาคฯ 

หน่วยเฉพาะกิจ 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
-ทหารบก 
-ทหารอากาศ 
-ทหารเรือ 

หน่วยราชการในพื้นที ่
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ  
- เขตการศึกษา โรงเรียน ฯลฯ 
- สถานพินิจฯ 
- ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
- ฝ่ายปกครอง (ผู้วา่ฯ ปลัดฯ 
ก านัน ผู้ใหญ่บา้น) 
- ฯลฯ 

โครงการต่างๆ ของภาครัฐในพ้ืนท่ี 
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เหมาะสมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเยาวชน นอกจากนั้น ยังมีโครงการต่างๆ อีกมากมายจากหลาย
หน่วยงานที่เป็นการจัดโครงการเพียงเพ่ือตอบสนองนโยบายจากส่วนกลางแต่เป็นโครงการที่ไม่ได้มี
ความต่อเนื่องและท าเป็นโครงการแต่ละโครงการแล้วก็จบไปและก็ต้องรองบประมาณใหม่ใน
ปีงบประมาณปีถัดไป 
 นอกจากนั้น การท าโครงการแต่ละโครงการของรัฐในแต่ละโครงการก็ขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน กล่าวคือ ต่างหน่วยงานก็ต่างมีโครงการเป็นของตนเองและใช้งบประมาณของ
ตนเอง การแก้ไขปัญหาเยาวชนจึงเป็นลักษณะหน่วยงานภาครัฐเองก็ไม่ได้มีความร่วมมือกันเท่าที่ควร 
ท าให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงส่งผลแต่เพียงในระยะสั้นและไม่ได้ส่งผลในระยะยาว ส าหรับการศึกษา
นั้นจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาที่มุ่งปกป้องเยาวชนไม่ให้หลุด
ออกจากระบบการศึกษา กล่าวคือ ห้ามมีการไล่นักเรียนออกจากโรงเรียน (นอกจากผู้ปกครองและ
นักเรียนจะมาลาออกเอง) ซึ่งการห้ามไล่นักเรียนออกจากโรงเรียน หรือขอให้ออกจากโรงเรียนนั้น
สร้างผลกระทบทางลบค่อนข้างมากต่อโรงเรียนและครู กล่าวคือ เมื่อมีนักเรียนที่เกเรหนึ่งคนและไม่
ว่าครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาจะคุยกับผู้ปกครอง คุยกับนักเรียนแล้ว แต่นักเรียนก็ยังเกเรอยู่ และยัง
อยู่ในโรงเรียนโดยไม่สามารถพักการเรียนหรือให้ออกได้ นักเรียนผู้นั้นก็มีโอกาสที่จะชักจูงให้เพ่ือนคน
อ่ืนๆ เกเรตามตนเองเพ่ิมมากขึ้น (ซึ่งประเด็นนี้ เป็นสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ )  ดังนั้น 
กระบวนการที่ส่วนกลาง (รัฐบาลกลาง) หรือหน่วยงานกลาง เป็นผู้ก าหนดนโยบาย ก าหนดโครงการ 
ก าหนดวิธีปฏิบัติ และงบประมาณมาให้หน่วยราชการในพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินโครงการจึงไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของเยาวชนในระยะยาวได้ เพราะเป็นโครงการที่ส่วนมากมีงบประมาณจ ากัด และไม่ใช่
เป็นโครงการที่มีการติดตามผลในระยะยาว เป็นเพียงโครงการที่ใช้งบประมาณปีต่อปี และขึ้นอยู่กับ
ปีงบประมาณถัดไปว่าจะได้หรือไม่  
 2) กระบวนการท างานหรือโครงการที่มาจากหน่วยราชการในพ้ืนที่เป็นผู้ของบประมาณจาก
รัฐบาลกลางมาจัดท าโครงการ ลักษณะโครงการแบบนี้ คือโครงการที่หน่วยราชการในพ้ืนที่มองเห็น
ปัญหาหรือมีผู้มาเสนอปัญหาให้ทราบ จึงคิดโครงการเพ่ือแก้ปัญหาและของบประมาณจากส่วนกลาง 
(กรม และกระทรวง) หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่ก็จะทราบปัญหาที่
เกิดข้ึน นอกจากนั้น การได้พบและพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกับชาวบ้าน ครอบครัว หรือผู้น าชุมชน ก็
จะท าให้เจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปสู่การคิดโครงการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา
เยาวชน ซึ่งมักจะตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ อาทิเช่น โครงการญาลันนันบารู (ทางสายใหม่) ที่เป็น
โครงการที่คิดออกไปจากพ้ืนที่และขอสนับสนุนงบประมาณจากกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน (กอ.รมน.) และกองทัพบก ซึ่งเป็นโครงการเข้าค่ายเพ่ือบ าบัดยาเสพติดให้แก่เยาวชน ซึ่งเมื่อ
เยาวชนเข้ามาสู่โครงการแล้วก็จะสามารถเลิกยาเสพติดได้ แต่เมื่อจบโครงการไปแล้วมีการติดตามผล
กลับพบว่า เยาวชนมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ กลับไปติดยาเสพติดหรือไปเป็นผู้ค้ายาเสพติดอีก เพราะ
ในพ้ืนที่หรือหมู่บ้านที่เยาวชนอาศัยอยู่ก็ยังมียาเสพติดอยู่ในชุมชน มีผู้ค้ายา มีผู้เสพยา ดังนั้นเมื่ อ
สิ่งแวดล้อมยังเป็นสิ่งแวดล้อมยาเสพติดโอกาสที่เยาวชนจะติดยาเสพติดอีกจึงมีโอกาสค่อนข้างสูง ถ้า
เยาวชนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ดังแสดงในภาพที่ 4-2 
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ภาพที่ 4-2 กระบวนการท างานหรือโครงการที่มาจากหน่วยราชการในพ้ืนที่เป็นผู้ของบประมาณจาก
รัฐบาลกลางมาจัดท าโครงการ 
 
 3) หน่วยงานในพ้ืนที่จัดสรรงบประมาณและด าเนินโครงการเอง โครงการลักษณะนี้ เป็น
ลักษณะโครงการที่หน่วยงานได้รับงบประมาณมาเป็นก้อนจากหน่วยงานส่วนกลาง แล้วน า
งบประมาณที่ได้มาบริหารจัดการเอง เช่น ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
โดย ศอ.บต. อาจจะมีการแบ่งเงินเป็นหมวดๆ ไว้ เช่น หมวดการศึกษา ก็จะใช้งบประมาณสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยจัดท าเป็นแผนการใช้งบประมาณประจ าปี เช่น การ
สนับสนุนให้ผู้ที่จบปริญญาตรีในพ้ืนที่ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้าง
สันติสุขชายแดนใต้ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 4-3 

รัฐบาลกลาง 
กระทรวง กรม ส านัก ฯลฯ 

กระทรวง 
1 

กระทรวง 
2 

กรม กรม กรม กรม กรม กรม 

หน่วยราชการสว่นภูมภิาค 

หน่วยราชการ 
ในพื้นที่ 

หน่วยราชการ 
ในพื้นที่ 

หน่วยราชการ 
ในพื้นที่ 

เสนอโครงการ 
ตอบสนอง
โครงการ 

ปัญหาและความต้องการ
ของประชาขนในพื้นที่ 

เสนอโครงการ 

ตอบสนอง
โครงการ 

เป็นกระบวนการสื่อสารสอง
ทาง จากล่างข้ึนบนและ
ตอบสนองจากบนลงล่าง 
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= โครงการย่อย 

 
 

 
 

ภาพที่ 4-3 แสดงลักษณะโครงการที่หน่วยงานในพ้ืนที่จัดสรรงบประมาณและด าเนินโครงการเอง 
 
4) กระบวนการท างานที่ส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินโครงการและมีหน่วยงานราชการเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการด าเนินโครงการ โดยมีลักษณะเป็นโครงการที่หน่วยงานในส่วนกลางลงมาด าเนินโครงการ
เองและมีงบประมาณส าหรับโครงการโดยเฉพาะโดยมีหน่วยงานพ้ืนที่ช่วยประสานงาน โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณจากราชการส่วนกลางส าหรับด าเนินโครงการ มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาเป็นผู้
ด าเนินโครงการและอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ตัวอย่างเช่น โครงการของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ที่ด าเนินโครงการเองและมีหน่วยงานของ
กระทรวงฯ ในระดับพ้ืนที่เป็นผู้ประสานงานและร่วมโครงการ เช่น การแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน
ต่างวัฒนธรรม โดยน าเยาวชนจากจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดสตูล จังหวัดละ 15 คน มาเข้าค่ายอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่ างๆ และมีการน าไป
อาศัยอยู่กับครอบครัวรับรองในต่างพ้ืนที่ต่างวัฒนธรรม เช่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง เป็นเวลา 5 
วัน 4 คืน ดังแสดงในภาพที่ 4-4 

 
 
 
 

