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ปัญหาทางอารมณ์และพฤตกิรรมสมัพนัธภาพ 

ทางสังคมของวัยรุ่นที่ประสบกับสถานการณ์

ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท�านายปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม

ของวัยรุ่นที่ประสบกับสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วธิกีารศกึษา กลุม่ตวัอย่าง คอื วยัรุน่อายรุะหว่าง 15-18 ปี ทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัปัตตาน ีนราธวิาส 

และยะลา จ�านวน 540 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ปัจจัยท�านายโดยใช้สถิติ multinomial logistic regression และ logistic regression 

analysis

ผลการศกึษา วยัรุน่มปัีญหาทางอารมณ์ ร้อยละ 8.30 โดยวยัรุน่ชายปัญหาทางอารมณ์มากกว่า

วยัรุน่หญงิ ร้อยละ 0.40 วยัรุน่ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีส่แีดงมปัีญหาทางอารมณ์มากกว่าในพืน้ทีส่ชีมพแูละ 

สีเขียว (ร้อยละ 16.3, 13.8, 8.3 ตามล�าดับ) ในด้านพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม พบว่าไม่มี

จดุแขง็ ร้อยละ 23.70 โดยวยัรุน่ชายมากกว่าวยัรุน่หญงิเกอืบ 2 เท่า วยัรุน่ได้รบัผลกระทบทางตรง

เกิดปัญหาพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคมเป็น 0.44 เท่า ของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม 

สรุป ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาทางอารมณ์ คือ เพศ และลักษณะพื้นที่ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อปัญหา

พฤติกรรม สัมพันธภาพทางสังคม คือ เพศ และลักษณะผลกระทบ จึงควรให้การช่วยเหลือ 

เพื่อป้องกันปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคมในวัยรุ่นเพศชายที่ได้รับ 

ผลกระทบทางตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สีแดงและชมพู

ค�าส�าคญั  ปัญหาทางอารมณ์   พฤตกิรรมสมัพนัธภาพทางสงัคม   วยัรุน่   สถานการณ์ความไม่สงบ  

จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ABSTRACT

Objective: To examine factors influencing emotional problems and prosocial behavior of  

adolescents who encounter with unrest situation in three southern border provinces of Thailand.

Method :The sample was adolescents aged 15-18 years who have lived in Pattani, Narathiwat and 

Yala Provinces. The data were collected by self reported questionnaire from 540 samples which 

were randomized by cluster technique. Multinomial logistic regression and logistic regression 

analysis were used to analyze factors influencing emotional problems and prosocial behavior.

Results: The results revealed that the prevalence of emotional problems was 8.30%, male  

adolescents had a higher emotional problems than females (0.40%). Adolescents who have lived 

in red zone area had a higher emotional problems than pink zone and green zone area (16.3%, 

13.8% and 8.3% respectively) while, 23.7% of adolescents had lack of strength in prosocial 

behavior, male had more prosocial behavior problems than females almost 2 times. Moreover, 

adolescents who received direct impact from unrest situation probably had prosocial behavior 

problems 0.44 times of those who received indirect impact. 

Conclusion: Factors influencing emotional problems were gender and zone area, while factors 

influencing prosocial behavior were sex and impact of unrest situation. Persons who involved in 

adolescent mental health care should prevent emotional problems and prosocial behavior problems 

in male adolescents who received direct impact from unrest situation in red and pink zone area.

Keywords: emotional problems, prosocial behavior, adolescent, unrest situation, three border 

provinces in southern Thailand
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บทน�า
 สถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากส่งผลกระทบ

ต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจแล้ว กลับมีผลกระทบ

โดยตรงต่อความมั่นคงในชีวิตและภาวะสุขภาพจิต

ของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2550 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 

มีเหตุการณ์ความรุนแรงจ�านวน 2,178 ครั้ง มีจ�านวน

ผู้บาดเจ็บ 4,730 ราย อัตราการบาดเจ็บ 4.7 ต่อแสน

ประชากรต่อเดือน มีจ�านวนผู ้เสียชีวิต 1,195 คน  

อัตราตาย 1.2 ต่อแสนประชากรต่อเดือน มีจ�านวน 

ผู ้ได้รับผลกระทบในครอบครัวของผู ้บาดเจ็บและ 

เสยีชวีติรวม 3,694 คน1 จากการส�ารวจความเครยีดของ

ประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนใต้ พบว่า ร้อยละ 19.9 

เกิดความเครยีดระดบัสงูกว่าคนทัว่ไป2 แต่สภาพการณ์

ในปัจจุบัน กลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มเกิดปัญหาสุขภาพจิต

