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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาแนวทางและยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ
และสังคมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในสถานการณ์ความไม่สงบ  เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะในการ
ก าหนดนโยบาย การวางแผน การพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการน าไป
ปฏิบติั และเพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาและพฒันาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ กลุ่มตวัอยา่ง 
ท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ขา้ราชการ นกัวชิาการ นกัปกครอง และกลุ่มผูน้ าทางสังคม  ซ่ึงการวจิยัไดใ้ชแ้บบ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก  และการสัมมนา 
  
ผลการวจัิยสรุปได้ดังนี ้

                 การพฒันาการศึกษา รัฐตอ้งสนบัสนุนการศึกษาทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบศาสนาและระบบสามญั 
โรงเรียนตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน พฒันาโรงเรียนตาดีกา พฒันาคุณภาพของครู สนบัสนุน
โรงเรียนปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  การพฒันาเศรษฐกิจ สร้างธุรกิจท่ีปราศจาก
ดอกเบ้ีย สนับสนุนผู ้ประกอบการรายเล็ก พฒันาคุณภาพของน ้ ายางพารา  การพัฒนาด้านสังคม 
สนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่ม ปราบปรามยาเสพติด สร้างผูน้ ารุ่นใหม่ และให้ความส าคญักบัอตัลกัษณ์  ส่วน
นโยบายนั้นคือ นโยบายให้เด็กสามจงัหวดัพูดไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ภาษา สร้างมามหาวิทยาลยัสู่ความเป็นเลิศ 
นโยบายการท างานดา้นเศรษฐกิจร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน  นโยบายลดความเหล่ือมล ้าทาง
สังคม  นโยบายการสร้างสังคมสันติภาพ  วิธีแกปั้ญหา คือ สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัประชาชน 
การยอมรับประวติัศาสตร์ของคนในพื้นท่ี   
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Abstract 
 The objectives of this research were to find out the way and strategies of education economic 
and social development in southern border provinces in unrest situation, to got the suggestion for policy 
making, planning in development the education economic and social to be the scope to practices and to 
suggested the solution to solve the problem in southern border province. The sample of this studied 
were government officer, academic person, administrator and social leader. The instrument of this 
studied were in depth interview and seminar. 
 Result of this studied were the government have to supported the two system of education in 
southern border provinces in term of general education and Islamic education system. The school must 
have good relationship to the community. Develop the TADIKA School. Develop the quality of the 
teacher. Support the pondok and Islamic private school. Economic developments were developing the 
business without the interest, support small business; develop the quality of para rubber. Social 
developments were support the people to organize the group, develop the new generation leader and 
support the identity of the southern border provinces. The education policy were promote the student in 
three border province could speak at least three languages, produce the excellent university. The 
economic policy were support the collaborate in business between the people and government officer; 
reduce the different level of society. The solutions to solve the problem were to made good relationship 
between government and people, accepted the history of southern border provinces. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ปัญหาและความเป็นมาของปัญหา 

 
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจงัหวดัยะลา  ปัตตานี และนราธิวาส ตั้ งอยู่

บริเวณใตสุ้ดของประเทศไทย  มีอาณาเขตติดต่อกบัตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เป็นระยะทางยาวถึง 573  
กิโลเมตร  (คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, 2549) เป็นพื้นท่ีมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ท่ีมีความแตกต่างกับภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศไทย มีความเป็นอตัลักษณ์พิเศษเป็นของตนเอง  
ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม และมีประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้นบัถือศาสนาพุทธ
เป็นชนส่วนนอ้ย 
        รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยท่ีผ่านมา ได้มุ่งเน้นให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และได้
ก าหนดเป็นนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ ทั้งในดา้นการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ส าหรับ
พื้นท่ีดงักล่าวน้ี ไวเ้ป็นการเฉพาะ เร่ิมตั้งแต่นโยบายความมัน่คงแห่งชาติเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใตฉ้บบั
ท่ี 1 (พ.ศ. 2521-2531) เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ี พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการพูด
และใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวนั  ต่อมาไดมี้การจดัระบบบริหารเพื่อแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
โดยพฒันาระบบราชการ (จดัตั้งศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้หรือ ศอ.บต. และกองบญัชาการ
ผสมพลเรือน ต ารวจ ทหารท่ี 43 หรือ พตท.43 เป็นกลไกพฒันา) พฒันาประสิทธิภาพขา้ราชการ และพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม (จดัท าแผนเร่งรัดพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เป็นตน้มา) 
และยงัมีการใชน้โยบายความมัน่คงแห่งชาติอีกหลายฉบบัต่อมา ซ่ึงเนน้สร้างความสามคัคี ความสงบ และ
ความอยูดี่มีสุขของประชาชน สร้างความเขา้ใจและลดความระแวง ดว้ยการยอมรับในความแตกต่าง และให้
เกียรติซ่ึงกนัและกนั เนน้การด าเนินงานมวลชน ให้ผูน้  ามุสลิมมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและพฒันาสังคม 
ใชแ้นวทางสันติและปฏิเสธความรุนแรงแมว้า่รัฐบาลไดพ้ยายามท่ีจะใชน้โยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานเพื่อแกปั้ญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แต่ปัญหาก็ยงัคงมีอยู ่ทั้งน้ีเพราะพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
มีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะท่ีแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน โดยเฉพาะในดา้นวฒันธรรม ภาษา ประเพณี ศาสนา
และความเช่ือ (สุรชาติ บ ารุงสุข, 2547; อารง  สุทธาศาสน์, อา้งถึงในจรัญ มะลูลีมและคณะ, 2538) จึงท าให้
เกิดความหวาดระแวงและความไม่ไวว้างใจ กอปรกบัความรู้สึกต่ออ านาจรัฐในทางลบท่ีถูกสะสมมานาน ท า
ให้ปัญหาทุกปัญหาถูกผูกโยงกบัปัญหาสังคมจิตวิทยาท่ีมีอยู่เดิมท าให้สถานการณ์ปัญหาดงักล่าวมีความ
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รุนแรงเพิ่มข้ึน (คณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษาปัญหา 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  วุฒิสภา, 2542) นอกจากน้ี 
ปัญหาทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ท่ีสะทอ้นให้เห็นในรูปแบบของปัญหาความรุนแรงใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ปัญหาแนวคิดทางศาสนาแบบจารีตประเพณี ปัญหาการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีอยู่ใน
ระดบัต ่า ปัญหาความยากจน ปัญหาดา้นการศึกษา ปัญหาการควบคุมและการจดัระเบียบชายแดน  ปัญหา
อาชญากรรมและอิทธิพลมืดในทอ้งถ่ิน ผสมผสานกบัปัญหาจากระบบราชการอนัเกิดจากปัญหาขาดเอกภาพ 
และการแก่งแย่งและแข่งขันกันระหว่างหน่วยราชการในพื้นท่ี ปัญหาการขาดประสิทธิภาพและ                
การคอร์รัปชัน่ของระบบราชการและทศันะท่ีไม่ยอมรับความเป็นอตัลกัษณ์ของคนในพื้นท่ี ลว้นเป็นปัญหา
ท่ีก่อผลโดยตรงต่อความมัน่คงของประเทศ (สุรชาติ บ ารุงสุข, 2547)  
 ในการศึกษาเ ร่ืองนโยบายการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้ น ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้          
ธานินทร์ ผะเอม (2527, อา้งถึงในรัชนี กลัยาณคุณาวุฒิ, ม.ป.ป. :77-78)  พบวา่ ปัญหาความมัน่คงเกิดจาก 
การท่ีระบอบการปกครองไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชนกลุ่มน้อยในเร่ืองการอนุรักษ์
เอกลกัษณ์ของสังคม และการไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมจากรัฐ และกลไกของรัฐทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองการปกครอง โดยได้รับแรงผลกัดนัจากความแตกต่างในเร่ืองประวติัศาสตร์ เช้ือชาติ 
ศาสนา วฒันธรรม และภาษา ซ่ึงผสมผสานกบันโยบายและมาตรการการแกไ้ขปัญหาของรัฐโดยปราศจาก
ความเขา้ใจต่อปัญหาอยา่งถูกตอ้ง ลกัษณะท่ีกล่าวมาก่อให้เกิดความตึงเครียด (stress) ข้ึนต่อระบบการเมือง
การ แมว้า่ธรรมชาติของชาวไทยชายแดนภาคใต ้มีเอกลกัษณ์ของความเป็นมุสลิมแบบไทย ๆ ท่ีมีความโนม้
เอียงไปในทางอนุรักษนิ์ยมและเคร่งครัดต่อศาสนา แต่ก็ยอมรับนวตักรรมใหม่    
 นอกจากน้ี ปริญญา อุดมทรัพย ์และคณะ(2545:  1-13) ไดศึ้กษาปัญหาพื้นฐานของจงัหวดัปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส พบวา่ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และกลไกรัฐ เกิดจากการก าหนดนโยบายท่ีไม่ไดม้า
จากการส ารวจปัญหาและความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง ท าให้การแกปั้ญหาไม่ประสบผลส าเร็จ 
ดงันั้นการน านโยบายไปปฏิบติัในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้บรรลุผลนั้น จะตอ้งให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ความยึดมัน่ในวฒันธรรม ปัจจยัด้านลกัษณะนโยบายท่ีสอดคล้องกบัสภาพปัญหาท้องถ่ินและปัจจยัด้าน
ขา้ราชการ (อาคม ใจแกว้, 2533) ดงัท่ี สันติ ลาตีฟี (2545 : บทคดัยอ่) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ การแกไ้ขปัญหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ต้องใช้หลักคิด แนวทางในการน าเสนอนโยบายใหม่ ด้วยการท่ีเน้นให้ทุกฝ่าย         
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมคิดร่วมท าตั้งแต่ขั้นเร่ิมตน้ของกระบวนการก าหนดนโยบาย    
อีกทั้งนโยบายควรมุ่งเน้นการพฒันาคนในสังคมให้เป็นศูนยก์ลางของการแก้ไขปัญหาทั้งปวง โดยสร้าง
ความเข้าใจของคนในสังคม ทั้ งภาครัฐและภาคประชาชนให้มี   ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของความ
หลากหลายทางวฒันธรรม โดยเฉพาะการก าหนดนโยบายหรือการวางแผนพฒันาและการแกไ้ขปัญหาของ
ภาครัฐจะตอ้งตระหนกัหรือค านึงถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน เน่ืองจากการก าหนดปัญหาและ
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ความตอ้งการเป็นขั้นตอนส าคญัของการก าหนดนโยบาย เพราะการก าหนดนโยบายสาธารณะหรือนโยบาย
ใดๆ ก็ตาม หากเร่ิมต้นด้วยการส ารวจความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนก่อน จะท าให้การก าหนด
นโยบายและการแก้ไขปัญหาสามารถตอบสนอง   ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน (อาคม ใจแก้ว, 
2533) 
 จากสภาพและปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา  ในฐานะสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในพื้นท่ี  มีบทบาทส าคญัในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาสังคม
ท่ีก าลงัเกิดข้ึน  จึงก าหนดให้มีการศึกษาวิจยั การพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบ  เพื่อให้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนพฒันาและแกปั้ญหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
       การวจิยัในคร้ังน้ี คณะผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้3  ประการดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 