รัฐบาลกลาง 
กระทรวง กรม ส านัก ฯลฯ 

หน่วยงานในพืน้ที ่

หน่วยงานในพืน้ที ่

หน่วยงานในพืน้ที ่
 

มีการวางแผนการด าเนินโครงการและงบประมาณ 

มีการวางแผนการด าเนินโครงการและงบประมาณ 
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               = โครงการ 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-4 ลักษณะกระบวนการท างานที่ส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินโครงการและมีหน่วยงานราชการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
 

5) โครงการที่องค์กรภาคเอกชนประสานงานมายังหน่วยงานภาครัฐเพ่ือขอความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 

โดยเป็นโครงการที่องค์กรภาคเอกชนมีงบประมาณในการด าเนินโครงการแล้วประสานไปยัง
หน่วยงานราชการเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ขององค์กรภาคเอกชน เช่น เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้  ซึ่งมี
จุดประสงค์เพ่ือต้องการให้ชุมชนและสังคมตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งใน
ชายแดนใต้ การสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบให้กลับคืนสู่สังคม และกิจกรรมเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
เป็นต้น นอกจากนั้น ก็มีโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน 
โดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับมูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมน าเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว
อุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเพ่ือเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่
และสามารถเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัวอันจะน าไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมได้  
นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมเรียนรู้ และทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญๆ กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ

รัฐบาลกลาง 
กระทรวง กรม ส านัก ฯลฯ 

หน่วยงานสว่นกลาง 

หน่วยงานสว่นกลาง 

หน่วยงานสว่นกลาง  

หน่วยงานในพ้ืนที่ 

หน่วยงานในพ้ืนที่ 

หน่วยงานในพ้ืนที่ 

มีการวางแผนการด าเนินโครงการและงบประมาณ 

มีการวางแผนการด าเนินโครงการและงบประมาณ 
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สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเรียนรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์กับการด ารงชีวิตของมนุษย์ในโลก
ปัจจุบัน เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 4-5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-5 ลักษณะโครงการที่องค์กรภาคเอกชนประสานงานมายังหน่วยงานภาครัฐเพ่ือขอความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
 
4. ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม    
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
เยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐใน
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในชายแดนใต้ ดังแสดงในตารางที่ 4-2 
 
 
 

ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กร  ในการด าเนินกิจกรรม 

องค์กร
ภาคเอกชน 

(จัดหางบประมาณ) 

หน่วยงานภาครัฐ 
(ในพื้นที่ชายแดนใต้) 

หน่วยงานภาครัฐ 
(นอกพื้นที่) 

ประสานงาน/ขอความร่วมมือ 

กิจกรรม 
โครงการ 

กิจกรรม 
โครงการ 

กิจกรรม
ย่อย 

กิจกรรม
ย่อย 

กิจกรรม
ย่อย 

กิจกรรม
ย่อย 
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ตารางท่ี 4-2 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม 
ปัญหาและอุปสรรค สาเหตุ 

งบประมาณ โดยส่วนมากหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่แต่ละจังหวัดได้
งบประมาณเท่าเทียมกันทั้งประเทศ ท าให้ในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีปัญหารุนแรงมากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ แต่
ได้รับงบประมาณด้านเยาวชนไม่ต่างกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ท าให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง และไม่
ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

ขาดความต่อเนื่องในโครงการ โดยส่วนมากโครงการมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการ
เพียงระยะเวลาหนึ่ง ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ต่อเนื่อง 

เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐโดยส่วนมาก คือ การ
แก้ปัญหาหลังจากมีปัญหาแล้ว แต่ไม่ได้มีนโยบาย การ
ด าเนินโครงการ และการจัดสรรงบประมาณในเชิงป้องกัน
และให้ความรู้เยาวชนในด้านต่างๆ หรือการที่เยาวชนติดยา
เสพติด ก็เป็นปลายเหตุ เพราะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นเหตุ เช่น การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว และการที่รัฐยัง
ไม่สามารถด าเนินการจับกุมและปราบปรามยาเสพติดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐของ
ครอบครัวเยาวชน 

ด้วยในพ้ืนที่มีลักษณะบริบททางวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ศาสนาที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน รวมไปถึงกระแสข่าวที่ปลุก
ปั่นโดยกลุ่มขบวนการต่อพ่ีน้องประชาชนว่า เจ้าหน้าที่รัฐไม่
มีความยุติธรรมและมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในพ้ืนที่ 
(มุสลิม) ให้ยอมรับรัฐไทย รวมไปถึงรัฐมีความต้องการ
เปลี่ยนอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมในพ้ืนที่  ท าให้ถึ งแม้
เจ้าหน้าที่รัฐจะมีความปรารถนาดีแต่ก็จะโดนมองในแง่ร้าย
และได้รับความร่วมมือต่ า 

ปัญหาการมีส่วนร่วมกับประชาชนและ
ชุมชน 

รัฐยังไม่สามารถขับเคลื่อนกลไกที่ส าคัญ คือ การมีส่วนร่วม
จากประชาชนในชุมชนการร่วมมือกันช่วยแก้ไขปัญหา
เยาวชน เพราะจากปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น รวมไปถึง
การอาศัยความร่วมมือจากผู้น าชุมชน และผู้น าศาสนา ก็ยัง
ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรจะเป็น 
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ตารางท่ี 4-2 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม 
ปัญหาและอุปสรรค สาเหตุ 

ปัญหาในการเข้าพ้ืนที่ที่มีปัญหาความ
เสี่ยงและภัยคุกคามต่อเยาวชน 

ในพ้ืนที่ที่มีเฉพาะชาวมุสลิมอาศัยอยู่ โดยไม่มีคนนับถือ
ศาสนาอ่ืนๆ อยู่ร่วม เจ้าหน้าที่รัฐ (ต ารวจ ทหาร) มักจะไม่
ค่อยเดินทางเข้าไป เนื่องด้วยมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกลอบ
ท าร้าย (นานๆ จะเข้าไปซักครั้งหนึ่ง หรือจะเข้าไปก็ต่อเมื่อ
มีเหตุ) จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองเป็นหลัก (ปลัดอ าเภอ 
ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน) ซึ่ งก านัน หรือผู้ ใหญ่บ้าน ก็ ไม่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาที่รุนแรงและเป็นภัย
คุกคามต่อเยาวชน เช่น ยาเสพติด และการโดนโน้มน้าวให้
เข้าร่วมขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ 

ปัญหาทางทางด้านการศึกษา ในหลายพ้ืนที่ปัญหาการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานไม่ได้
มาตรฐาน เช่น วุฒิการศึกษาของครูไม่ตรงกับสาขาที่สอน 
ขาดครูที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นนโยบายทางการศึกษาก็ไม่
ตรงกับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง เช่น สภาวะการไม่มี
งานท า ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่มีการศึกษา หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงกับตลาดแรงงาน และที่ผ่านมาถึงแม้รัฐจะ
สนับสนุนการศึกษาสายสามัญ สายวิชาชีพ อาชีวศึกษา 
หรือสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย แต่ก็กลับพบว่าในช่วง
หลายปีที่ผ่านมาสถาบันการศึกษาปอเนาะก็มีการขยายตัว
ในหลายพื้นที่และมีนักเรียนและเยาวชนมุสลิมไปศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น โดยสาเหตุส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการขยายตัวมากก็
เพราะรัฐก็ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเช่นกัน และกอปรกับ
ในพ้ืนที่มีบริบททางสังคมแบบอิสลามอนุรักษ์นิยมอยู่ด้วยจึง
ท าให้เมื่อมีสถาบันปอเนาะและมีผู้น าศาสนาหรือครูสอน
ศาสนาในพ้ืนที่ที่สามารถโน้มน้าวผู้ปกครองได้ก็ยิ่งท าให้
เยาวชนส่วนหนึ่งเข้าสู่ระบบการศึกษาอิสลามเต็มตัว ซึ่งท า
ให้ ส่ งผลต่ อการหาง านท า  ไม่ ส อดคลอดคล้ อ งต่ อ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย จึง
สามารถท างานได้แค่ ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน เช่น รับจ้างท า
สวน บริการเสิร์ฟอาหาร (ในประเทศมาเลเซีย) เป็นต้น 
และมีโอกาสน้อยท่ีจะพัฒนาตนเองไปสู่วิถีชีวิตที่ดีกว่า 
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ตารางท่ี 4-2 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม  
ปัญหาและอุปสรรค สาเหตุ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ า
กระท่อม 

เป็นปัญหาที่จัดการค่อนข้างยากเพราะเป็นวิถีชีวิตของ
ครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลามมาอย่างยาวนาน และ
ครอบครัวจ านวนมากที่ดื่มน้ ากระท่อม เพราะมีค่านิยมว่า
ถ้าดื่มน้ ากระท่อมแล้วท าให้กระปรี้กระเปร่ามีเรี่ยวแรง แต่
ไม่ได้มองในแง่ลบว่าส่งผลต่อร่างกายในอนาคตอย่างไร ซึ่ง
เมื่อผู้ปกครองมีการดื่มน้ ากระท่อมและมีไว้ในครัวเรือนก็
เป็นการง่ายที่เยาวชนหรือลูกหลานในครอบครัวจะปฏิบัติ
ตามและน าไปสู่การทดลองยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ ต่อไป 
เช่น แอมเฟตามีน (ยาบ้า) กัญชา และยาเสพติดประเภท
อ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต 