ค่อนข้างสงู ตวัอย่างเช่น จากการศกึษาปัญหาสขุภาพจติ 

นักเรียนในพื้นที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ พบว่า 

นักเรียนมีอาการของโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์

สะเทอืนขวญั (Posttraumatic stress disorder) ร้อยละ  

21.9 และ มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์โดยรวม  

ร้อยละ 37.23 โดยเฉพาะปัญหาทางอารมณ์ของวัยรุ่น 

ที่เกิดความวิตกกังวล กลัวว่าเหตุการณ์ความรุนแรง 

จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ คาดการณ์ไม่ได้ เกิดความไม่แน่ใจ

ในสถานการณ์ที่เป็นอยู ่ และเกรงว่าจะมีอันตราย  

จึงท�าให้ไม่มั่นใจในตนเอง เพราะส่วนใหญ่ผู้บาดเจ็บ 

และผู ้ เสียชีวิตมีอายุระหว่าง 15-29 ปี ถนนหรือ

ทางหลวงเป็นสถานที่เกิดเหตุมากที่สุดถึงร้อยละ 604 

เหตุการณ์ความรุนแรงจึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ในชีวิตและภาวะสุขภาพจิตของวัยรุ ่นที่ก�าลังอยู ่ใน 

วัยเรียนที่จ�าเป็นต้องใช้ถนนเป็นเส้นทางการเดินทางไป

สถานศกึษา แต่ในทางกลบักนั ท่ามกลางความแตกแยก 

หวาดระแวง และหวาดกลวัต่อสถานการณ์ความรนุแรง

ที่ไม่มีท่าทีจะคลี่คลายลง ประชาชนในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้นั้นยังต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสันติสุข5 โดยแสดงออก

ถึงความเสียสละ การมีจิตสาธารณะของประชาชน 

ในพื้นที่ เช่น ชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน  

(ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

และการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน เป็น

ส่วนหนึ่งที่ท�าให้นักเรียนในพื้นที่เกิดเหตุการณ์ความ 

ไม่สงบร้อยละ 85.4 สร้างให้ตนเองมีจุดแข็ง แสดงออก

ถึงพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคมในทางบวก  

เช่น การมนี�า้ใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ เป็นพึง่ทางด้านความรูส้กึ

ได้ เห็นอกเห็นใจ มีเมตตากับผู้อื่น3

 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่ต ้องศึกษาอิทธิพล

ของปัจจัยด้านเพศ สถานภาพทางครอบครัว การท�า

หน้าที่ของครอบครัว ลักษณะการได้รับผลกระทบ และ

ลักษณะพื้นที่ ต่อปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม

สมัพนัธภาพทางสงัคมของวยัรุน่ เนือ่งจากผลการศกึษา

ที่ผ่านมาพบว่า เพศเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

การเกิดปัญหาทางอารมณ์6 สถานภาพทางครอบครัว 

หรือสภาพการอยู ่ร่วมกันของบิดามารดาเป็นปัจจัย

ท�านายการเกิดปัญหาสุขภาพจิต7 และพบว่าวัยรุ่นที่มี

สถานภาพครอบครัวปกติจะมีสุขภาพจิตดีกว่าวัยรุ่นที่

มีสถานภาพครอบครัวแตกแยกในด้านความรู้สึกปวย

ทางกาย ไม่ชอบตดิต่อกบัคนอืน่ ซมึเศร้า วติกกงัวล และ

โรคจิต8 ส่วนการท�าหน้าที่ของครอบครัว เป็นพฤติกรรม

ที่สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติต่อกันหรือจัดการร่วมกัน  

พบว่า การท�าหน้าที่ของครอบครัวสามารถท�านาย 

การเกิดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นได้9 ส�าหรับการศึกษา

ลักษณะการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ 

ไม่สงบที่อาจส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ

สังคม พบว่า วัยรุ่นที่ประสบกับเหตุการณ์รุนแรง เช่น 

ภัยพิบัติธรรมชาติ การก่อการร้าย และสงครามจะมี

ปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาพฤติกรรม10-13 ซึ่งอาจ 
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ขัดแย้งกับศึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนในพื้นที่เกิด

เหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 

สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต นักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์

และเห็นบางคนเสียชีวิต การรับรู้ว่ารู้สึกกลัวมากและ

รู้สึกช่วยตนเองไม่ได้ ไม่สัมพันธ์กับปัญหาทางอารมณ์

และพฤติกรรม3 จึงต้องศึกษาผลของลักษณะการได้รับ

ผลกระทบเพื่อค้นหาค�าตอบที่ชัดเจน นอกจากนี้ พบว่า  

ลักษณะพื้นที่หรือเขตที่อยู ่อาศัยเป็นปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับสุขภาพจิต7 ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญ 

เนือ่งจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทีเ่กดิขึน้มคีวามรนุแรง

แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อท�าความเข้าใจกับปัญหาทางอารมณ์

และพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม และค้นหาปัจจัย

ท�านายปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมสัมพันธภาพ

ทางสังคมของวัยรุ่น เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม

สมัพนัธภาพทางสงัคมในวยัรุน่ทีป่ระสบกบัสถานการณ์

ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

วัสดุและวิธีการศึกษา

 เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง

แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่จึงได้มีการก�าหนดเขตพื้นที่

ตามอัตราการสูญเสียต่อแสนประชากรตามข้อมูล 

การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ Violence-related Injury 

Surveillance (VIS) ที่ได้แบ่งเป็นเขตพื้นที่สีแดง สีชมพู 

และสีเขียว ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 

1 ปี (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2551 ถึง เดือนกรกฎาคม 

2552 )เพื่อให้การก�าหนดสีพื้นที่ในทุกอ�าเภอของแต่ละ

จังหวัดให้มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์ความรุนแรง

ในปัจจุบันให้มากที่สุด 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ วัยรุ่นอายุ

ระหว่าง 15-18 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดง พื้นที่สีชมพู 

และพืน้ทีส่เีขยีว ในจงัหวดัปัตตาน ีจงัหวดันราธวิาส และ

จังหวัดยะลา อย่างน้อย 1 ปีก่อนการศึกษา ใช้วิธีการ 

สุม่ตวัอย่างแบบแบ่งกลุม่ (cluster sampling) โดยแบ่ง

กลุ่มตัวอย่างแต่ละพื้นที่ออกเป็น 3 กลุ่ม ในสัดส่วนที่

เท่ากัน ได้แก่ กลุ่มที่อาศัยในพื้นที่สีแดง คือ วัยรุ่นใน

อ�าเภอที่มีอัตราการสูญเสียต่อแสนประชากรมากกว่า 

100 คนหรือมีความหนาแน่นของความสูญเสียต่อ 

แสนประชากรในระดับสูง จ�านวน 180 คน พื้นที่สีชมพู  

คอื วยัรุน่ในอ�าเภอทีม่อีตัราการสญูเสยีต่อแสนประชากร  

51-100 คน หรือมีความหนาแน่นของความสูญเสีย

ต่อแสนประชากรในระดับปานกลาง จ�านวน 180 คน 

พื้นที่สีเขียว คือ วัยรุ่นในอ�าเภอที่มีอัตราการสูญเสียต่อ

แสนประชากรน้อยกว่า 51 คน หรือมีความหนาแน่น

ของความสูญเสียต่อแสนประชากรในระดับต�่า จ�านวน 

180 คน รวมทั้งสิ้น 540 คน หลังจากนั้นได้ด�าเนินการ

เกบ็ข้อมลูในช่วงเดอืนตลุาคม 2552 ถงึ เดอืนกรกฎาคม 

2553 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

 วธิกีารรวบรวมข้อมลูในครัง้นี ้ได้ใช้แบบสอบถาม

ส�าหรบับนัทกึข้อมลูส่วนบคุคลของวยัรุน่ ทีป่ระกอบด้วย 

ค�าถาม เช่น กิจกรรมในเวลาว่าง และผลกระทบจาก

สถานการณ์ความไม่สงบ ข้อมูลครอบครัวที่มุ ่งเน้น

ในเนื้อหาด้านสถานภาพสมรส อาชีพ และฐานะทาง

ครอบครวั ตลอดจนประเมนิการท�าหน้าทีข่องครอบครวั 

ที่ ได ้ใช ้แบบประเมินการท�าหน้าที่ของครอบครัว  

(Chulalongkorn Family Inventory) ฉบับที่พัฒนาโดย 

อมุาพร ตรงัคสมบตั ิ(2540) ประกอบด้วยข้อค�าถาม 36 

ข้อ แบ่งเป็น 7 ด้าน คือ ด้านแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร 

ด้านบทบาท ด้านการตอบสนองทางอารมณ์ ด้านความ

ผูกพันทางอารมณ์ ด้านการควบคุมพฤติกรรม และ

ด้านการท�าหน้าที่ทั่วไป ขณะที่แบบประเมินปัญหาทาง

อารมณ์และพฤตกิรรมสมัพนัธภาพทางสงัคม ได้ใช้แบบ
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ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนฉบับภาษาไทยของส�านัก

พฒันาสขุภาพจติ กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ 

ที่มีฐานของการพัฒนาจาก The Strengths and  

Difficulties Questionaire (SDQ) มีจ�านวน 25 ข้อ  

แบ่งเป็น 5 ด้าน แต่ในการศึกษาครั้งนี้น�าเสนอ 2 ด้าน 

คือ ด้านที่เป็นจุดอ่อน คือ ปัญหาทางอารมณ์ ส่วนด้าน

ที่เป็นจุดแข็งคือ พฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม เมื่อ

ทดสอบค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้

เท่ากับ 0.85 และ 0.70 ตามล�าดับ 

ผลการศึกษา
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

 ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา 

ครั้ งนี้  มีการกระจายในแต ่ละประเด็นที่ ส� าคัญ  

อาทิ การกระจุกตัวของกลุ่มอายุ การได้เรียนหนังสือ 

ตลอดจนการมีงานท�า ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล 

พบว่า ส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 16.56 ปี โดย

เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง กล่าวคือ มีเพศชาย

ประมาณร้อยละ 53.15 และเพศหญิง ร้อยละ 46.85 

เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 77.59 นอกนั้น

จะนับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 22.41 แต่เมื่อ

พิจารณาถึงการกระจายของการได้รับการศึกษา พบว่า 

ส่วนมากจะศึกษาอยู่ในโรงเรียนของรัฐ ร้อยละ 40.74 

รองลงมาจะเป็นโรงเรียนปอเนาะสายสามัญ ร้อยละ 

34.81 และโรงเรียนปอเนาะ ร้อยละ 20.93 มีเพียง 

ร้อยละ 3.15 เท่านั้นที่ไม่ได้เรียน นอกจากนี้หากดู 

การกระจายของกิจกรรมยามว่าง กิจกรรมในเวลาว่าง

ส่วนใหญ่ คือ ดูทีวี ฟังเพลง อ่านหนังสือ ร้อยละ 61.85 

ร้อยละ 55.19 และร้อยละ 47.96 ตามล�าดับ โดยผู้ให้

ข้อมลูนีร้ะบวุ่า ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ 

ส่วนใหญ่ได้แก่ ประเด็นของความรู้สึกไม่ปลอดภัยใน

การด�าเนินชีวิต ที่มีการตอบถึงประมาณ ร้อยละ 60.74 

รองลงมาคือ จะรู้สึกกลัวอย่างมาก ร้อยละ 39.26 และ

ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ที่มีประมาณ 

ร้อยละ 18.70 จากการส�ารวจนี้จะพบว่ามีเกือบ 2 ใน  

10 ของวัยรุ ่นผู ้ตอบแบบส�ารวจระบุว ่าไม ่ได ้รับ 

ผลกระทบใดๆ (ร้อยละ 19.26) อย่างไรก็ตามเมื่อแบ่ง

ลักษณะของผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 

พบว่า ส่วนใหญ่ได้จะรับผลกระทบทางอ้อม (ร้อยละ 

67.40) ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 1 

 ในด้านสถานภาพทางครอบครัว พบว่า ร้อยละ 

84.07 ของผู้ตอบค�าถามมีบิดาและมารดาอยู่ด้วยกัน 

แต่จะมีประมาณ เพียง 1 ใน 10 ที่บิดามารดาแยกกัน

อยูแ่ละ/หรอืหย่าร้าง ส�าหรบัลกัษณะทางอาชพีของบดิา

มารดาจะพบว่า ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

(ท�านา ท�าไร่ ท�าสวน เลี้ยงสัตว์ ประมง) ร้อยละ 30.00 

ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 5,000-10,000  

บาท/เดือน ร้อยละ 45.74 ขณะที่ฐานะของครอบครัว

อยู่ในระดับพอกินพอใช้ ร้อยละ 93.33 ที่นับได้ว่าเป็น

สัดส่วนที่สูงมาก ดังเช่น ข้อมูลที่แสดงใน ตารางที่ 2  

เมื่อพิจารณาในด้านครอบครัวนั้นจะเห็นว่า ครอบครัว

ของวัยรุ่นเกือบทั้งหมด มีการท�าหน้าที่ของครอบครัว

โดยรวมอยู่ในระดับดีเล็กน้อยถึงดีพอควร ร้อยละ 95  

มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่การท�าหน้าที่ของครอบครัว

อยู่ในระดับดีมาก ในส่วนของปัญหาสุขภาพจิตด้าน

อารมณ์ จะพบว่ามากถึง 81.30 อยู ่ในระดับปกติ  

ในขณะวัยรุ่นจ�านวนมากถึงร้อยละ 76.30 ที่พฤติกรรม

ด้านสัมพันธภาพทางสังคมมีจุดแข็ง อาทิ ประเด็นด้าน

ความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน�า้ใจ และเอาใจความ

รู ้สึกของผู้อื่น เมื่อพิจารณาในกลุ่มที่มีปัญหาจะพบ

ว่า วัยรุ่นมีปัญหาทางอารมณ์ ร้อยละ 8.30 พฤติกรรม

ด้านสัมพันธภาพทางสังคมไม่มีจุดแข็ง ร้อยละ 23.70  

ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 3



ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคมของวัยรุ่นที่ประสบกับ
สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

มุสลินท์ โต๊ะกานิ พยม.