 1.  เพื่อศึกษาแนวทางและยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตใ้นสถานการณ์ความไม่สงบ  
 2.  เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ 
และสังคม เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการน าไปปฏิบติั 
 3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาและพฒันาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

1.3  ประโยชน์ของการวจิัย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
 1.3.1  ได้ทราบถึงทิศทางในการการพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตใ้นสถานการณ์ความไม่สงบ  
 1.3.2  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้และท าใหเ้หตุการณ์ความไม่สงบลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
          1.3.3   น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบ
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เช่น ศอ.บต. และหน่วยราชการทุกภาคส่วน 
          1.3.4   น าขอ้มูลท่ีไดเ้สนอต่อหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนท่ีมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสาร 
เพื่อเผยแพร่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 
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         1.3.5   ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถใชเ้ป็นเอกสารประกอบการสอนวชิาสันติวธีิ และสันติการศึกษา 
          1.3.6   ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อส าหรับผูส้นใจเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 
 

1.4  ขอบเขตของการวจิัย 
                    1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
                         1.1 การวจิยัในคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาเป็นการศึกษาการพฒันาการศึกษา 

เศรษฐกิจ และสังคมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นสถานการณ์ความไม่สงบ 
 
                   2. ขอบเขตด้านประชากร 
                       ประชากรในการวจิยัในคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 กลุ่ม ในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ ไดแ้ก่ 

         (1) ขา้ราชการ 
         (2) นกัวชิาการ 
         (3) นกัปกครอง 
         (4) กลุ่มผูน้ าทางสังคม 
 

                  3. ขอบเขตด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                      (1) การวิจยัในคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเท่านั้น โดยใช่การสัมภาษณ์เจาะลึก 
(In depth Interview)  และการสัมมนากลุ่ม 
 

1.5  นิยามศัพท์ปฏบิัติการ 
          คณะผูว้จิยัไดใ้หนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะเพื่อใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ดงัต่อไปน้ี 

1. การพฒันา  หมายถึง  การปรับปรุง แกไ้ข การเปล่ียนแปลงจากส่ิงท่ีไม่ดี ไม่พึงประสงค ์มาเป็น
ส่ิงท่ีดีกวา่ และท าใหเ้กิดสันติภาพ 

2. การพฒันาการศึกษา  หมายถึง การพัฒนารูปแบบ วิธีการ การจดัการศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนใตใ้นสถานการณ์ไม่สงบ เพื่อใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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3. การพฒันาเศรษฐกิจ หมายถึง การพฒันารูปแบบการท ามาหากิน การพฒันาอาชีพ การเพิ่ม
รายได้ และวิธีการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้อยู่ดีกินดี มีรายได้ท่ี
มัน่คง ไม่มีการวา่งงาน มีความสุข และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

4. การพฒันาสังคม หมายถึง การพฒันาวิธีการด ารงชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม การสร้าง
ครอบครัวท่ีอบอุ่น การพึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ความสามคัคีของประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ท าใหก้ารด ารงชีวติของประชาชนสงบสุข 

5. นโยบาย หมายถึง การก าหนดมาตรการ วิธีการท างาน เพื่อให้ใชใ้นการเป็นวิธีการแกไ้ขปัญหา
ความไม่สงบ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีคณะผูว้ิจยัได้ก าหนดให้มีการศึกษาถึงนโยบาย ซ่ึงได้แก่นโยบายด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม 

6. แนวทางในการแกไ้ขปัญหา หมายถึง วิธีการ มาตรการท่ีใช้ในการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบ  
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อใหเ้หตุการณ์ไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตห้มดไป และท าให้เกิด
สันติภาพและความสงบสุข 

7. สถานการณ์ไม่สงบ  หมายถึง สภาพท่ีคนอยูใ่นสังคมอยา่งไม่มีความสุข เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึง
ประสงคห์ลายประการ เช่น การยงิประชาชน การวางระเบิดตามสถานท่ีต่าง ๆ    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

 
การศึกษาวจิยัเร่ือง  การพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้น

สถานการณ์ความไม่สงบ คณะผูว้จิยัไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันา สถานการณ์ความไม่สงบ  และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  โดยไดเ้รียบเรียงเน้ือหาและสรุปประเด็น  ดงัน้ี 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันา 

การพฒันา  ใชใ้นภาษาองักฤษวา่  Development  น ามาใชเ้ป็นค าเฉพาะและใชป้ระกอบค าอ่ืนก็ได ้
เช่น  การพฒันาประเทศ  การพฒันาชนบท  การพฒันาเมือง  และการพฒันาขา้ราชการ เป็นตน้  การ
พฒันาจึงถูกน าไปใชก้นัโดยทัว่ไปและมีความหมายแตกต่างกนัออกไป ดงักล่าวแลว้  เก่ียวกบัความหมาย
ของการพฒันานั้นไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายความหมายทั้งความหมายท่ีคลา้ยคลึงกนั  และแตกต่าง
กนั  ซ่ึงอาจจ าแนกออกไดเ้ป็น  9  ลกัษณะ คือ  

1.  ความหมายจากรูปศัพท์   

                     โดยรูปศพัท ์ การพฒันา  มาจากค าภาษาองักฤษวา่  Development  แปลวา่ การเปล่ียนแปลงท่ี
ละเล็กละนอ้ย โดยผา่นล าดบัขั้นตอนต่างๆ ไปสู่ระดบัท่ีสามารถขยายตวัข้ึน เติบโตข้ึน  มีการปรับปรุงให้
ดีข้ึน และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจกา้วหน้าไปถึงขั้นท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นท่ีน่าพอใจ (ปกรณ์  ปรียกร  
2538 : 5)  ส่วนความหมายจากรูปศพัทใ์นภาษาไทย หมายถึง การท าความเจริญ การเปล่ียนแปลในทางท่ี
เจริญข้ึน การคล่ีคลายไปในทางท่ีดี  ถา้เป็นกริยา ใช้ค  าวา่ พฒันา  หมายความวา่ ท าให้เจริญ คือ ท าให้
เติบโตได ้งอกงาม ท าให้งอกงามและมากข้ึน เช่น เจริญทางไมตรี (พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ.  2525,  2538  : 238) 