การปราบปรามยาเสพติด เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง (ผู้ว่าราชการ
จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) มีความล้มเหลวในการปราบปรามยาเสพ
ติดในพ้ืนที่ เพราะจากการสัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้จากผู้ให้
สัมภาษณ์ทุกคน (100 เปอร์เซ็นต์) ต่างตอบว่า “ปัญหายา
เสพติดเป็นปัญหาใหญ่” 

การแบ่งแยกระหว่างเยาวชนต่าง
ศาสนาโดยการยินยอมของรัฐ  ใน
กิ จ ก ร ร ม  พิ ธี ก ร ร ม  แ ล ะ ใ น
สถาบันการศึกษาของรัฐ 

การแบ่งแยกระหว่างเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามและ
ศาสนาอ่ืนๆ ท าให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของเยาวชนมุสลิมสูญหายไป การ
แบ่งแยก ปรากฏในงานพิธีกรรมต่างๆ ที่รัฐจัดโดยมีพ้ืนที่
ชัดเจนระหว่างพุทธและมุสลิมในงานพิธีกรรมเดียวกัน หรือ
การแบ่งแยกในโรงเรียน การแบ่งแยกในมหาวิทยาลัย เช่น 
กิจกรรมใดๆ ที่คนพุทธเป็นผู้จัดเยาวชนมุสลิมจะโดนห้าม
ไม่ให้มาร่วมงาน หรือการเรียนการสอนทางด้านประเพณี
ไทยต่างๆ ในโรงเรียนที่มีครูที่นับถือศาสนาอิสลามเป็น
จ านวนมากและอยู่ ในพ้ืนที่ชุมชนอิสลามก็จะโดนห้าม
จัดการเรียนการสอน หรือห้ามไม่ให้เยาวชนอิสลามมา
เรียนรู้ เป็นต้น 

  
 จากตารางที่ 4-2 จะพบว่าการแก้ปัญหาเยาวชนของภาครัฐค่อนข้างจะมีปัญหา เพราะ
โครงการโดยส่วนใหญ่ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ นอกจากนั้น 
โครงการต่างๆ ของรัฐมีระยะเวลาอันจ ากัดตามงบประมาณ แผนการด าเนินงาน จึงเป็นเพียงการ
แก้ไขปัญหาระยะสั้น และไม่อาจครอบคลุมปัญหาเยาวชนทั้งหมดที่มีและเป็นปัญหาในปัจจุบันได้ 
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นอกจากนั้น โครงการจ านวนมากเป็นโครงการแก้ไขปัญหา (เป็นการด าเนินโครงการเมื่อมีปัญหาแล้ว) 
แต่โครงการในลักษณะเชิงป้องกันปัญหายังมีอยู่น้อย ซึ่งรัฐอาจจะต้องหันมาให้ความส าคัญกับ
โครงการเชิงป้องกันเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะอาศัยเพียงหน่วยงานรัฐต่างๆ อย่างเดียวก็ไม่ได้ สิ่งที่
ส าคัญที่สุด คือ ระบบครอบครัว และสังคม ที่อ่อนแอจนไม่สามารถประคับประครองบุตรหลานของ
ตนเองให้เดินตามทางวิถีที่ถูกต้องแห่งศาสนาหรือให้หลีกพ้นจากยาเสพติดได้ ดังนั้น สิ่งที่รัฐอาจจะ
จ าเป็นต้องท ามากที่สุด คือ การหันกลับมาส่งเสริมสถานบันครอบครัว สังคม และชุมชน ให้กลับมา
เข้มแข็งให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 
5. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม
ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 ส าหรับแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ผู้วิจัยได้เชิญผู้น าชุมชน 
ครอบครัวเยาวชน เยาวชน เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิม รวมไปถึงนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาเยาวชนในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 10 ท่าน มาร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 3 ครั้ง แล้วสามารถสรุปออกมาเป็น 
5 แนวทาง ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 1.1 การป้องกันและปราบปรามเป็นประเด็นส าคัญ เพราะเยาวชนไทยมุสลิมมากกว่า 70 
เปอร์เซ็นต์ในพ้ืนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยภาครัฐจะต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดให้เข้มขวดมากขึ้น โดยมีมาตรการอย่างเด็ดขาดเกี่ยวกับการจับกุมผู้ค้า ผู้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการค้ายาเสพติด โดยไม่มีการละเว้น และเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปราบปรามจับกุมยาเสพติด เพ่ือให้เข้าถึงทุกพ้ืนที่โดยไม่ละเว้น โดยเฉพาะชุมชนใดที่มีคนไทยมุสลิม
อยู่ 100 เปอร์เซ็นต์ เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติการและสอดส่องดูแลเพ่ิมมากขึ้น (มิใช่นานๆ ไปซัก
ครั้งหนึ่ง หรือไปเมื่อมีเหตุ) และไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของก านันหรือผู้ใหญ่บ้านเพียงฝ่ายเดียว เพราะ
จากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ต ารวจก็พบว่า “ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านจ านวนมากก็เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยาเสพติด” ต้องมีการด าเนินคดีก านันและผู้ใหญ่บ้านอย่างจริงจังโดยกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดต้องมีความเด็ดขาดกับก านันและผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้ และต้องท า
ให้ชุมชนปลอดจากยาเสพติดเพราะถ้าชุมชนปลอดจากยาเสพติดโอกาสที่เยาวชนจะติดยาเสพติดก็
ลดลงด้วยเช่นกัน 
 1.2 เพ่ิมวิธีการในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด โดยต้องเพ่ิม
การสื่อสารเพ่ิมมากขึ้นไปยังชุมชน ผ่านทางผู้น าศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้น าชุมชน และก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือทางสื่อสารมวลชนต่างๆ ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 
โดยเจ้าหน้าที่รัฐต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือการสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือป้องกัน
อิทธิพลจากผู้ค้าและกระบวนการยาเสพติดที่ใช้ความรุนแรงอยู่ในพ้ืนที่ และท าให้ผู้คนหวาดกลัวจนไม่
กล้าต่อต้าน และกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจต้องกระท าอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการป้องกัน
และปราบปราม 
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 1.3 โครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนใดๆ ที่ทุกหน่วยงานด าเนินการอยู่สมควรที่จะด าเนินการ
ต่อไป เพียงแต่ขยายกิจกรรมและงบประมาณเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเป็นด าเนินด าเนินกิจกรรมในการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวและสามารถน าเยาวชนมาเข้าโครงการได้จ านวนเพ่ิมมากขึ้น และขยายขอบเขตไป
ยังการน าผู้ปกครองของเยาวชนที่ติดยาเสพติดมาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายของ
ยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน 
 1.4 จากการวิจัยพบว่า การอบรมหรือการเข้าโครงการใดๆ ของเยาวชนไม่ประสบ
ความส าเร็จมากนักเพราะเป็นเพียงโครงการระยะสั้น และจะมีเยาวชนมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ที่
กลับไปติดยาเสพติดอีกและสภาพแวดล้อมของชุมชนยังเต็มไปด้วยยาเสพติด ดังนั้นเมื่อเยาวชน
กลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มียาเสพติดจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะติดยาเสพติดอีก การด าเนินการ
ปราบปรามและป้องกันดังข้อ 1.1 จึงจ าเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ทางผู้วิจัยขอเสนอให้จัดตั้งชุมชน
เขตปลอดยาเสพติด โดยเป็นชุมชนที่หน่วยงานภาครัฐจัดตั้งขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ที่ซึ่งมีหน่ วยงานรัฐเป็น
ผู้ดูแล โดยเป็นลักษณะคล้ายโรงเรียนประจ าโดยให้เยาวชนที่สมัครใจและได้รับอนุญาตจากครอบครัว
มาอยู่อาศัยเพ่ือเรียนหนังสือและท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือทางสังคมต่างๆ โดยอาจจะเริ่มต้นที่
โรงเรียนสายสามัญประจ าจังหวัด หรือโรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอขนาดใหญ่ในทั้งสามจังหวัดชายแดนใต้ 
จังหวัดละ 1-2 โรงเรียน โดยรัฐให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอพัก (แยกชาย-หญิง) และให้
งบประมาณในการบรรจุข้าราชการครูเพ่ือมาดูแลหอพักนักเรียนร่วมกับฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐอ่ืนๆ เช่น 
ต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือให้เยาวชนที่
ผ่านการอบรมและสามารถเลิกจากยาเสพติดได้แล้วสามารถมีที่ที่จะอาศัยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ห่างไกลจากยาเสพติด และได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ดีเพ่ือน าไปสู่การศึกษาขั้นสูงและการหางาน
ท าเพ่ือสอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต 
 1.5 .ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อันตรายของยาเสพติด โดยให้ชุมชนมีบทบาทในการป้องกันเพ่ิมมากขึ้น ส่วนการปราบปรามรัฐก็ต้อง
ด าเนินการให้เข้มแข็ง โดยเน้นให้ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทด้านการป้องกันให้มากยิ่งขึ้น และภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนให้เกิด
การมีส่วนร่วมและการด าเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติดของชุมชน 
 2. แนวทางด้านการพัฒนาการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า เยาวชนจ านวนมากไม่เรียนหนังสือในขั้นสูง หรือไม่ยอมเรียนสาย
วิชาชีพ หรือส่วนหนึ่งเรียนในสถาบันการศึกษาทางศาสนา เช่น สถาบันปอเนาะ ท าให้เมื่อถึงวัย
ท างานไม่สามารถหางานท าตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ หรือในประเทศ
มาเลเซีย การท างานของเยาวชนกลุ่มนี้จึงเป็นการท างานในอาชีพรับจ้างต่างๆ เช่น พนักงานเสิร์ฟ 
พนักงานขายของหน้าร้าน หรือคนงานในสวนยางพารา หรือการเกษตรต่างๆ ดังนั้น หน่วยงานรัฐ
จะต้องท าการประชาสัมพันธ์ ให้ เยาวชนมุสลิมและครอบครัวของการศึกษาเพ่ือตอบสนอง
ตลาดแรงงาน ความส าคัญของมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานครูผู้สอน ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาครูผู้สอนในสถาบันการศึกษาของรัฐให้เพ่ิมมากขึ้น ให้มีคุณวุฒิและความช านาญ
ในสาขาวิชาที่สอน ต้องไม่มีระบบอุปถัมภ์ โดยเฉพาะการไม่เอาข้อก าหนดทางศาสนามากีดกันคนที่
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นับถือศาสนาอื่นๆ ที่ไม่ใช่อิสลามให้มาสอบบรรจุรับราชการครู และต้องไม่กีดกันคนจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่
ไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มาสอบรับราชการครู ต้องใช้หลักความรู้ความสามารถ ไม่ใช่กีดกันให้
เฉพาะกลุ่มคนของตนเอง และถ้าวุฒิการศึกษาของผู้สมัครสอบรับราชการไม่ตรงกับสาขาวิชาที่
ต้องการ ต้องห้ามมีการรับเข้าบรรจุรับราชการเป็นอันขาด เพราะจากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า 
ปัจจุบันในสามจังหวัดชายแดนใต้มีระบบกีดกันคนจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ไม่ให้มาสอบบรรจุรับราชการ มีการ
ใช้ระบบอุปถัมภ์เพื่อกดดันให้หน่วยงานราชการในพ้ืนที่บรรจุลูกหลานของตนเองทั้งๆ ที่วุฒิการศึกษา
ไม่ตรง เช่น ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษแต่ต้องบรรจุคนที่จบทางเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นลูกหลานของ
ผู้น าในพ้ืนที่ (ผู้มีอิทธิพล) เพราะข้าราชการในพ้ืนที่ เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียน ก็จะโดนกดดันจากผู้มี
อิทธิพลในพื้นท่ี เช่น ผู้น าศาสนาบางกลุ่ม ผู้น าชุมชน เป็นต้น ดังนั้น ถ้าครูท่านใดที่ได้รับการบรรจุมา
แล้วแต่ไม่ตรงวุฒิและความรู้ความสามารถจะต้องมีการพัฒนาให้มีความสามารถมากขึ้น หรือ
ปรับเปลี่ยนวิชาที่สอนและบรรจุข้าราชการครูที่มีคุณวุฒิตรงและมีความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน 
 2.2 รัฐบาลต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อตลาดแรงงาน และการศึกษา
ขั้นสูง  เช่น การศึกษาในสาขาวิชาชีพ ช่างเทคนิคต่างๆ หรือการศึกษาสายสามัญ (มัธยมศึกษา) ด้วย
การสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อครอบครัวเยาวชนและเยาวชน ถึงผลกระทบต่อการไม่ได้รับการศึกษา
ที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน และต้องพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้มีมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้น 
รัฐบาลต้องไม่เข้าไปมีส่วนต่อการขยายตัวของสถาบันการศึกษาที่สอนศาสนาอย่างเดียว คือ ไม่ให้การ
สนับสนุนสถาบันการศึกษาที่สอนทางศาสนา 100 เปอร์เซ็นต์ และไม่ได้มาตรฐานทางการศึกษา แต่
รัฐบาลควรจะสนับสนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีการจัดการเรียนการสอนสายสามัญ
ควบคู่ไปด้วย 