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 56 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554368

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 540)

ปัจจัย จ�านวน (คน) ร้อยละ
เพศ

     ชาย

     หญิง

ศาสนา

     พุทธ

     อิสลาม

กิจกรรมในเวลาว่าง

     อ่านหนังสือ

     ดูทีวี

     ฟังเพลง  

     คุย/เที่ยวกับเพื่อน

     เล่นกีฬา  

     เล่นเกมคอมพิวเตอร์ , อินเตอร์เน็ต

     เล่นดนตรี   

ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 

     รู้สึกกลัวอย่างมาก

     รู้สึกไม่ปลอดภัยในการด�าเนินชีวิต

     ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ

     ได้รับบาดเจ็บปัจจุบันได้รับการรักษาจนหายดี

     ได้รับบาดเจ็บจนกลายเป็นโรคเรื้อรัง

     สมาชิกในครอบครัวพิการ

     สูญเสียญาติพี่น้องหรือบุคคลในครอบครัว 

     บ้านเรือนเสียหาย

     โรงเรียนเสียหาย

     สูญเสียทรัพย์สิน

     ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

287

253

121

419

259

334

298

229 

228

204

53

212

328

101

10

3

3

27

22

66

31

104

53.15

46.85

22.41

77.59

47.96

61.85

55.19

42.40

42.22

37.77

9.81

39.26

60.74

18.70

1.85

0.55

0.55

5.00

4.07

12.22

5.74

19.26
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ตารางที่ 2 ลักษณะครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง (n = 540)

ปัจจัย จ�านวน (คน) ร้อยละ
สถานภาพสมรสของบิดา-มารดาที่แท้จริง 
     สมรสอยู่ด้วยกัน 
     แยกกันอยู่
     หย่าร้าง 
     บิดาเสียชีวิต
     มารดาเสียชีวิต
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (บาท/เดือน)
     ต�่ากว่า 5,000 
     5,000-10,000
     10,001-20,000  
     มากกว่า 20,000
     ไม่ทราบ  
ฐานะทางครอบครัวของฉัน
     ยากจน   
     พอกินพอใช้
     ร�่ารวย

454
28
24
26
8

101
247
61
31
100

29
504
7

84.07
5.19
4.45
4.81
1.48

18.70
45.74
11.30
5.74
18.52

5.37
93.33
1.30

ตารางที่ 3 ปัจจัยการท�าหน้าที่ของครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิต

ปัจจัย จ�านวน ร้อยละ ชาย:หญิง 

ร้อยละ
 การท�าหน้าที่ของครอบครัว

ดีมาก 27 5.0
ดีพอควร 478 88.5
ดีเล็กน้อย 35 6.5

ด้านอารมณ์
ปกติ 439 81.3 84.8:77.4
เสี่ยง 56 10.4 6.7:14.5
มีปัญหา 45 8.3 8.5:8.1

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
มีจุดแข็ง 412 76.3
ไม่มีจุดแข็ง 128 23.7



ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคมของวัยรุ่นที่ประสบกับ
สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

มุสลินท์ โต๊ะกานิ พยม.

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 56 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554370

 เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะก่อผลต่อปัญหา

ทางอารมณ์ในวัยรุ ่น โดยใช้ multinomial logistic  

regression เป็นสมการในการวิเคราะห์ ตัวแปรตาม  

3  กลุม่ คอื 1) ภาวะทางอารมณ์ปกต ิ2) ภาวะทางอารมณ์ 

อยู่ในระดับที่เสี่ยง และ 3) ภาวะทางอารมณ์มีปัญหา 

พบว่า ป ัจจัยสัมพันธ ์กับป ัญหาทางอารมณ์ คือ  

เพศชาย และอาศยัอยูใ่นพืน้ทีส่แีดง (p < 0.05) ดงัแสดง

ไว้ที่ตารางที่ 5

 ป ัจจัยที่มีผลต ่อการเกิดป ัญหาพฤติกรรม

สัมพันธภาพทางสังคมในวัยรุ ่น โดยใช ้  binary  

logistic regression ตัวแปรตามมีสองกลุ่ม คือ การ

มีจุดแข็งกับไม่มีจุดแข็ง พบว่า วัยรุ่นชายจะมีโอกาส

เกิดปัญหาพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคมมากกว่า 

วัยรุ่นหญิง เกือบ 2 เท่า (OR = 1.98 , 95%CI = 1.30- 

3.01, p = 0.002) วัยรุ ่นที่ได้รับผลกระทบทางตรง

จะมีโอกาสเกิดปัญหาพฤติกรรมสัมพันธภาพทาง

สังคมมากกว่าวัยรุ ่นที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมเป็น 

0.44 เท่า (OR = 0.44, 95%CI = 0.21-0.93, p =  

0.03)  