                    การพฒันา  โดยความหมายจากรูปศพัทจึ์งหมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้เกิด
ความเจริญเติบโตงอกงามและดีข้ึนจนเป็นท่ีพึงพอใจ  ความหมายดงักล่าวน้ี  เป็นท่ีมาของความหมายใน
ภาษาไทยและเป็นแนวทางในการก าหนดความหมายอ่ืนๆ  (สนธยา  พลศรี,  2547 : 2) 
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2.  ความหมายโดยทัว่ไป   

                    การพฒันาท่ีเขา้ใจโดยทัว่ไปมีความหมายใกลเ้คียงกบัความหมายจากรูปศพัท ์หมายถึง  การท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงท่ีดีกวา่เดิมอยา่งเป็นระบบ  หรือการท าใหดี้ข้ึนกวา่
สภาพเดิมท่ีเป็นอยูอ่ยา่งเป็นระบบ (ยวุฒัน์  วฒิุเมธี,  2526 : 1)  ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบทางดา้นคุณภาพ
ระหวา่งสภาพการณ์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงในช่วงเวลาท่ีต่างกนั  กล่าวคือ  ถา้ในปัจจุบนัสภาพการณ์ของส่ิงนั้น
ดีกวา่  สมบูรณ์กวา่ก็แสดงวา่เป็นการพฒันา  (ปกรณ์  ปรียากร, 2538, : 5) 

                     การพฒันาในความหมายโดยทัว่ไปจึงหมายถึงการเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้เกิดคุณภาพดีข้ึน
กวา่เดิม ความหมายน้ีนบัวา่เป็นความหมายท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป เพราะน ามาใชม้ากกวา่ความหมายอ่ืนๆ แมว้า่
จะไม่เป็นท่ียอมรับของนกัวชิาการก็ตาม (สนธยา  พลศรี,  2547 : 2) 

               3.  ความหมายทางเศรษฐศาสตร์  

                     นกัเศรษฐศาสตร์ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันา วา่หมายถึง  ความเจริญเติบโต โดยเนน้
ความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจเป็นส าคญั  เช่น ผลผลิตรวมของประเทศเพิ่มข้ึน รายไดป้ระชาชาติ
เพิ่มข้ึน รายไดเ้ฉล่ียต่อหวัต่อคนของประชากรเพิ่มข้ึน (ณัฐพล  ขนัธไชย, 2527 : 2)  มีการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน  ประชากรมีรายได้เพียงพอท่ีสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของตน
ได ้(เสถียร  เชยประทบั,  2528 : 9) ซ่ึงอาจสรุปไดว้า่ การพฒันา เป็นกระบวนการทางสังคม  ท่ีผลผลิต
ออกมาในรูปซ่ึงสามารถวดัไดด้ว้ยเกณฑท์างเศรษฐศาสตร์  (สุนทรี  โคมิน,  2522 : 37) 
                   จะเห็นไดว้า่  นกัเศรษฐศาสตร์ไดก้ าหนดความหมายของการพฒันา  โดยใชค้วามหมายจาก
รูปศพัทแ์ละความหมายโดยทัว่ไป คือ  หมายถึง  ความเจริญเติบโต  แต่เป็นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  ตามเน้ือหาของวชิาเศรษฐศาสตร์  ซ่ึงเป็นการเนน้ความหมายเชิงปริมาณ คือ การเพิ่มข้ึน  หรือ
การขยายตวัทางเศรษฐกิจมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ (สนธยา  พลศรี,  2547 : 2-3) 

               4.  ความหมายทางพัฒนบริหารศาสตร์   

                    นกัพฒันบริหารศาสตร์ไดใ้ห้ความหมายของ การพฒันา เป็น  2 ระดบั คือ  ความหมายอยา่ง
แคบและความหมายอยา่งกวา้ง  ความหมายอยา่งแคบ  การพฒันา หมายถึง  การเปล่ียนแปลงในตวัระบบ
การกระท าการใหดี้ข้ึนอนัเป็นการเปล่ียนแปลงในดา้นคุณภาพเพียงดา้นเดียว  ส่วนความหมายอยา่งกวา้ง
นั้น  การพฒันา  เป็นกระบวนการของการเปล่ียนแปลงในตวัระบบการกระท าทั้งดา้นคุณภาพ  ปริมาณ
และส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึนไปพร้อมๆ กนั  ไม่ใช่ดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียว 
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                   การพฒันา ในความหมายของนกัพฒันบริหารศาสตร์จะมีขอบข่ายกวา้งขวางกวา่ความหมาย
จากรูปศพัท ์ความหมายโดยทัว่ไป และความหมายทางเศรษฐศาสตร์ท่ีกล่าวมาแลว้ เพราะหมายถึง  การ
เปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทั้งในดา้นคุณภาพ (ดีข้ึน) ปริมาณ (มากข้ึน) และส่ิงแวดลอ้ม (มีความ
เหมาะสม) ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียว (สนธยา  พลศรี, 2547 : 3) 

              5.  ความหมายทางเทคโนโลยี   

             ในทางเทคโนโลยี การพฒันา หมายถึง การเปล่ียนแปลงระบบอุตสาหกรรม และการผลิต
ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ดว้ยนกัวิทยาศาสตร์และนกัประดิษฐ์ ท าให้สังคมเปล่ียนแปลงจากสังคม
ประเพณีนิยมเป็นสังคมสมยัใหม่ท่ีทนัสมยั (นิรันดร์  จงวุฒิเวศย,์ 2534 : 95)  หรือ การพฒันาคือ        
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง (นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ และ
พนูศิริ ภูมิ   2534 : 13) 
                   จะเห็นไดว้า่ ความหมายของการพฒันาในทางเทคโนโลยีแตกต่างออกไปจากความหมายท่ี
กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยหมายถึงการเปล่ียนแปลงสังคมให้ทนัสมัยด้วยความเจริญก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นความหมายอีกแนวทางหน่ึง (สนธยา  พลศรี,  2547 : 3) 

                6.  ความหมายทางการวางแผน   

                     ในทางการวางแผนการพฒันา เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการชกัชวน การกระตุน้เพื่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงดว้ยการปฏิบติัตามแผนและโครงการอยา่งจริงจงั เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนต่อเน่ืองกนัเป็น
วงจรโดยไม่มีการส้ินสุด (นิรันดร์  จงวฒิุเวศย,์ 2534 : 91-92)  ซ่ึงองคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  (The United National Educational, Scientific and cultural Organization : 
UNESCO, 1982 : 305, อา้งถึงในอจัฉรา  โพธิยานนท,์ 2539 : 11)  สรุปไดว้า่  การพฒันาเป็นหนา้ท่ี   
(Function)  ของการวางแผนและการจดัการ ดงัน้ี 

                             D        =        f (P+M) 

                   เม่ือ     D        =        Development  คือ  การพฒันา 

                             P        =        Planning  คือ  การวางแผน 

                             M       =        Management  คือ  การบริหารงานหรือการจดัการ 
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                       ดงันั้น  การพฒันา  จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการวางแผนท่ีดี  มีการบริหารงานและการจดัการอยา่ง
เป็นระบบ  ท าใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

                       การพฒันา ในความหมายของนกัวางแผน  จะเป็นไปอีกแนวทางหน่ึง  โดยอาจสรุปได้
วา่  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการเตรียมการของมนุษยไ์วล่้วงหนา้  ในลกัษณะของแผนและ
โครงการ  แล้วบริหารหรือจัดการให้เป็นไปตามแผนและโครงการจนประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้ จะเห็นไดว้า่ความหมายของการพฒันาทางการวางแผนก าหนดให้การ
พฒันาเป็นกิจกรรมของมนุษยแ์ละเกิดข้ึนจากการเตรียมการไวล่้วงหนา้เท่านั้น  การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ได้
เกิดจากการวางแผนโดยมนุษย ์ ไม่ใช่การพฒันาในความหมายน้ี (สนธยา พลศรี, 2547 : 4)      