2.3 กระทรวงศึกษาธิการ ควรยกเลิกนโยบายห้ามโรงเรียนให้ออก ไล่ออก นักเรียนที่มีปัญหา
และเกเร เพราะนักเรียนที่เกเรหนึ่งคนมีผลต่อนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและเรียนดีอีกหลายคน ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้นโยบายพักการเรียนได้ เพ่ือให้ผู้ปกครองกลับไปดูแลหรือจนกว่า
พฤติกรรมจะดีข้ึน เพราะนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่สร้างปัญหาเมื่อมาโรงเรียนก็จะมีโอกาสเป็นผู้น าและ
ชักจูงนักเรียนผู้อื่นให้ไปสู่ปัญหาด้วย 
 3. แนวทางด้านสาธารณสุขและอนามัยเจริญพันธุ์ 
 3.1 ใช้การฝึกอบรมในสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งท้องก่อนวัยเรี ยน โดยใช้การ
อธิบายให้เห็นปัญหาและผลกระทบที่ตามมา ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการแก้ไข
ปัญหาเยาวชนท้องในวัยเรียน ด้วยการท าสารคดีเกี่ยวกับเยาวชนหญิงคนหนึ่งโดยอธิบายและฉาย
ภาพให้เห็นถึงความยากล าบากเม่ือตั้งครรภ์ในเวลาที่ยังไม่พร้อมและผลกระทบที่ตามมา ซึ่งจากการที่
มีการเผยแพร่สารคดีชุดนี้ออกไปท าให้อัตราการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาลดลง เป็นต้น 
 3.2 รัฐบาลจะต้องให้ความส าคัญเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เพ่ิมมากขึ้น และผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่
ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะจากการวิจัยได้
ข้อมูลว่า พยาบาลในโรงพยาบาลหลายแห่งที่มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ มีบุตร-ธิดา
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จ านวนมาก (บางรายมีบุตร-ธิดา จ านวน 6 - 8 คน) ก็ต้องตั้งค าถามว่า “ขนาดพยาบาลที่ดูแลเรื่อง
อนามัยเจริญพันธุ์ยังมบีุตร-ธิดามากมาย แล้วจะให้ค าปรึกษาชาวบ้านหรือคนอ่ืนๆ ได้อย่างไร” 
 4. แนวทางด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเยาวชน 
 รัฐบาลจะต้องตระหนักว่าปัญหาเยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นปัญหา
เรื้อรังและเป็นปัญหาที่หนักกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศไทย นอกจากนั้น ยังมีความสลับซับซ้อนทาง
โครงสร้างทางสังคม บริบทของสังคม อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม ซึ่งท าให้การแก้ไขปัญหายากกว่า
พ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศไทยอีกหลายเท่าตัว ดังนั้น รัฐบาลในทุกกระทรวงที่ด าเนินโครงการเกี่ยวกับ
ปัญหาเยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จะต้องสนับสนุนและวางแผนการใช้งบประมาณ
ให้สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบและครบวงจร รวมไปถึงครอบคลุมประชากรเยาวชนมุสลิม
ที่อาศัยทั้งอยู่ในเขตชนบทและเขตเมือง โดยต้องใช้งบประมาณทั้งในเชิงป้องกัน การสนับสนุน การ
แก้ไขปัญหา และการติดตาม  

อย่างไรก็ตาม การใช้งบประมาณของรัฐต้องไม่ เป็นลักษณะ “เพ่ือหวังผลประโยชน์ทาง
การเมือง” หรือ “เอาใจผู้น าศาสนา หรือกลุ่มขบวนการผู้ต่อต้านรัฐบาลมากจนส่งกระทบต่อการ
พัฒนาเยาวชน” เช่น ด้านการศึกษา จะพบว่า ผู้น าศาสนาหรือผู้มีแนวคิดต่อต้านรัฐบาลจ านวนหนึ่ง
จะพูดเสมอว่า “จะต้องให้เยาวชนเรียนศาสนามากขึ้น หรือสนับสนุนให้เยาวชนศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีสาขาอิสลามศึกษา” แต่ผู้วิจัยกลับพบว่า ลูกของผู้น าศาสนา หรือผู้น ากลุ่มในชุมชน หรือ
ครอบครัวอิสลามท่ีมีฐานะ มีความรู้ ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ “กลับนิยมให้ลูกตนเองเรียนสาย
สามัญ เพ่ือการศึกษาขั้นสูง ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น เรียนสาขา 
วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ หรือ วิชาชีพช่างสาขา
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลจะต้องตระหนักให้ดี เพราะกาลเวลาได้พิสูจน์แล้วว่า “เมื่อจบศาสนามา ไม่ว่า
การศึกษาระดับใด รวมถึงระดับปริญญาเอก ก็ยากที่จะหางานท า นอกจากอาชีพครูสอนศาสนา” 