ตารางที่ 4 multinomial logistic regression ระหว่างปัจจัยท�านายต่อปัญหาทางอารมณ์

ปัจจัย เสี่ยง vs ปกติ มีปัญหา vs ปกติ มีปัญหา vs เสี่ยง
เพศชาย

พื้นที่สีแดง

พื้นที่สีชมพู

ครอบครัวแตกแยก

ผลกระทบทางตรง

ผลกระทบทางอ้อม

การท�าหน้าที่ครอบครัวดีเล็กน้อยถึงดีพอควร

-0.877*

0.356

 0.675*

-0.027

0.364

0.542

0.009

-0.052

1.277

 0.931*

0.403

0.864

0.092

0.822

 0.824*

0.921

0.256

0.431

0.499

-0.450

0.812
constants -2.456 -4.440 -1.983

 * p-value ≤ 0.05

Model χ2= 29.50 D.F. = 16 sig 0.00 Pseudo R2 = 0.04 N = 540
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วิจารณ์
 วัยรุ ่นที่ประสบกับสถานการณ์ความไม่สงบ 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีปัญหาทางอารมณ์ 

ร้อยละ 8.30 สูงกว่าการศึกษาของเบญจพร ปัญญายง 

และสลุนิดา จนัทรเสนา (2552)3 ในนกัเรยีนอาย ุ11-18 

ปี ทีก่�าลงัศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1-3 ในโรงเรยีน

ของแต่ละจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า นักเรียนมีปัญหา

ทางอารมณ์ เพียงร้อยละ 2.70 อธิบายได้ว่า ปัญหา

ทางอารมณ์ของเด็กและวัยรุ ่นที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นี้  

อาจเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความ

ไม่สงบขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งการลอบยิง การวางระเบิด 

การวางเพลงิ การโจมต ีและการก่อกวนด้วยวธิกีารต่างๆ 

ความรุนแรงดังกล่าว น�ามาซึ่งการบาดเจ็บและสูญเสีย 

ชีวิต ตามมาด้วยความแตกแยก และหวาดระแวงของ

ผู้คนในชุมชนเดียวกัน โดยไม่ท่าทีว่าสถานการณ์ความ

รุนแรงจะคลี่คลายลง14 แต่ปรากฏว่า ทั้งจังหวัดปัตตานี 

ยะลา และนราธิวาสมีอัตราการผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

ที่ใกล ้ เคียงกัน4 ดังนั้นตามที่ผลการวิจัยนี้ค ้นพบ 

เหตุการณ์ความรุนแรง จึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ในชีวิตและภาวะสุขภาพจิตของกลุ่มวัยรุ่น และอาจ

เนื่องจากวัยรุ ่นส่วนใหญ่ชอบอยู่กับตัวเอง ชอบเล่น 

คนเดียวหรืออยู่ตามล�าพัง และกิจกรรมในเวลาว่าง คือ 

ดูทีวี ฟังเพลง อ่านหนังสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�าให้วัยรุ่น

รับรู้จากการน�าเสนอของสื่อเกี่ยวกับความรุนแรงของ

สถานการณ์ความไม่สงบในระยะเวลานานกว่า 5 ปี ว่า

กลุ่มเด็กและวัยรุ่นตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความ

รุนแรง ทั้งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ต้องสูญเสียบิดา

มารดา ญาตพิีน้่อง ท�าให้อตัราของเดก็ก�าพร้าเพิม่สงูขึน้  

ตลอดจนได้รับรู้เหตุการณ์ปะทะกันระหว่างทหารและ

กลุ่มผู ้ก่อความไม่สงบ หรือเหตุระเบิด หรือการเผา

โรงเรียน ท�าให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวต่อเหตุการณ์

ความไม่สงบ จึงส่งผลกระทบต่อภาวะทางอารมณ์ของ

วัยรุ่น  

 วัยรุ่นส่วนใหญ่มีจุดแข็งด้านสัมพันธภาพทาง

สงัคม อาทเิช่น แสดงออกถงึความมนี�้าใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่  

เหน็อกเหน็ใจ และมเีมตตากบัผูอ้ืน่ เนือ่งจากสถานการณ์ 

ความรุนแรงที่ด�าเนินอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

ท�าให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางด้านความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ การศึกษา ตลอดจน 

คณุภาพชวีติทีล่ดต�า่ลงกว่าคนในภมูภิาคอืน่ จงึมหีลาย

หน่วยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรอสิระ ให้การ

ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยสนับสนุนให้

คนในพืน้ทีส่ามารถแก้ปัญหาได้เองในระยะยาว และเกดิ

ความยัง่ยนื15 ซึง่ภาพของผูไ้ด้รบัผลกระทบทัง้ผูเ้สยีชวีติ  

ผู้พิการ ทุพพลภาพ เด็กก�าพร้า สตรีหม้าย รวมถึงความ

เสยีหายของบ้านเรอืน โรงเรยีน และสถานทีร่าชการจาก

เหตกุารณ์ ประชาชนในพืน้ทีต่่างรบัรูผ้ลกระทบดงักล่าว 

มองเห็นความทุกข์ยาก เดือดร้อน ทั้งที่เห็นด้วยตนเอง 

จากการบอกเล่า และจากการถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ 

ท�าให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ เต็มใจที่จะช่วยเหลือ

เพื่อนมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสันติสุขในสังคมชายแดน

ใต้ และต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาพื้นที่5 นอกจากนี้ การที่วัยรุ่นได้เห็นแบบอย่าง

ที่ดีของการเสียสละ การมีจิตสาธารณะของประชาชน

ในพื้นที่ และการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน 

เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้วัยรุ ่นที่ประสบกับสถานการณ์

ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถ

สร้างให้ตนเองมีจุดแข็ง แสดงออกถึงพฤติกรรมด้าน

สัมพันธภาพทางสังคมในทางบวก 

 ประเด็นที่การวิจัยนี้ค้นพบคือ เพศและลักษณะ

พื้นที่จะเป็นปัจจัยที่สามารถท�านายปัญหาทางอารมณ์

ได้ โดยวัยรุ ่นชายมีโอกาสเกิดปัญหาทางอารมณ์

มากกว่าวัยรุ่นหญิง ร้อยละ 0.40 ในขณะที่วัยรุ่นที่อยู่

ในพื้นที่สีแดงมีโอกาสเกิดปัญหาทางอารมณ์มากกว่า

พื้นที่สีชมพูและพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 2.50 และร้อยละ 



ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคมของวัยรุ่นที่ประสบกับ
สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

มุสลินท์ โต๊ะกานิ พยม.

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 56 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554372

8.00 ทัง้นีเ้พราะสถานการณ์ความรนุแรงในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ท่าทีที่

จะสงบ ทั้งการลอบยิง การวางระเบิด การวางเพลิง  

การโจมต ีและการก่อกวนด้วยวธิกีารต่างๆ ความรนุแรง

ดังกล่าวน�ามาซึ่งการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต และมี

ระดบัความหนาแน่นของความสญูเสยีต่อแสนประชากร

แตกต่างกนัในพืน้ที ่โดยเฉพาะในพืน้ทีส่แีดง ซึง่เป็นพืน้ที่

ทีม่คีวามหนาแน่นของความสญูเสยีต่อแสนประชากรสงู

มาก มีอัตราการสูญเสียต่อแสนประชากรมากกว่า 100 

คน และพบว่าประชาชนเพศชายทีม่อีายรุะหว่าง 15-29 

ปี เป็นกลุม่ทีไ่ด้รบับาดเจบ็และเสยีชวีติมากกว่ากลุม่อืน่4  

จงึส่งผลให้วยัรุน่ชายและวยัรุน่ทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีส่แีดง

เกิดวิตกกังวล กลัวว่าเหตุการณ์ความรุนแรงจะเกิดขึ้น

โดยที่ไม่รู้คาดการณ์ไม่ได้ เกรงว่าจะมีอันตราย และ 

ไม่มัน่ใจในตนเอง จงึท�าให้มปัีญหาทางอารมณ์มากกว่า

กลุ่มอื่นๆ สอดคล้องกับการศึกษาของอภิชัย มงคล 

และคณะ (2550)7 พบว่า เพศ และเขตที่อยู่อาศัย เป็น

ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัสขุภาพจติคนไทย แต่ขดัแย้ง 

กับผลการศึกษาของเบญจพร ปัญญายง และสุลินดา  

จันทรเสนา (2552) 3 พบว่า เพศหญิงไม่สัมพันธ์กับ

ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของนักเรียนในพื้นที่เกิด

จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีอย่างต่อเนื่องในสาม

จังหวัดชายแดนใต้ และปัจจัยที่สัมพันธ์กับกับการเกิด

ปัญหาทางอารมณ์ และภาวะซึมเศร้า คือ เพศหญิง6,16 

อย่างไรก็ตาม วัยรุ ่นที่อยู ่ในพื้นที่สีชมพูเสี่ยงต่อการ

เกิดปัญหาทางอารมณ์มากกว่าพื้นที่อื่น อาจเนื่องจาก

กิจกรรมในเวลาว่างของวัยรุ่นเอื้อต่อการรับรู้ข่าวสาร 

และภาพความรนุแรงของสถานการณ์ความไม่สงบจาก

สื่อต่างๆท�าให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวต่อเหตุการณ์

ความไม่สงบ และส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต  

การไปโรงเรียน และการเล่นนอกบ้าน สอดคล้องกับ

การศึกษาขององค์การยูนิเซฟ ที่พบว่ากลุ่มเด็กและ 

วัยรุ่นที่หวาดกลัวต่อเหตุการณ์ความไม่สงบนี้มากที่สุด

คือ กลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มาจากชุมชนที่มีปัญหาความ