                7.  ความหมายเกีย่วกบัการปฏิบัติ   

                  ในขั้นของการปฏิบติั การพฒันา หมายถึง  การชกัชวนหรือการกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง
โดยการปฏิบติัตามแผนและโครงการอยา่งจริงจงัและเป็นล าดบัขั้นตอนต่อเน่ืองกนัในลกัษณะท่ีเป็นวงจร
ไม่มีการส้ินสุด (นิรันดร์  จงวฒิุเวศย ์และพนูศิริ  วจันะภูมิ, 2534 : 13) 
                   การพฒันา  ในความหมายของการปฏิบติัการน้ีเป็นความหมายต่อเน่ืองจากความหมายทางการ
วางแผนโดยมุ่งเนน้ถึงการน าแผนและโครงการไปด าเนินการอยา่งจริงจงัและอยา่งต่อเน่ือง เพราะถึงจะมี
แผนและโครงการแลว้แต่ถา้หากไม่มีการน าไปปฏิบติัการพฒันาก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได(้สนธยา พลศรี
2547 : 4) 

               8. ความหมายทางสังคมวทิยา   

                   นกัสังคมวิทยาไดใ้ห้ความหมายของ การพฒันา ว่า เป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
สังคม ซ่ึงไดแ้ก่ คน กลุ่มคน การจดัระเบียบความสัมพนัธ์ทางสังคม ดว้ยการจดัสรรทรัพยากรของสังคม
อย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ (ฑิตยา  สุวรรณชฏ, 2527 : 354)  การพฒันาเป็นทั้งเป้าหมายและ
กระบวนการท่ีครอบคลุมถึงการเปล่ียนแปลงทศันคติของคนต่อชีวิตและการท างาน การเปล่ียนแปลง
สถาบนัต่างๆ ทางสังคม  วฒันธรรมและการเมืองอีกดว้ย  (Streeten, 1972 : 3) 
                   นกัสังคมวทิยาไดใ้หค้วามหมายของ  การพฒันา  โดยเนน้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
สังคม  คือ มนุษย ์ กลุ่มทางสงัคม  การจดัระเบียบทางสังคม  ซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัความหมายในทาง
พุทธศาสนา  คือ  การเปล่ียนแปลงมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความสุข  และมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
ความหมายทางการวางแผน คือ  ดว้ยวธีิการจดัสรรทรัพยากรของสังคมอยา่งยติุธรรมและมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงนกัวางแผน เรียกวา่  การบริหารและการจดัการนัน่เอง  (สนธยา  พลศรี, 2547 : 5) 
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              9.  ความหมายทางด้านการพฒันาชุมชน 

                      นกัพฒันาชุมชนไดใ้ห้ความหมายของ การพฒันาไวว้า่ หมายถึง การท่ีคนในชุมชนและ
สังคมโดยส่วนรวมไดร่้วมกนัด าเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง และร่วมกนั
เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชนสังคมให้ดีข้ึน (สมศกัด์ิ  ศรีสันติสุข, 2525 : 179)  การพฒันา
เป็นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี (Mean)  ท่ีท  าให้เกิดผล (Ends) ท่ีตอ้งการ คือ คุณภาพชีวิต ชุมชน และ
สังคมดีข้ึน (ยวุฒัน์  วฒิุเมธี, 2534 : 2) 

                นกัพฒันาชุมชนไดใ้ห้ความหมายของ การพฒันา ไวใ้กลเ้คียงกบันกัสังคมวิทยา คือ เป็น
วิธีการเปล่ียนแปลงมนุษยแ์ละสังคมมนุษย์ให้ดีข้ึน แต่นักพฒันาชุมชนมุ่งเน้นท่ีมนุษย์ในชุมชนตอ้ง
ร่วมกนัด าเนินงานและไดรั้บผลจากการพฒันาร่วมกนั  

                  จากความหมายในดา้นต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ การพฒันา มีความหมาย       
ท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างการออกไปบา้ง ซ่ึงถา้หากพิจารณาจากความหมายเหล่าน้ีอาจสรุปไดว้า่การ
พฒันา หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหดี้ข้ึน ทั้งทางดา้นคุณภาพ ปริมาณ  และ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการวางแผนโครงการและด าเนินงานโดยมนุษย ์ เพื่อประโยชน์แก่ตวัของมนุษย์
เอง  (สนธยา  พลศรี, 2547 : 5) 
 

ปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

อารง  สุทธาศาสน์ (อา้งถึงใน จรัญ มะลูลีม และคณะ,  2538 : 52) ไดเ้ขียนถึงสาเหตุของปัญหา
ในส่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สรุปไดด้งัน้ี 

ปัญหาส่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้นแทท่ี้จริงก็คือ ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างกนั ฝ่ายหน่ึงคือ 
ประชาชนไทยมุสลิมท่ีอยูใ่นส่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  อีกฝ่ายหน่ึงคือ รัฐบาลและประชาชนชาวไทยพุทธ
ท่ีอาศยัอยูใ่นส่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ สาเหตุใหญ่บางประการ คือ 

1)  เอกลกัษณ์ของส่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประชาชนชาวไทยมุสลิมกบัชาวไทยพุทธมีเอกลกัษณ์
ท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะในดา้นวฒันธรรม ประเพณี ศาสนาและความเช่ือ ภาษา แมก้ระทัง่ความส านึก
ในทางประวติัศาสตร์ เม่ือคนสองกลุ่มมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนัมาอยูด่ว้ยกนัก็มกัจะเกิดความขดัแยง้กนั
เสมอ ยิง่ในสมยัปัจจุบนัน้ี ความขดัแยง้น้ีจะยิง่ทวคีวามรุนแรงข้ึนแทนท่ีจะเบาบางลงไป ในเร่ืองน้ี 
สุรินทร์  พิศสุวรรณ (อา้งถึงใน จรัญ  มะลูลีม และคณะ, 2538 : 52) ไดก้ล่าวไวว้า่ โดยทัว่ไปมกัจะมองกนั
วา่ ประชาชนในคาบสมุทรทางใตข้องประเทศไทยประกอบดว้ยชนสองกลุ่ม คือ ไทยพุทธ  และไทย
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มุสลิม ความจริงท่ีวา่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่มีเช้ือสายมาเลย ์มกัจะถูกละเลยไปเสียโดยหวงัจะใหป้ระเทศ
รวมกนัแน่นแฟ้นยิง่ข้ึน 

2)  สภาวะทางจิตวทิยา ความรู้สึกในความแตกต่างกนัเช่นน้ี มีอยูใ่นหมู่ชาวไทยมุสลิม  ไทยพุทธ
และเจา้หน้าท่ีของรัฐบาล (ท่ีเป็นพุทธศาสนิกชน) เป็นความรู้สึกท่ีฝังแน่นอยู่ภายใน ซ่ึงจะแสดงออกมา
ในทางพฤติกรรม ส าหรับรัฐบาลนั้นไดแ้สดงออกมาอยา่งชดัเจนตั้งแต่อดีตแลว้วา่ ชาวมุสลิมในส่ีจงัหวดั
ภาคใตไ้ม่ใช่คนไทย ในท านองเดียวกนัชาวไทยมุสลิมในส่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตก้็มองดูชาวไทยพุทธ
และเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ ดว้ยความหวาดระแวงสงสัยเช่นเดียวกนั  การไม่ไว ้
วางใจซ่ึงกนัและกนั ต่างฝ่ายต่างระแวงในความไม่จริงใจและเจตนาร้ายของอีกฝ่ายหน่ึง  ต่างฝ่ายต่างรู้สึก
เป็นคนละพวก ทั้งน้ีเพราะมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนัเกือบทุกดา้น 

               
     สุรชาติ  บ ารุงสุข (2547 ) ไดก้ล่าวถึงปัญหาภาคใตว้า่ หากส ารวจปัญหาภาคใตจ้ะพบวา่มีประเด็น
ต่าง ๆ ด ารงอยูอ่ยา่งหลากหลาย ซ่ึงหากสรุปโดยรวมจะเห็นปัญหาหลกั ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ปัญหาความรุนแรงในระดบัทอ้งถ่ินและส่งผลกระทบโดยตรงต่อระดบัประเทศ 
2) ปัญหาความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ  ภาษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
3) ปัญหาแนวคิดทางศาสนาแบบจารีตประเพณี 
4) ปัญหาการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีอยู่ในระดับต ่า ตลอดรวมถึงปัญหาความ

ยากจนและปัญหาดา้นการศึกษา 
5) ปัญหาการควบคุมชายแดนและการจัดระเบียบชายแดน ซ่ึงรวมถึงปัญหา

ความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น 
6) ปัญหาอาชญากรรมและอิทธิพลมืดในทอ้งถ่ิน 