5. แนวทางด้านการพัฒนาครอบครัวและชุมชน 
ครอบครัวเป็นหัวใจส าคัญในการดูแลเยาวชน เพราะต่อให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล

ด าเนินการอย่างไรถ้าครอบครัวไม่เห็นความส าคัญหรือไม่ให้เวลา ความตั้งใจ และการเอาใจใส่ดูแล
บุตรหลานของตนแล้ว การด าเนินโครงการของรัฐก็มิอาจบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนั้น ชุมชน สังคม 
ก็มีส่วนเป็นอย่างมากที่ต้องช่วยครอบครัว ในการดูแลเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ดังนั้น การ
สร้างความรู้ความเข้าใจของรัฐต่อครอบครัวเยาวชน ชุมชน และสังคม ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายและการใช้มาตรการและโครงการต่างๆ จึงมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากที่รัฐ
ต้องด าเนินการ เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจครอบครัวเยาวชนมุสลิมโดยผ่านกิจกรรมทางศาสนา
หรือผู้น าศาสนา เช่น โต๊ะอิหม่าม ต้องช่วยให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของการด าเนินชีวิตตามวิถี
มุสลิมที่ดีแก่ครอบครัวเยาวชน เช่น กิจกรรม “ฮาลาเกาะฮ์” คือ การมาพูดคุยกันถึงปัญหาของตนเอง
และเอาค าสอนในค าภีร์อัลกุรอานมาสอดแทรกและบรรยายสอนซึ่งสามารถด าเนินการได้ควบคู่ไปกับ
พิธีกรรมทางศาสนา หรือโต๊ะอิหม่ามใช้การบรรยายธรรมในวันศุกร์และควรจะบรรยายคุตบะฮ์ในวัน
ศุกร์ให้ครอบครัวฟังเพ่ืออธิบายถึงสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งดี และสิ่งที่ไม่ควรท า เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิต
ภายใต้หลักศาสนาอิสลามท่ีถูกต้อง 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมไปถึง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คือ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ตัวแทนของรัฐบาลที่ใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้น รัฐบาลจะต้องผลักดันบทบาทของ อปท. ก านัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน ให้เข้ามามีส่วนในการให้ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจ และช่วยสอดส่องดูแลสิ่งที่ไม่
ถูกต้องที่จะเกิดขึ้นในชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด การศึกษาของเยาวชนที่สัมพันธ์กับตลาดแรงงาน 
ปัญหาที่เกิดจากการท้องก่อนวัยอันควร และการพัฒนาท้องถิ่นจะพัฒนาแต่เพียงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ อปท. ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน จะต้องให้ความส าคัญ
กับการพัฒนา “คน” ซึ่งก็คือการพัฒนาครอบครัว เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของสังคม และคนในชุมชน
ทั้งหมด ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ เช่น วิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนมีรายได้ควบคู่กับการ
ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนโดยไม่ต้องออกไปหางานท าต่างพ้ืนที่ ท าให้ได้อยู่กับครอบครัว มีเวลาดูแลบุตร
หลาน และช่วยกันพัฒนาชุมชนของตน เพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาเยาวชนมุสลิม
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพ่ือศึกษากระบวนการท างานและผลของการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
หน่วยงานรัฐในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม และ 4) ศึกษาเพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการส ารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ
การใช้สนทนากลุ่ม แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์บริบท
ของเนื้อหา ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ได้ส่งผลหลายประการทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อเยาวชนมุสลิม เช่น ปัญหาใหญ่ของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ ปัญหายา
เสพติดซึ่งมีอยู่ในทุกชุมชนส่งผลให้เยาวชนมุสลิมจ านวนมากติดยาเสพติด โดยเริ่มต้นจากน้ ากระท่อม
ซ่ึงด่ืมกันเปน็วถีิชวีติประจ าวนัในครอบครัว จนกระท่ังแอมเฟตามีน (ยาบ้า) นอกจากนั้น ก็เป็นปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจนน าไปสู่การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชนมุสลิมหญิง ปัญหา
การศึกษาก็เป็นปัญหาส าคัญ เพราะเยาวชนมุสลิมจ านวนมากไม่เรียนหนังสือต่อด้วยเหตุผลหลาย
ประการ เช่น ฐานะทางบ้านยากจน (ครอบครัวมีลูกมาก) หรือ การเน้นการศึกษาในสถาบันการศึกษา
ด้านศาสนาท าให้ส่งผลต่อการหางานท าและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ซึ่งการที่เยาวชนไม่ได้รับ
การศึกษาหรือไม่ได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัวท าให้เยาวชนจ านวนมากใช้เวลาไปกับการเที่ยวเตร่ 
หรือท ากิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม นอกจากนั้น เยาวชนมุสลิมยังตกเป็น
เป้าหมายของกลุ่มขบวนการผู้ก่อความไม่สงบที่ต้องการชักจูงให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ
อาชญากรรมต่างๆ ของขบวนการผู้ก่อความไม่สงบในพื้นท่ี 
 ส าหรับโครงการของภาครัฐเกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้มี
โครงการจ านวนมาก เช่น โครงการญาลันนันบารู โดยกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 
ส่วนหน้า โครงการสภาเด็กและเยาวชน โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ า
จังหวัด โครงการแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชนต่างวัฒนธรรม โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์โครงการรินน้ าใจสู่พ่ีน้องชาวใต้ โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการรวมไทย
ใจเป็นหนึ่ง โดยกองทัพเรือ โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน โดยกองทัพอากาศ และโครงการการ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเล่นฟุตบอลแก่เยาวชนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย
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กองทัพบก เป็นต้น โดยกระบวนการในการกระบวนการท างานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชน
ไทยมุสลิมมี 5 รูปแบบ คือ 1) กระบวนการที่ส่วนกลาง (รัฐบาลกลาง) หรือหน่วยงานกลาง เป็นผู้
ก าหนดนโยบาย 2) กระบวนการท างานหรือโครงการที่มาจากหน่วยราชการในพ้ืนที่เป็นผู้ขอ
งบประมาณจากรัฐบาลกลางมาจัดท าโครงการ 3) หน่วยงานในพ้ืนที่จัดสรรงบประมาณและด าเนิน
โครงการเอง เช่น ศอ.บต. 4) กระบวนการท างานที่ส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินโครงการและมีหน่วยงาน
ราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ และ 5) ) โครงการที่องค์กรภาคเอกชนประสานงาน
มายังหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เช่น โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็น
โครงการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับมูลนิธิรัก
เมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
และศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม 
อาทิเช่น ขาดความต่อเนื่องของโครงการเพราะว่าโดยส่วนมากโครงการมีระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการเพียงระยะเวลาหนึ่ง ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ต่อเนื่อง ในด้านงบประมาณ พบว่า โดย
ส่วนมากหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่แต่ละจังหวัดได้งบประมาณเท่าเทียมกันทั้งประเทศ ท าให้ในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีปัญหารุนแรงมากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 
และการไม่เรียนหนังสือของเยาวชน ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึง นอกจากนั้น งบประมาณไม่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาในระยะยาว นอกจากนั้น 
โครงการโดยส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ และความไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐของ
ครอบครัวเยาวชนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติงานค่อนขา้งยาก 
 ปัญหาต่อมา คือ ในพ้ืนที่ที่มีเฉพาะชาวมุสลิมอาศัยอยู่ โดยไม่มีคนนับถือศาสนาอ่ืนๆ อยู่ร่วม 
เจ้าหน้าที่รัฐ (ต ารวจ ทหาร) มักจะไม่ค่อยเดินทางเข้าไป เนื่องด้วยมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกลอบท า
ร้าย และก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ก็ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาที่รุนแรงและเป็นภัย
คุกคามต่อเยาวชน เช่น ยาเสพติด และการโดนโน้มน้าวให้เข้าร่วมขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ รวมไป
ถึงก านันและผู้ใหญ่บ้านก็ไม่สามารถควบคุมดูแลปัญหาขบวนการผู้ก่อความไม่สงบได้ ซึ่งการที่
เจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้าไปในชุมชนมุสลิมหรือปล่อยปละละเลยให้เป็นเรื่องของคนมุสลิมด้วยกันเองยิ่งท า
ให้ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ และปัญหามักจะเพ่ิมมากขึ้น ส่วนปัญหาด้านการศึกษา เช่น มาตรฐาน
ครูผู้สอน ความรู้ความสามารถของครู การที่เยาวชนจ านวนมากไม่เรียนโรงเรียนของรัฐ แต่ไปเน้น
เรียนศาสนาท าให้ส่งผลต่อการศึกษาข้ันสูงและการเรียนศาสนาไม่สัมพันธ์กับตลาดแรงงานในพ้ืนที่ ใน
ประเทศไทย ในประเทศมาเลเซีย และตลาดแรงงานของโลก ท าให้ส่งผลระยะยาวในเรื่องการ
ประกอบอาชีพเมื่อเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต  