รุนแรงระดับปานกลาง17 

 ข้อสงัเกตทีน่่าสนใจอกีประการหนึง่ของงานวจิยั 

นีค้อื เพศและลกัษณะผลกระทบจากสถานการณ์ความ

ไม่สงบมีผลต่อปัญหาพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม

ของวยัรุน่ โดยวยัรุน่ชายจะมโีอกาสเกดิปัญหาพฤตกิรรม

สัมพันธภาพทางสังคมมากกว่าเพศหญิงเกือบ 2 เท่า 

นอกจากนี้วัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบทางตรงจะมีโอกาส

เกิดปัญหาพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคมมากกว่า

ถงึ 0.44 เท่า ของวยัรุน่ทีไ่ด้รบัผลกระทบทางอ้อม วยัรุน่

หญิงจะมีจุดแข็งของพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม

มากกว่าวัยรุ่นชาย ซึ่งข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับผลการ

ศึกษาในต่างประเทศที่มีความแตกต่างของศาสนา 

สังคม และวัฒนธรรมที่พบว่า พฤติกรรมสัมพันธภาพ

ทางสังคมของเพศหญิงดีกว่าเพศชาย18-20 แม้ว่าใน

สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนา

อสิลามจะมคีวามแตกต่างระหว่างเพศชายกบัเพศหญงิ 

ภาพเหมารวม ที่ก�าหนดตามอุดมการณ์ศาสนาและ

วัฒนธรรม ท�าให้ผู้หญิงมุสลิมอาจถูกจ�ากัดโอกาส และ

บทบาท การเป็นผู้น�ายังไม่โดดเด่นมากเท่าผู้ชาย ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความยากจน ภาระ

ครอบครวั โครงสร้างองค์กรศาสนาอสิลาม ทศันคตขิอง

คนในสังคม21 แต่กลับพบว่าในภาวะวิกฤติของปัญหา

ชายแดนใต้ ท�าให้มขีบวนการเคลือ่นไหวของสตรมีสุลมิ

เกิดขึ้น ที่เปิดโอกาสให้สตรีมุสลิมได้แสดงศักยภาพ

ในการปรับตัว โดยไม่ได้มีฐานะเป็นเพียงเหยื่อเพื่อ 

รอคอยความช่วยเหลือ แต่กลับเปลี่ยนผ่านความทุกข์

ยากเหล่านั้น เป็นแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือผู้คน 

ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ความไม่สงบใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และมกีารเพิม่ขึน้ของสตรมีสุลมิ

ที่ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐ ทหารและองค์กร

ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆ22 ดังนั้นบทบาทของ 

สตรีมุสลิมในฐานะมารดาจึงยิ่งมีความส�าคัญ เพราะ
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กลายเป็นเสาหลักที่ช่วยค�้ายันสังคมให้ด�าเนินไปใน

แนวทางที่ถูกที่ควร โดยหลักศาสนาเน้นความส�าคัญ

ให้ผู้หญิงท�างานในบ้าน และให้การอบรมบุตรหลาน

เป็นหลัก23 ผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้จึงมีบทบาท

ในการอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นมุสลิมที่ดี และรักษา

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมผ่านทางการแต่งกายและ

การปฏิบัติตามหลักศาสนา24 ดังนั้นมารดาจึงเป็น 

เบ้าหลอมพฤติกรรมของบุตรที่เป็นเพศหญิง ท�าให้เกิด

การเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมและมีการแสดงออกใน

ด้านสมัพนัธภาพทางสงัคมโดยยดึแบบอย่างของมารดา

เป็นหลัก วัยรุ่นหญิงจึงมีโอกาสเกิดปัญหาพฤติกรรม

สัมพันธภาพทางสังคมน้อยกว่าวัยรุ่นชาย 

สรุปและข้อเสนอแนะ
 ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาทางอารมณ์ คือ เพศ 

และลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อปัญหา

พฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม คือ เพศ และลักษณะ

ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้ที่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการดูแลวัยรุ ่นในสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ จึงควรเฝ้าระวัง และให้การแทรกแซงช่วยเหลือ

วยัรุน่ทีม่ปัีญหาทางอารมณ์และพฤตกิรรมสมัพนัธภาพ

ทางสงัคม โดยเฉพาะในวยัรุน่เพศชายทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

ทางตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สีชมพู

และสีแดง 

กิตติกรรมประกาศ
 ผู ้ วิจัย  ขอขอบพระคุณ มูลนิธิ เวชดุสิตใน 

พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา 

ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่อนุเคราะห์

ทุนสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ การพยาบาล และ

การสาธารณสุข ท�าให้การวิจัยครั้งนี้ ส�าเร็จลุล่วงได้ 

ด้วยดี และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน 

แสวงดี นักวิจัยและอาจารย์สถาบันวิจัยประชากร 

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษา

ด้านสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

 บทความวิจัยนี้  เป ็นส ่วนหนึ่งของรายงาน 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญหาสุขภาพจิต 

และพฤติกรรมของวัยรุ ่นที่ประสบกับสถานการณ์ 

ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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