                ปัญหาการเมือง  สังคม  เศรษฐกิจและวฒันธรรม 6 ประการหลกั ด ารงอยู่ร่วมกบั
ปัญหาจากระบบราชการอีก 3 ประการ คือ 

1) ปัญหาการขาดเอกภาพ  การแก่งแยง่และแข่งขนักนัระหวา่งหน่วยราชการในพื้นท่ี 
2) ปัญหาการขาดประสิทธิภาพและการคอรัปชัน่ของระบบราชการ 
3) ทศันะของขา้ราชการต่อปัญหาความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ  ภาษา  ศาสนา และ

วฒันธรรม  ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีไม่ดีต่อกลุ่มชนมุสลิม 
               ปัญหาทั้ง 9 ประการ เม่ือถูกผนวกรวมกนัแลว้ ส่งผลโดยตรงต่อความเช่ือถือและความ

จงรักภกัดีท่ีกลุ่มประชาชนในพื้นท่ีดงักล่าวมีต่อรัฐไทย ซ่ึงประการท่ี 10 น้ี ถือว่าเป็นปัญหาท่ีก่อผล
โดยตรงต่อความมัน่คงของประเทศ   

               ในการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้นบัตั้งแต่ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง
ในปี พ.ศ. 2475  จนถึงปัจจุบนั รัฐบาลไทยตระหนกัถึงปัญหาของจงัหวดัชายแดนภาคใตม้าโดยตลอด  แม้
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รัฐบาลจะประกาศใช้นโยบายหลกัเหมือนกนัทัว่ประเทศ  แต่ในส่วนของจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะปรับ
นโยบายหลกันั้นใหเ้ขา้กบัสภาพบุคคล  สถานการณ์ และพื้นท่ี  ทั้งในดา้นการปกครอง  การศึกษา    การ
สาธารณสุข และดา้นอ่ืน ๆ   รัฐบาลบางสมยัอาจกระท าการโดยไม่ไดต้ั้งใจ แต่ประหน่ึงเป็นการบีบบงัคบั
ชาวไทยมุสลิมโดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างทางดา้นสังคมและวฒันธรรม    จึงก่อให้เกิดความไม่พอใจ
รัฐบาลไทย  เป็นโอกาสให้บุคคลบางกลุ่มถือเป็นขอ้อา้งเขา้แทรกแซง ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาเป็นผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพความมัน่คงของประเทศ  (ปิยนาถ (นิโครธา) บุนนาค ,2531:บทคดัยอ่)  

อยา่งไรก็ตาม  แมรั้ฐจะก าหนดนโยบาย วางมาตรการ และก าหนดยทุธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหา
และพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และการทหาร  เพื่อสร้างความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นให้กบัประชาชนในพื้นท่ีซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความสันติสุขในท่ีสุด  แต่ยงั
ปรากฏว่าพื้นท่ีแห่งน้ียงัคงมากไปดว้ยปัญหาต่าง ๆ   นอกจากนโยบายบางประการท่ีผิดพลาดแลว้ส่วน
หน่ึง  อีกส่วนหน่ึงมาจากข้าราชการของรัฐบางกลุ่มบางพวกน านโยบายไปปฏิบัติในพื้นท่ีอย่างไม่
ตระหนกัหรือเขา้ใจในหลกัการของนโยบายอยา่งแจ่มแจง้  
                 ปัญหาของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยพื้นฐานจะเป็นปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย  แต่เน่ืองจากพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ลกัษณะเฉพาะแตกต่างจาก
ภูมิภาคอ่ืน ทั้งในดา้นเช้ือชาติ  ภาษา  ศาสนา และวฒันธรรม จึงก่อให้เกิดความหวาดระแวง ความ    ไม่
ไวว้างใจ  ประกอบกบัความรู้สึกต่ออ านาจรัฐในทางลบท่ีถูกสะสมมานาน   จึงท าให้ปัญหาทุกปัญหาถูก
ผกูโยงเขา้กบัปัญหาสังคมจิตวิทยาท่ีมีอยูเ่ดิม  ท าให้ภาพของปัญหาดงักล่าวมีระดบัความรุนแรงเพิ่มข้ึน 
ไดแ้ก่ปัญหาความยากจน ปัญหาการศึกษา  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาอิทธิพลทอ้งถ่ิน   ปัญหากลไกของรัฐ 
ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย และปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง (คณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษาปัญหา 
5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้วฒิุสภา, 2542 : 1-2) 

 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปิยนาถ  (นิโครธา) บุนนาค (2531: บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ืองนโยบายปกครองของรัฐบาลไทยต่อ
ชาวไทยมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พ.ศ.2475-2516) พบว่า รัฐบาลไทยตระหนักถึงปัญหาของ
จงัหวดัชายแดนภาคใตม้าโดยตลอด นบัตั้งแต่ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จนถึง
ปัจจุบนั แม้รัฐบาลจะประกาศใช้นโยบายหลกัเหมือนกนัทัว่ประเทศ แต่ในส่วนของจงัหวดัชายแดน
ภาคใตจ้ะตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจข้ึน เพื่อปรับนโยบายหลกันั้นใหเ้ขา้กบัสภาพบุคคลและพื้นท่ี ในดา้น
การปกครอง การศึกษา การสาธารณสุข และอ่ืน ๆ บางนโยบายรัฐบาลก็ก าหนดใชเ้ฉพาะจงัหวดัชายแดน
ภาคใตเ้ป็นพิเศษ 

ธานินทร์  ผะเอม (2527 ) ศึกษาเร่ืองนโยบายการแกไ้ขปัญหาความมัน่คงในพื้นท่ีจงัหดัชายแดน
ภาคใต้ พบว่า ปัญหาชนกลุ่มน้อยมาเลย์มุสลิม และขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) ปัญหาโจร
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คอมมิวนิสต(์จคม.) และปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัมาเลเซียเป็นปัญหาท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
ใกล้ชิด และค่อนขา้งสลบัซับซ้อน โดยท่ีปัญหาชนกลุ่มน้อยมาเลยมุ์สลิม ขจก. และจคม. เป็นกรณีท่ี
รัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญัในดา้นนโยบายเสมอมา เม่ือพิจารณาจากกรอบในการศึกษาแลว้ ปัญหาน้ีเกิดจาก
การท่ีระบอบการปกครองไม่สามารตอบสนองความต้องการของชนกลุ่มน้อยในเร่ือง การอนุรักษ์
เอกลกัษณ์ของสังคม และการไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมจากรัฐ และกลไกของรัฐในดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองการปกครอง โดยไดรั้บแรงผลกัดนัจากความแตกต่างในเร่ืองประวติัศาสตร์ เช้ือชาติ 
ศาสนา วฒันธรรม และภาษา ซ่ึงผสมผสานกับนโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหาของรัฐโดย
ปราศจากความเข้าใจต่อปัญหาอย่างถูกต้อง ลกัษณะท่ีกล่าวมาก่อให้เกิดความตึงเครียดข้ึนต่อระบบ
การเมืองการปกครอง 