โดยจากการศึกษาพบว่า การด าเนินของหน่วยงานรัฐไม่ประสบความส าเร็จในระยะยาว และ
โครงการส่วนมากเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ นอกจากนั้น 
โครงการต่างๆ ของรัฐไม่อาจครอบคลุมปัญหาเยาวชนทั้งหมดที่มีและเป็นปัญหาในปัจจุบันได้ เพราะ
ติดขัดเรื่องงบประมาณอันจ ากัด อย่างไรก็ตาม ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทส าคัญมากกกว่า
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หน่วยงานภาครัฐใดๆ เพราะการแก้ปัญหาจะอาศัยเพียงหน่วยงานรัฐต่างๆ อย่างเดียวก็ไม่ได้ ดังนั้น 
สิ่งที่รัฐอาจจะจ าเป็นต้องท ามากที่สุด คือ การหันกลับมาส่งเสริมสถาบันครอบครัว สังคม และชุมชน 
ให้กลับมาเข้มแข็งให้มากขึ้น และประเด็นที่ส าคัญ คือ ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน 
และผู้น าในชุมชนในการแก้ไขปัญหาเยาวชนมุสลิม จึงจะประสบผลส าเร็จได้ 

ส าหรับแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชน
ไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ แบ่งออกเป็น 5 แนวทาง คือ  
 1) แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยภาครัฐจะต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เข้มขวดมากข้ึน โดยมีมาตรการขัดเด็ดขาดเกี่ยวกับการจับกุมผู้ค้า 
ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการค้ายาเสพติด โดยไม่มีการละเว้น และเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การปราบปรามจับกุมยาเสพติด เพ่ือให้เข้าถึงทุกพ้ืนที่โดยไม่ละเว้น โดยเฉพาะชุมชนใดที่มีคนไทย
มุสลิมอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์ เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติการและสอดส่องดูแลเพ่ิมมากขึ้น และไม่
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของก านันหรือผู้ใหญ่บ้านเพียงฝ่ายเดียว อันดับต่อมา คือ การเพ่ิมวิธีการในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด โดยต้องเพ่ิมการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้นไปยังชุมชน 
ผ่านทางผู้น าศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้น าชุมชน และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือทางสื่อสารมวลชนต่างๆ 
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนใดๆ 
ที่ทุกหน่วยงานด าเนินการอยู่สมควรที่จะด าเนินการต่อไป เพียงแต่ขยายกิจกรรมและงบประมาณเพ่ิม
มากขึ้นเพ่ือเป็นด าเนินด าเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวและสามารถน าเยาวชนมาเข้า
โครงการได้จ านวนเพ่ิมมากขึ้น และขยายขอบเขตไปยังการน าผู้ปกครองของเยาวชนที่ติดยาเสพติด
มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายของยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้น ควรจะมีการ
จัดตั้งชุมชนเขตปลอดยาเสพติด โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนสายสามัญประจ าจังหวัด หรือโรงเรียนในพ้ืนที่
อ าเภอขนาดใหญ่ในทั้งสามจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดละ 1 -2 โรงเรียน เพ่ือให้เยาวชนที่ผ่านการ
อบรมและสามารถเลิกจากยาเสพติดได้แล้วสามารถมีที่ที่จะอาศัยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ห่างไกล
จากยาเสพติด และได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ดีเพ่ือน าไปสู่การศึกษาขั้นสูงและการหางานท าเพ่ือ
สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต และรัฐต้องสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน ผู้น าชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
 2)  แนวทางด้านการศึกษา โดยต้องพัฒนาครูผู้สอนในสถาบันการศึกษาของรัฐให้เพ่ิมมากขึ้น 
ให้มีคุณวุฒิและความช านาญในสาขาวิชาที่สอน ต้องไม่มีระบบอุปถัมภ์ และไม่มีการกีดกันคนที่นับถือ
ศาสนาอ่ืนๆ ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม และอยู่ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ให้มาสอบรับราชการครู และต้องใช้
หลักความรู้ความสามารถ นอกจากนั้น รัฐบาลต้องให้ความส าคัญแก่การศึกษาเพ่ือตอบสนอง
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 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์และการตั้งท้องก่อนวัยเรียน โดยใช้การอธิบายให้เห็นปัญหาและผลกระทบที่ตามมา และ
รัฐบาลจะต้องให้ความส าคัญเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ เพ่ิมมากขึ้น เพราะการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิง
ในสภาวะที่ไม่พร้อมท าให้ส่งผลต่อปัญหาทั้งต่อตัวเยาวชนเองและสังคมต่อไปในอนาคต 
 4) แนวทางด้านงบประมาณที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาเยาวชน รัฐบาลจะต้องตระหนักว่า
ปัญหาเยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นปัญหาเรื้อรังและเป็นปัญหาที่หนักกว่าพ้ืนที่
อ่ืนๆ ของประเทศไทย นอกจากนั้น ยังมีความสลับซับซ้อนทางโครงสร้างทางสังคม บริบทของสังคม 
อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม ซึ่งท าให้การแก้ไขปัญหายากกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ ของประเทศไทยอีกหลายเท่าตัว 
ดังนั้น รัฐบาลในทุกกระทรวงที่ด าเนินโครงการเกี่ยวกับปัญหาเยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ จะต้องสนับสนุนและวางแผนการใช้งบประมาณให้สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบและครบวงจร โดยการใช้งบประมาณของรัฐต้องไม่เป็นลักษณะเพ่ือหวังผลประโยชน์ทาง
การเมือง 
 5) แนวทางด้านการพัฒนาครอบครัวและชุมชน เพราะการด าเนินกิจกรรมโครงการของ
หน่วยงานรัฐใดๆ ก็มิอาจประสบความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ ถ้าครอบครัวและชุมชน
ไม่ให้ความส าคัญและไม่ให้ความเอาใจใส่ต่อบุตรหลานของตนเอง ซึ่งรัฐบาลจะต้องส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ เช่น ให้ปลอดจากยาเสพติด (รวมไปถึงน้ า
กระท่อม) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน หรือเรื่อง
อนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น เป็นต้น นอกจากนั้น ก็เป็นการพัฒนาอาชีพ เช่น วิสาหกิจชุมชน ให้ชาวบ้าน
ในชุมชนได้มีฐานะทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องออกไปหางานท าต่างพ้ืนที่ ท าให้มีเวลา มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่จะเลี้ยงดูครอบครัว ควบคู่ไปกับการได้อาศัยอยู่ที่บ้านตนเองและใช้เวลาที่มากขึ้นใน
การอบรมสั่งสอนเยาวชนในครอบครัวให้เติบโตเป็นตามวิถทีี่ถูกต้องของศาสนาอิสลามต่อไปในอนาคต 
 
2. อภิปรายผลการศึกษา 
 ปัญหาเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่และเกี่ยวพันกับปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบรวมไปถึงทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้ต่างก็มีผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมแก่เยาวชนมุสลิมโดยทั้งสิ้น นอกจากนั้น ประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ใตมี้สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ คือ ความเป็นศาสนาอิสลามและความเป็นเชื้อสายมลายู ดังนั้น ปัญหาในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนจึงมีความสลับซับซ้อนค่อนข้างสูงซึ่งการแก้ไขปัญหา
เยาวชนจึงต้องอาศัยการด าเนินงานอย่างเป็นระบบของภาครัฐและการที่ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ครอบครัว ชุมชนและสังคมด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนที่นับถือศาสนาอิสลามใน
พ้ืนที่นั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ท่ีคนนับถือศาสนาอิสลามมี
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ความเป็นอัตลักษณ์ค่อนข้างสูง และการถาโถมเข้ามาของโลกาภิวัตน์ท าให้เขาเหล่านั้นปรับตัวได้ยาก
กับสิ่งเย้ายวน สิ่งยั่วยุ ที่มากับระบบทุนนิยม และด้วยมาตรฐานการพัฒนาในทุกๆ ด้านที่ต่ ากว่าพ้ืนที่
อ่ืนๆ ของประเทศไทยและพ้ืนที่ชายแดนในประเทศมาเลเซียมาอย่างยาวนาน สังคมอิสลามในสาม
จังหวัดชายแดนใต้จึงเปรียบเสมือนสังคมที่วิถีชีวิตอิสลามยังยึดอยู่กับอดีตและสังคมรอบข้างได้พัฒนา
ไปไกลมากแล้วและโดนโอบล้อมโดยพ้ืนที่ที่พัฒนาไปไกลมากแล้ว ดังนั้นสังคมอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนใต้จึงไม่สามารถก้าวพ้นแรงปะทะทางวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์ไปได้ 