นโยบายของรัฐบาลท่ีก าลงัด าเนินอยู่ในปัจจุบนั กล่าวไดว้่า มีควมเหมาะสม แต่ปัญหามีความ
ละเอียดอ่อน การด าเนินมาตรการต่าง ๆจคงควรเป้นไปดว้ยความระมดัระวงั ส าหรับปัญหาชนกลุ่มนอ้ย
มาเลยมุ์สลิม ควรท่ีจะไดรั้บการทบทวนหลกัปรัชญาของศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลกัการเพื่อ
ความเป็นธรรมและสวสัดิการของสังคม การเคารพต่อการด ารงรักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ด้านศาสนาและ
ภาษา รวมทั้งการปรับปรุงระบบบริหารในพื้นท่ี เพื่อให้การแกไ้ขปัญหา สามารถบรรลุผลตามนโยบายท่ี
วางไว ้ขอ้ส าคญัคือ จะตอ้งยอมรับขอ้จ ากดัท่ีแต่ละฝ่ายมีอยูใ่นความสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ
ของอีกฝ่ายหน่ึง  
                คณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษาปัญหา 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้วุฒิสภา (2542 : 5-2) ไดศึ้กษา
เร่ือง ปัญหาความไม่สงบ  5  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส สงขลา และสตูล  
พบว่า  ปัญหาซ่ึงประกอบด้วย ปัญหาสังคมจิตวิทยา  ปัญหาด้านการศึกษา  และปัญหาความยากจน    
ตลอดจนปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามมา  ลว้นมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีเป็นเหตุเป็นผล  หรือเป็นทั้ง
เหตุทั้งผลซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนบางปัญหามีลกัษณะเป็นตวัเร่งให้สถานการณ์ของปัญหามี ความรุนแรง
ข้ึนดว้ย  ดงันั้น การแกไ้ขปัญหาในอนาคตจะตอ้งด าเนินการไปพร้อม ๆ กนัทุกปัญหา และจะตอ้งแกไ้ข
ในเชิงบูรณาการ ตั้งแต่ระดบันโยบายลงไปถึงระดบัปฏิบติั   
               สุรพงศ์  โสธนะเสถียร (2531) ศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะทางสังคมของชาวไทยมุสลิมและการ
ตอบสนองต่อรัฐบาล จากการศึกษาพบว่า รากฐานปัญหาท่ีส าคญัของชุมชนมุสลิมภาคใต ้ก็คือ ความ
หวาดหวัน่ของชาวไทยชายแดนภาคใต ้ในการสูญเสียความบริสุทธ์ิของศาสนาอนัเน่ืองมาจากปัจจยั
แวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนมุสลิม โดยพบข้อสรุปว่า ธรรมชาติของชาวไทยชายแดนภาคใต้มี
เอกลกัษณ์ของความเป็นมุสลิมแบบไทย ๆ ท่ีมีความโน้มเอียงไปในทางอนุรักษ์นิยมและเคร่งครัดต่อ
ศาสนา แต่ก็ยอมรับนวตักรรมใหม่ ๆ    
               ซูมยัยะฮ ์  สาเมาะ (2544 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ือง ปัญหาความตอ้งการของประชาชนชาวไทย
มุสลิมในเขตชุมชนก่ึงเมือง-ก่ึงชนบท กบัอ านาจการน าของผูน้ าในทอ้งถ่ิน ศึกษากรณีจงัหวดัปัตตานี  
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เพื่อศึกษาว่า ประชาชนชาวไทย-มุสลิมในเขตชุมชนก่ึงเมือง-ก่ึงชนบท ในเขตจงัหวดัปัตตานีมีปัญหา
ความตอ้งการในดา้นใด  เร่ืองใด และประเด็นใดบา้ง  พบว่า ชาวบา้นมีปัญหาความเดือดร้อนในทุกดา้น  
ทุกเร่ือง และทุกประเด็น โดยมีปัญหาความเดือดร้อนมากท่ีสุดในด้านเศรษฐกิจ  เร่ืองรายไดจ้ากอาชีพ
หลกัในประเด็นการมีรายไดไ้ม่แน่นอน   
               สมรรถ  วาหลง (2544 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ปัญหาความตอ้งการของประชาชนชาวไทยมุสลิม
ในเขตชุมชนชนบทกบัอ านาจการน าของผูน้ าในทอ้งถ่ิน ศึกษากรณีจงัหวดัปัตตานี  พบว่า ชาวบา้นมี
ปัญหาความเดือดร้อนมากท่ีสุดดา้นสังคม  เร่ืองยาเสพติด ในประเด็นกญัชา  
 สัมพนัธ์  สะดง (2544 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ือง ปัญหาความตอ้งการของประชาชนชาวไทยมุสลิม
ในเขตชุมชนเมือง กบัอ านาจการน าของผูน้ าในทอ้งถ่ิน ศึกษากรณีจงัหวดัปัตตานี พบวา่ ชาวบา้นมีปัญหา
เดือดร้อนมากท่ีสุด ดา้นเศรษฐกิจ เร่ืองรายไดจ้ากอาชีพหลกั ในประเด็นการมีรายไดน้อ้ย  รองลงมาดา้น
สังคม เร่ืองยาเสพติดในประเด็นกญัชา  ดา้นสาธารณูปโภค เร่ืองไฟฟ้าในประเด็นไฟฟ้าราคาแพง  ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ืองส่ิงแวดล้อมมลภาวะในประเด็นการก าจดัขยะและของเสีย ๆ 
ตามล าดบั  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ไม่อยุใ่นอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน ท า
ให้การแกไ้ขปัญหาต่าง  ๆ ของชาวบา้นไม่สามารถตอบสนองได ้ จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐตอ้งเร่งรัดด าเนิน
นโยบายกระจายอ านาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ให้มาก ให้เร็ว และลึกท่ีสุด โดยท่ีองค์การ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน ควรใชก้ารส ารวจขอ้มูลปัญหาความตอ้งการและใช้กระบวนการประชาสังคม เพื่อ
น ามาเป็นขอ้มูลในการก าหนดแผนงาน กิจกรรมในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน  
               สันติ  ลาตีฟี  (2545 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ือง  การพฒันานโยบายความมัน่คงแห่งชาติเก่ียวกบั
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า นโยบายความมัน่คงแห่งชาติเก่ียวกับจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ฉบบัท่ี 3  
พ.ศ.2537-2541  มีลกัษณะการก าหนดนโยบายท่ีมาจากส่วนกลาง  ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีโอกาสไดเ้ขา้มา
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย จึงส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบติัมิไดต้อบสนองความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของความเป็นอยู ่ ปากทอ้ง   
 จกัรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ และคณะ (2530)   ศึกษาเร่ือง การปกครองทอ้งท่ีต่างวฒันธรรม: 
สถานการณ์ในบริเวณ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และแนวทางแกไ้ข ผลการศึกษา พบวา่ การท่ีสถานการณ์
ความไม่สงบเรียบร้อยในอดีตคล่ีคลายลงไปมากนั้น เพราะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันก าหนด
นโยบายท่ีชัดเจนและสอดคล้องและพฒันาการสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งกบัต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศมุสลิม การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพนัธ์ การจัดการโครงการพฒันาและเข้าถึง
ประชาชน การสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัผูน้ าศาสนา การปราบปรามกลุ่มโจรหลกั คือ ขจก. จคม.และ 
ผกค. อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง และท่ีส าคญัคือขา้ราชการไดเ้ปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมหนัมาท างาน
ร่วมกบัประชาชนและเสียสละมากข้ึน ปัญหาท่ีส าคญั คือความไม่แน่นอนในนโยบายหรือความขดัแยง้กบั
ผูน้ าทางราชการโดยเหตุผลทางการเมือง 
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              คณิตา  นิจจรัลกุล ( 2533 : บทคดัยอ่ ) ศึกษาเร่ืองการศึกษาสภาพและปัญหาการใชส่ื้อการสอน
วิชาศาสนาของครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่ดา้น
สภาพของส่ือการสอน และสภาพการใช้ส่ือการสอนวิชาศาสนาของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม พบวา่ สภาพการของส่ือการสอนและสภาพการเลือกการผลิต  และการใชส่ื้อการสอนของครูสอน
ศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า   
                สุเทพ  สันติวรานนท ์(2541 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนและขา้ราชการ
ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ท่ีมีต่อข้อปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามตามค าวินิจฉัยของ
จุฬาราชมนตรี กรณีศึกษาในอ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี เพื่อศึกษาร้อยละและระดบัความคิดเห็นของ
ประชาชนและขา้ราชการไทยมุสลิมและไทยพุทธท่ีมีต่อขอ้ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งตามหลกัศาสนาอิสลาม
ตามค าวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อขอ้ปฏิบติัดงักล่าว  ศึกษาความคิดเห็น
ของผูน้ าอิสลาม ผูน้ าท้องถ่ินมุสลิมและนักวิชาการไทยมุสลิมและไทยพุทธ  พบว่า  โดยภาพรวม
ประชาชนไทยมุสลิมและขา้ราชการไทยมุสลิมเห็นดว้ยกบัขอ้ปฏิบติั  
 จรุณี  ขวญัแกว้ (2540 : 331) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการรักษาพยาบาลเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณี
ครอบครัวไทยพุทธและมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี พบว่า ทั้งครอบครัวชาวไทยพุทธและมุสลิม
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรักษาพยาบาลท่ีเป็นแบบแผนปัจจุบนั แต่เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ ส่วน
ใหญ่ชาวไทยมุสลิมจะมีพฤติกรรมการรักษาพยาบาลทั้งแผนปัจจุบนัและแผนโบราณมากกว่าชาวไทย
พุทธ  ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่ ชาวไทยมุสลิมถึงแมว้า่จะเช่ือวา่วธีิการรักษาแบบแผนปัจจุบนัเป็นวิธีการท่ี
ดี แต่เน่ืองจากอาการของเด็กท่ีป่วยยงัไม่รุนแรงและเร่ิมมีอาการ จึงใชว้ิธีการรักษาแบบแผนโบราณ  เม่ือ
ไม่หายจะน ามารักษาท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน  นอกจากน้ีพบวา่ ภาษาท่ีใชพู้ดคุยระหวา่งการรักษา 
และศาสนาของผูท้  าการรักษาก็มีส่วนในการตดัสินใจเลือกสถานรักษาพยาบาลของชาวไทยมุสลิม  ดงันั้น 
ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะวา่ ประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีวิถีการด าเนินชีวิตโดยใชภ้าษามลายู
ในการติดต่อส่ือสาร รัฐบาลควรให้ความส าคญัและพยายามปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพทางการ
ศึกษา ควรจดัใหแ้พทย ์หรือพยาบาลท่ีเป็นชาวไทยมุสลิม และสามารถพูดภาษามลายทูอ้งถ่ินไดป้ระจ าอยู่
ในโรงพยาบาลในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่งเสริมให้มีการอบรมความรู้ดา้นสุขภาพ จดัสรรงบประมาณ
ใหเ้พียงพอแก่ความตอ้งการดา้นสาธารณสุขของประชาชน 