ส าหรับปัญหาใหญ่ที่สุดต่อเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ ปัญหายาเสพติด โดย 
เพ่ิมพงษ์ เชาวลิต (2555) ได้อธิบายสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2555 ไว้ว่า ในสามจังหวัดชายแดนใต้มี
เยาวชนกว่า 2 หมื่นคน มีปัญหาเรื่องยาเสพติด โดยเฉพาะในช่วงอายุระหว่าง 15 -20 ปี ถูกชักจูงให้
เสพยาเสพติด หลังจากนั้นได้ถูกชักน าเข้าสู่กระบวนการที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ ถูกชักน าไปก่อเหตุ
รุนแรงในพ้ืนที่ และ สุรพร ชลสาคร (2556 น.21) ได้น าเสนอสถิติคดียาเสพติดที่ขึ้นสู่ชั้นศาลในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีคดีที่เกี่ยวข้องกับเฮโรอีน จ านวน 374 ราย แอมเฟตามีน 
(ยาบ้า) จ านวน 3,361 ราย เอ็กซ์ตาซี (ยาอี) จ านวน 4 ราย โคเคอีน จ านวน 6 ราย กัญชา จ านวน 
734 ราย พืชกระท่อม 3,794 ราย ยาเสพติดอ่ืนๆ 92 ราย โดยจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสมี
ปัญหามากท่ีสุด นอกจากนั้น จากข้อมูลของ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี (2556) ที่ได้ส ารวจปัญหาส าคัญ
ในชุมชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้พบว่ามากกว่าร้อยละ 66 มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหายาเสพ
ติด รองลงมา คือ ปัญหาการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 43  

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก เพราะ
ปัญหายาเสพติดสัมพันธ์ไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ เช่น เมื่อเยาวชนติดยาเสพติดก็มีโอกาสและความเสี่ยงสูงที่
จะเข้าไปสู่การเป็นขบวนการผู้ก่อความไม่สงบด้วยเพราะมียาเสพติดเป็นสิ่งล่อใจให้เยาวชนท างานก่อ
ความไม่สงบแลกกับยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ ที่ตามมา เช่น  การชิงทรัพย์ การปล้น  
เป็นต้น ดังนั้น รัฐบาลต้องปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้มีความเข้มข้นมาก
กว่าเดิมและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมไปถึงการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ที่ปล่อยปละละเลยให้มียาเสพติดในชุมชนและรวมไปถึงการเป็นผู้เสพยาด้วยเช่นกัน ซึ่งการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจ ความรู้ถึงโทษและภัย
จากยาเสพติดให้แก่เยาวชนและครอบครัวให้เพ่ิมมากข้ึนโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งผ่านการ
บรรยายธรรมโดยผู้น าศาสนา การบรรยายในสถาบันการศึกษา โดยสถิติที่เพ่ิมขึ้น แสดงให้เห็นถึง 
"ความอ่อนแอ" ของชุมชนและสังคม ที่นับวันจะอ่อนแอมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุส าคัญของการที่สังคม
และชุมชนอ่อนแอ ไม่ใช่เหตุการณ์ความไม่สงบ ไม่ใช่รัฐบาลไทย หรือองค์กรอิสระใดๆ (NGOs) ไม่มี
ความพยายามในการแก้ปัญหา แต่ความพยายามของทุกภาคส่วนค่อนข้างจะไร้ผล ถ้าเพราะ
ครอบครัว ชุมชน สังคม ไม่ช่วยกันดูแลปัญหายาเสพติดในเยาวชน พ่อ -แม่ ชุมชน สังคม ต้องลอง
ทบทวนบทบาทตนเองด้วย ว่าตนเองนั้น "ดูแลเอาใจใส่บุตร -หลาน ของตนมากพอหรือยัง และ
ครอบครัว ชุมชน เป็นสิ่งส าคัญ เพราะสุดท้ายแล้ว "ไม่มีใครท าหน้ าที่นี้ได้ดีเท่าครอบครัว" โดย   
เกษตรชัย และหีม และดลมนรรจน์ บากา (2555) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาความรุนแรงของ
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เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ไว้ว่า ควรจัดให้มีการอบรม พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ให้เรียนรู้เทคนิคการ
ดูแลบุตรหลานที่ถูกต้อง ภาครัฐจะต้องสนับสนุนส่งเสริม ครอบครัว ญาติพ่ี-น้อง ให้เรียนรู้การด าเนิน
ชีวิตวิถคีรอบครัวเป็นสุข และประชาชนโดยทั่วไปต้องตระหนักถึงปัญหาเยาวชน และแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เก่ียวข้องถ้าพบการกระท าใดๆ ที่เสี่ยงต่อเยาวชน 
 ส าหรับปัญหาด้านการศึกษามีประเด็นส าคัญ คือ การศึกษาของเยาวชนจ านวนมากไม่
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน หรือเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน หรือ
ระบบทางครอบครัว ชุมชน และสังคม ไม่เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาต่อของเยาวชน รวมไปถึงมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนที่ต่ ากว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศ ดังที่ บรรจง ฟ้ารุ่งสาง และคณะ (2554) ได้
อธิบายปัญหาการศึกษาของสามจังหวัดชายแดนใต้ว่า เนื้อหาหลักสูตรหลายกลุ่มสาระไม่มีความ
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของสังคมในท้องถิ่น ท าให้คุณภาพการประเมินการเรียนในวิชาหลัก
ของหลักสูตรสามัญอยู่ในเกณฑ์ต่ า ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากปัจจัยของกระบวนการเรียนรู้ที่ยังข าด
การส่งเสริมการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และปัญหาครูในพ้ืนที่สอนไม่ตรงวุฒิการศึกษา รวมทั้งปัญหา
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ครูในพ้ืนที่ขาดความเข้าในในการจัดท าหลักสูตร ส่วนใน
ด้านโครงสร้างบริหารการศึกษาพบว่า มีการขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ ส่วนด้านนโยบายการศึกษาของรัฐควรจะมีการเร่ง
ส่งเสริมการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาสู่ชุมชนตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐ 
 ดังนั้น รัฐจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเยาวชนและครอบครัวถึงความส าคัญของการ
เรียนสายสามัญและสายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานควบคู่ไปกับการศึกษาด้าน
ศาสนา เพ่ือให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การมีวิชาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและ
สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตได้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องสนับสนุนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานการศึกษาในวิชาสายสามัญเพ่ิมมากขึ้น ส่วนสถาบันการศึกษาใดที่สอน
เพียงศาสนาอย่างเดียวรัฐต้องเลิกให้การอุดหนุน เพราะกาลเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า 
การจบทางด้านศาสนาเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาใดจะท าให้มีข้อจ ากัดในการ
แสวงหาอาชีพและรายได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งรัฐบาลอาจจะใช้แนวทางการศึกษาของประเทศมาเลเซีย
ที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างเข้มข้นมาเป็นตัวอย่าง เช่น ถึงแม้ประเทศมาเลเซียจะมีความเข้มข้นใน
เรื่องความเป็นชาติพันธุ์มลายูและศาสนาอิสลาม แต่รัฐบาลมาเลเซียก็สนับสนุนให้คนในประเทศเรียน
ในสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และคนมลายูมุสลิมในประเทศมาเลเซียก็เลือกที่จะเรียน
สาขาวิชาชีพต่างๆ เพราะต่างก็ตระหนักดีว่า “การศึกษาที่ดี ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
สามารถสร้างรายได้ และอาชีพที่ดี และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้” 
 จากการสัมภาษณ์อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ ประเทศมาเลเซีย และ
รักษาการอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ผู้วิจัยได้ข้อมูลว่าแรงงานไทยที่ผิดกฎหมายในประเทศ
มาเลเซียมีประมาณ 6-8 หมื่นคน โดยส่วนใหญ่ของแรงงานผิดกฎหมายเป็นคนในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยไปท างานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารในร้านต้มย ากุ้ง (ร้านอาหารประเภทต้มย า) 
ซึ่งสาเหตุที่ต้องไปท างานผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซียก็เพราะไม่มีอาชีพและไม่สามารถหางานท า
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ได้ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และการเดินทางมาท างาน ณ ประเทศมาเลเซียมีความสะดวก โดย
เข้า-ออกได้หลายช่องทาง และที่ส าคัญคือ อยู่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม และศาสนาเดียวกัน คือ 
ศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมความเป็นชาวมลายู ซึ่งประเด็นนี้ชี้ให้เห็นโดยชัดเจนว่า การไม่ได้รับ
การศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานถึงแม้จะเดินทางไปท างานในประเทศมาเลเซียก็
ท างานได้เพียงแค่ลูกจ้าง (ผู้ใช้แรงงานระดับล่าง) และไม่สามารถพัฒนาไปสู่วิชาชีพอ่ืนๆ ได้ ถึงแม้
ประเทศมาเลเซียจะมีความต้องการแรงงานในระดับวิชาชีพต่างๆ เช่น งานระดับช่างเทคนิค ช่างโยธา 
ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม ช่างส ารวจ รวมไปถึงสาขาวิชาชีพขั้นสูง เช่น วิศวกร พยาบาล แพทย์ ทันต
แพทย์ เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาของ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2558 น.80) ที่อธิบายว่า 
สถานการณ์ด้านแรงงานในประเทศมาเลเซียมีจ านวนแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียมีประมาณ 1 -2 
แสนคน แต่เป็นแรงงานผิดกฎหมายประมาณ 8 หมื่น ถึง 1 แสนคน ซึ่งประเทศมาเลเซียมีโอกาสมาก
ส าหรับคนไทย โดยเฉพาะส าหรับช่างเทคนิคในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.-ปวส.) มีความ
ต้องการแรงงานในทุกสาขาวิชาในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นโอกาสส าหรับคนไทยที่แสวงหาโอกาสและ
ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะแรงงานคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีภาษาและวัฒนธรรม
เดียวกับคนมาเลเซียจะมีโอกาสมากถ้าได้รับการศึกษาตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศมาเลเซีย หรือเป็นโอกาสในการข้ามไปหางานท าแบบไปเช้า-กลับเย็น ซึ่งสามารถสร้างรายได้
ให้มาเลี้ยงครอบครัวได้เพ่ิมมากข้ึน 
 โดยสรุป การแก้ไขปัญหาเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ครอบครัวมีส่วนส าคัญเป็นอย่าง
มาก เพราะปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมนั้น เป็นปัญหาที่รัฐบาลท างานแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้ ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม ต้องเป็นก าลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม ส าหรับครอบครัวที่มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหาเยาวชน รัฐต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้เขาได้มีโอกาสถ่ายทอดวิถี
การด าเนินชีวิตและประสบการณ์ให้เพ่ือนชาวมุสลิมอ่ืนๆ ได้ทราบ ส าหรับครอบครัวและชุมชนชาว
มุสลิมที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล รวมไปถึงพ้ืนที่สีแดง (พ้ืนที่สีแดง หมายถึง มีผู้ที่ก่อความไม่สงบอยู่เป็น
จ านวนมาก) รัฐต้องใช้เครื่องมือและช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามาเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง การ
ช่วยเหลือชุมชนด้านต่างๆ รวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในวิถีมุสลิมที่ถูกต้องให้แก่ครอบครัว
และชุมชน นอกจากนั้น ผู้น าศาสนาก็มีส่วนส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชน ซึ่ง
รัฐจะต้องอาศัยกลไกของชุมชนและศาสนาเป็นเครื่องมือส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยรัฐ
จะต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนด้านต่างๆ แก่ชุมชนเพ่ือให้เกิดกิจกรรมในการป้องกัน
ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานแต่ก็มีความจ าเป็นต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และต้องเน้นพัฒนาการศึกษา ความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยมุสลิมอย่างจริงจัง 
เพ่ือให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าตามวิถีแห่งคุณ
งามของดีของอิสลาม และสามารถเป็นพ้ืนที่ที่พ่ึงตนเองได้โดยมิต้องพ่ึงรัฐบาลอย่างมากมายเฉกเช่นใน
ปัจจุบัน ดังแสดงในภาพที่ 5-1 
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ภาพที่ 5-1 กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิม 