 สมเกียรติ  สุขนนัตพงศ ์ และคณะ  (2535 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ือง  ศึกษาความตอ้งการและความ
สนใจดา้นนนัทนาการของเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อศึกษาความตอ้งการและความสนใจดา้น
นนัทนาการของศูนยเ์ยาวชนและหน่วยงานพฒันาเยาวชน  ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อใช้เป็นขอ้มูล
พื้นฐานในการจดัและด าเนินการกิจกรรมนนัทนาการให้ตรงกบัความตอ้งการของเยาวชนและวางแผน
พฒันาบุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม ผลการวิจยัพบวา่  กิจกรรมนนัทนาการ
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ท่ีเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตส้นใจและตอ้งการให้ศูนยเ์ยาวชนและหน่วยงานพฒันาเยาวชนจดัให้
ในระดบัมากคือ   กิจกรรมดา้นกีฬา เกม การออกก าลงักายและกิจกรรมแข่งขนั 

ฉวีวรรณ  วรรณประเสริฐ (2524 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ประเพณีท่ีช่วยส่งเสริมการผสมผสาน
ทางสังคมระหวา่งชาวไทยพุทธกบัชาวไทยมุสลิม พบวา่ ประเพณีท่ีช่วยส่งเสริมการผสมผสานทางสังคม
ในระดบัสูงระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ ประเพณีการสมรส 
ประเพณีการเขา้สุนัต ประเพณีวนัเมาลิด และประเพณีการบวชของชาวไทยพุทธ  ซ่ึงสามารถสรุปเป็น
สมมติฐานของแนวความคิดได้ว่า  ประเพณีท่ีมีพิธีกรรมทางสังคมมากจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยให้มีการ
ผสมผสานทางสังคมมาก  ผูว้ิจยัไดข้อ้เสนอแนะในดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัประเพณีการส่งเสริม การ
พฒันาสาธารณประโยชน์ร่วมกนั ทางด้านการศึกษา สภาพหมู่บา้นและสภาพการปกครอง ซ่ึงจะเป็น
ตวักระตุน้ท่ีส าคญั ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการผสมผสานทางสังคมระหวา่งชาวไทยทั้งสองกลุ่มข้ึนมา   
               วชิาญ  สุขสง (2539 : 77) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปราม
การก่อการร้ายในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ผลการศึกษาพบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั
และปราบปรามการก่อการร้ายในภาพรวมอยู่ในระดับต ่า รัฐบาลและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
ป้องกนัและปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควรจะให้ความส าคญัในประเด็น
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดนโยบาย แนวทางและมาตรการเพื่อหาแนวทางเสริมสร้างและ
ดึงประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัขา้ราชการในการป้องกนัและปราบปรามการก่อการร้ายให้มากกวา่ท่ี
เป็นอยู ่

วิวฒัน์  ภู่คนองศรี (2537 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานต ารวจ
ชุมชนสัมพนัธ์ในจงัหวดัปัตตานี พบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ดา้นการมีส่วนร่วมคิด ดา้น
การมีส่วนร่วมตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมปฏิบติักิจกรรม และดา้นการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลอยู่
ในระดบัปานกลาง  ประชาชนเพศชายมีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิง การมีส่วนร่วมมีปัญหาอุปสรรคท่ี
ส าคญั คือ การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีไม่มีแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจนต่อเน่ือง การไม่รู้และไม่เขา้ใจ
ภาษาไทยของประชาชน ขาดความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีความหวาดระแวงต่อเจา้หนา้ท่ี ขาด
เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานดา้นน้ีโดยตรง ส่วนการเสนอแนะคือ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัตอ้งร่วมมือแกไ้ข
ปัญหาและก าหนดแผนการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองชัดเจน ใช้การประชาสัมพนัธ์ชุมชนและมวลชน
สัมพนัธ์ เผยแพร่ข่าวสารขอ้มูล ประสานการสนบัสนุนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ประชาชน
ทุกคนตอ้งร่วมมือป้องกนัแกไ้จปัญหาอาชญากรรม สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเจา้หนา้ท่ีกบัประชาชน
เพื่อลดความหวาดระแวง เพิ่มก าลงัพลท่ีรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 

คิด คิวซิค (2545 : 187) ศึกษาเร่ือง ทศันะต่อข่าวสารทางการเมืองจากหนงัสือพิมพก์บัการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
พบวา่ การเปิดข่าวสารทางการเมืองจากหนงัสือพิมพข์องประชาชนและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
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มีอตัราสัดส่วนอยูใ่นระดบั 48.5 และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง
สูงกวา่ประชาชนทัว่ไป คือ นอกจากสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะท าหนา้ท่ีท างานเพื่อชุมชนแลว้ 
ยงัมีบทบาทท่ีส าคญัทางการเมืองดว้ย ผูศึ้กษาไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ ควรจะส่งเสริมและสนบัสนุนการอ่าน
หนังสือพิมพ์ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารทาง
การเมืองจากหนังสือพิมพม์ากข้ึน เพื่อท่ีจะเพิ่มความรู้ ความคิด รวมทั้งให้ความรู้เก่ียวกบัการเมืองการ
ปกครอง ให้เห็นความส าคญัและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสามรถในการตดัสินใจทางการเมืองอย่างถูกตอ้งและเพิ่มประสิทธิภาพของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  ดงันั้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจะหันมาสนใจให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเขา้ถึง
ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ โดยสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ่้าน
หนงัสือพิมพม์ากข้ึน รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
               มานพ  จิตตภ์ูษาและคณะ (2532 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาสังคมจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการพฒันาของชุมชนกับ
ลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยัได้ศึกษาเฉพาะประชาชนและ
ชุมชนในเขตชนบทของ  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ พบวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชน 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูศึ้กษาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่จากการพบความสัมพนัธ์ในเชิงบวกวา่ผูท่ี้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการพฒันาชุมชนสูงจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์รดว้ยความสมคัรใจสูงดว้ย  หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชนจึงควรให้มีการสนับสนุนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ แก่
ประชาชนในพื้นท่ีต่อไปใหม้ากข้ึน   เพราะกิจกรรมทั้งสองดา้นจะส่งผลในทางบวกซ่ึงกนัและกนั   
  เจิมศกัด์ิ  ป่ินทอง(2547) งานวจิยัของ  ศิริรัตน์  ธานีรนานนท ์“ชาวไทยมุสลิมและการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม : การศึกษาภาคใตต้อนล่าง”  สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันา
ประเทศบ่งช้ีชดัเจนวา่  หากภาครัฐค านึงถึง “ทุนทางสังคมของทกัษิณ” ท่ีมีอยูใ่นสังคมของชาวไทยมุสลิม
ภาคใต ้ น ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในกระบวนการพฒันา เอกลกัษณ์สังคมท่ีเห็นเด่นชดัคือความใกลชิ้ดของ
สังคมมุสลิมผา่นเครือข่ายทางศาสนา โดยโยงใยจากระดบัหมู่บา้นถึงระดบันานาชาติ  ความเคร่งศาสนา 
ความมีคุณธรรม จริยธรรมของชาวมุสลิม  ตลอดจนโครงสร้างสังคมท่ีมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและ
ระดบัต่าง ๆ ในสังคมอย่างชดัเจน เป็นส่ิงน ามาซ่ึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมในการพฒันาเครือข่าย
ทางสังคมไทยมุสลิมสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาร่วมกนัระหว่างภาครัฐและประชาชนใน
พื้นท่ีได ้และเน่ืองจากศาสนาอิสลามมีขอ้ห้ามถือปฏิบติัอยูห่ลายดา้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวปฏิบติัของศาสนาอิสลามก็สามารถหาตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นในพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่างหรือใน
ต่างประเทศ และส่ิงน้ีก็เป็นโอกาสอีกดา้นหน่ึงท่ีเกิดมาจากเอกลกัษณ์พิเศษของสังคมมุสลิมโดยแท ้อาทิ 
อาหารหะลาล  เป็นตน้ 
  