เชิงป้องกัน 

สนับสนุน 

- สร้างกลไก กิจกรรม งบประมาณ 

- ความรู้ / ความเขา้ใจ 

 

ครอบครัว 

ชุมชน 

เยาวชน 

ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 

ผู้น าศาสนา 

อปท. 

เจ้าหน้าที่
รัฐที่อาศัย
ในชุมชน 

ปัญหาเกิดในชุมชนจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากคนชุมชนในการแก้ไข
ปัญหา โดยผู้น าศาสนาจะมีส่วนเป็นอย่างมากในการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
เช่น บรรยายคุตบะฮ์ในวันศุกร์ ให้ครอบครัวฟัง นอกจากนั้น ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเจ้าหน้าที่รั ฐที่
อาศัยอยู่ในชุมชน ต้องมีส่วนในการให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนหรือ
หมู่บ้านตนเอง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

ความรู้/ความเข้าใจ 

- ภัยจากยาเสพติด 

- การศึกษาเพื่อ
วิชาชีพ 

- อนามัยเจรญิพันธ์ุ / 
ปัญหาจากการมีบุตร
มาก 

- ความรู้ด้านความ
มั่นคงและอันตราย
จากการก่อความไม่
สงบ 

ทักษะชีวิต 

- เศรษฐกิจชุมชน 

- แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- วิถีเกษตรแบบ
พอเพยีง 

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน 

นอกชมุชน 

ป้องกัน 

ปราบปราม 

ต ารวจ 

ทหาร 

ฝ่ายปกครอง 

นอกชมุชน 

ฟื้นฟ ู

บ าบัด 

พัฒนาศักยภาพ 

ให้ความรู ้
กิจกรรม 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ ์

เครือข่ายองค์กรเอกชน 
 

- กีฬา 

- ศิลปะ 

- ดนตร ี

- นันทนาการ 

ฯลฯ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานศึกษา 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 (จังหวัดสงขลา)   
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3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 1. รัฐบาลต้องบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดอย่างจริงจัง ไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่ากรณีใดๆ รวมไปถึง
ข้ออ้างทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี เพราะยาเสพติดส่งผลเสียต่อเยาวชน ชุมชน สังคม จนมาถึง
ปัจจุบันและยากเกินจะแก้ไข ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจึงมีความจ าเป็นในสถานการณ์
ปัจจุบันที่เกดิขึ้น 
 2. ส าหรับเยาวชนผู้ติดยาเสพติด หรืออาจจะมีส่วนในกระบวนการค้ายาเสพติด รัฐต้องเน้น
กระบวนการฟ้ืนฟู บ าบัด สร้างอาชีพ มากกว่าที่จะใช้กระบวนการลงโทษตามกฎหมาย และเมื่อฟ้ืนฟู 
บ าบัดแล้ว ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนและสังคมในการให้โอกาสเยาวชนเหล่านั้นได้กลับตัว
มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมได้ต่อไป 
 3. รัฐบาลต้องเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นกลไกส าคัญในการ
ช่วยแก้ไขปัญหาเยาวชน เพราะปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนจึงต้องอาศัยประชาชนในชุมชนมาช่วยกันแก้ไข
ปัญหา โดยสร้างกระบวนการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เน้นให้ชุมชนเกิดการป้องกันมากกว่าเน้น
ให้มาช่วยเจ้าหน้าที่รัฐปราบปราม 

4. รัฐบาลต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนการศึกษาที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับ
ตลาดแรงงาน ส่วนระบบการศึกษาที่เน้นศาสนาเพียงอย่างเดียว รัฐต้องเลิกอุดหนุนและให้เป็นเรื่อง
ของมูลนิธิและองค์กรอิสระ เพราะเงินอุดหนุนของรัฐท าให้สถาบันการศึกษาที่สอนศาสนาอย่างเดียวมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อน ปี พ.ศ. 2547 และต้องสร้างความเข้าใจถึงค าว่าตลาดแรงงานแก่
ประชาชนชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ว่าการศึกษาประเภทใด แบบใด สาขาใดบ้างที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอ่ืนๆ ที่นับถือศาสนา
อิสลามเช่นกัน 

5. รัฐบาลควรแก้ไขพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และแก้ไข
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด ลักษณะชนิดประเภทและปริมาณของสารเสพติด พ.ศ. 2546 เพ่ือให้
ผู้ต้องหาคดพืีชกระท่อมสามารถเข้ารับการบ าบัดและฟ้ืนฟูได้เฉกเช่นเดียวกับยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ 
 6. รัฐบาลควรจัดตั้งหน่วยงานและห้องปฏิบัติการพิสูจน์สารเสพติดพืชกระท่อมและสารเสพ
ติดอ่ืนๆ ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจ
พิสูจน์สารเสพติดพืชกระท่อมได้มีเพียง 4 แห่งเท่านั้น 
 3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าวิจัย เรื่อง การประเมินผลประสิทธิภาพหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทย
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 2. ควรท าวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการกับปัญหาเยาวชนใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ 
 3. ควรท าวิจัย เรื่อง แนวทางการสร้างสรรค์บริบทและกลไกที่เป็นมิตรในการป้องกันปัญหา
เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้  
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4. ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 ด้วยสถานการณ์ในพ้ืนที่ที่มีความรุนแรงและความขัดแย้งจากปัญหาการก่อความไม่สงบของ
ขบวนการผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลไทย และความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา ท าให้การเก็บ
ข้อมูลวิจัยค่อนข้างยากล าบากและต้องใช้ความระมัดระวัง และผู้ให้ข้อมูลก็ไม่มีความเต็มใจที่จะ
เปิดเผยตัวตนเพราะกังวลต่ออันตรายที่จะได้รับจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบและความรุนแรง 
นอกจากนัน้ การศึกษาวิจัยอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ด้วยจากโครงการมีนักวิจัยเพียงท่านเดียว จึง
อาจจะไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกประเด็นทั้งหมด 
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