 

 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิการวจิยั 

   
 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ในสถานการณ์ความไม่สงบ  มีขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั  ดงัน้ี 
 

1.  ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขา้ราชการ นกัวชิาการ นกัปกครอง และกลุ่มผูน้ าทางสังคม  

 

2.  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นขา้ราชการ นกัวชิาการ นกัปกครอง และผูน้ าทางสังคม ใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จ านวน 24 คน ซ่ึงเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการเจาะจง 
 
 

3.  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสัมมนากลุ่ม 
 
 

4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงคณะนกัวิจยัได้
มีการนัดหมายล่วงหน้าในการเก็บข้อมูล เม่ือตกลงวนั เวลา และสถานท่ีสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว คณะ
นกัวจิยัจึงไดไ้ปหาผูใ้หข้อ้มูล 
 ส าหรับการสัมมนาเวทียอ่ย นั้น คณะนกัวจิยัไดติ้ดต่อผูใ้หข้อ้มูล พร้อมนดัวนัเวลา และสถานท่ี
เรียบร้อย จึงไดด้ าเนินการสัมมนา โดยจดั 3  คร้ัง คือ ท่ีจงัหวดันราธิวาส ยะลา และปัตตานี 
 



 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
4.1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
 คณะนกัวจิยัไดส้ัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยสัมภาษณ์ขา้ราชการ นกัวชิาการ นกัปกครอง และกลุ่ม
ผูน้ าทางสังคม  ผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ปรากฏผลดงัน้ี 
 
1. สัมภาษณ์นายมันโซร์ สาและ  ท่ีปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย รองประธานมูลนิธิ
วฒันธรรมอิสลามภาคใต้ และประธานเครือข่ายวิทยุชุมชนมุสลิมจังหวดัยะลา ณ บ้านเลขท่ี  5            
ซอยวทิูรอุทิศ 1  ถ.สิโรรส  อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 
 
 ค าถามข้อที่ 1 :   แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 

  ในมุมมองของผมนั้น ผมคิดว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในบา้นเราหรือในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตจ้ะกลายเป็นทางบวก  ในขณะท่ีหลายๆท่านจะมองในทางลบ สาเหตุหรือเหตุผลท่ีผมมองวา่เป็น
ทางบวกนั้นก็เพราะว่า  เม่ือเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบแล้ว  การศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ไดรั้บการพฒันาหลายๆอย่าง  ซ่ึงการพฒันาการศึกษาหรือยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษานั้นรัฐจะตอ้ง
กระตุน้สิทธิหรือสนองความตอ้งการของประชาชนในสามจงัหวดัเพราะประชาชนในสามจงัหวดั ท่ีเป็น
ชาวมุสลิม  ดังนั้น ในการศึกษาของลูกหลานก็ต้องเน้นศาสนาด้วย  เพราะฉะนั้นรัฐต้องสนับสนุน
การศึกษาท่ีมีการศึกษาสองระบบ คือมีทั้งการศึกษาวิชาสามญัและวิชาศาสนาควบคู่กนัไป  และอีกอยา่ง
หน่ึงท่ีผมขอน าเสนอคือ  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้        
ท่ีผา่นมาปรากฏวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต ่า แน่นอนอยูแ่ลว้  เพราะทางรัฐหรือกระทรวงศึกษาธิการ
ใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีเป็นเคร่ืองมือชนิดเดียวกนัท่ีใชก้บัทัว่ประเทศ ซ่ึงผมคิดวา่เราจะใชเ้คร่ืองมือชนิดเดียวกนั
มาประเมินผลไม่ได ้ เพราะเด็กในสามจงัหวดัเรียนมากและเรียนไม่เหมือนกบัเด็กภาคอ่ืนๆ 
 ปัจจุบนัน้ีพ่อแม่บางคนขาดความรู้สึกท่ีจะส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนของรัฐ เพราะไม่มัน่ใจใน
หลกัสูตร ดงันั้นรัฐตอ้งมีการปรับปรุงหลกัสูตร มีการบูรณาการระหวา่งสามญัและอิสลามศึกษาให้เป็น
เร่ืองเดียวกัน  อีกประการหน่ึงคือการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน  ปัจจุบนัน้ีบาง
โรงเรียนขาดความสัมพนัธ์กบัชุมชน รัฐตอ้งเปล่ียนความคิดหรือทศันคติของประชาชนท่ีมองวา่โรงเรียน
ของรัฐมาท าลายวฒันธรรมของเขา  ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน  ท่ีจะตอ้งท างานร่วมกนั



 

 

20 

กบัรัฐบาลเพื่อให้คนสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้กิดความสบายใจ อบอุ่นใจ ไม่เป็นห่วงหรือไม่กงัวลกบั
การก าหนดหลกัสูตรจากส่วนกลาง โดยท่ีรัฐตอ้งใหค้วามส าคญักบัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและปราชญท์อ้งถ่ิน 
 การพฒันาบุคลากรทางการศึกษามีความส าคญัมาก  โรงเรียนตอ้งพฒันาบุคลากร  ให้บุคลากร
ทางการศึกษาเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ผมว่า  
โรงเรียนควรให้มีการใชภ้าษามลายใูนการสอนบา้งเพื่อเป็นแรงจูงใจหรือให้เด็กเขา้ใจในเน้ือหาไดดี้ข้ึน 
โดยใช้ภาษามลายูกลาง การใช้ภาษามลายูท าให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีความยินดีอยาก
ท างานร่วมกันกบัรัฐ  ดังนั้นรัฐต้องมองต่างจากรัฐในอดีต การเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ข้นใน
โรงเรียนประถมศึกษาเป็นส่ิงท่ีรัฐตอ้งรีบท า  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาศาสนาตั้งแต่ยงัเด็กและเป็น    
การตอบสนองความตอ้งการของชุมชนดว้ย  อีกเร่ืองหน่ึงของคือประวติัศาสตร์ของสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้รัฐตอ้งยอมรับประวติัศาสตร์และใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ประวติัศาสตร์ท่ีถูกตอ้งจริงๆ 
 สามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความแตกต่างกบัจงัหวดัชายแดนภาคอ่ืนๆ  เรามีพรมแดนติดกบั
ประเทศมาเลเซีย  ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีความเจริญ เม่ือเปรียบเทียบกบัชายแดนภาคอ่ืนๆ ดงันั้น รัฐตอ้งสร้าง
ความร่วมมือหรือพฒันาความร่วมมือให้แน่นมากยิ่งข้ึน เช่น เรามีความร่วมมือ IMT-GT  มาหลายปีแลว้  
ความร่วมมือระหวา่งไทยกบัมาเลเซีย  ท าให้มีการพฒันาไดห้ลายๆอยา่ง โดยเฉพาะเร่ืองการศึกษา  โดย
สร้างความร่วมมือในการให้ทุนการศึกษา การแลกเปล่ียนบุคลากรหรือนกัศึกษาอีกอย่างหน่ึงคือ  เราอยู่
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในระยะเวลาอีกไม่ก่ีปีอาเซียนก็จะกลายเป็นประชาคมอาเซียน (Asian 
Community) ซ่ึงแน่นอนประเทศในภูมิภาคน้ีต้องมีการปรับตวัหรือมีการขยบัตวั มาเลเซีย สิงคโปร์        
มีการขยบัตวัแลว้  
 การพฒันาบุคลากร  ครูตอ้งมีวิสัยทศัน์ไม่ติดอยูก่บักรอบเก่า หรือรับอิทธิพลแบบเก่าๆ ซ่ึงครูคิด
เองไม่ได ้ ทุกอย่างตอ้งรอจากส่วนกลางก่อน ความสามารถเชิงภาษา ตอ้งพฒันาภาษาองักฤษของครู
เพราะภาษาเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อกบัต่างประเทศ 
 รัฐตอ้งกระตุ้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มากกว่าน้ี  เพราะโรงเรียนเอกชนเป็น
โรงเรียนท่ีประชาชนฝากความหวงัท่ีจะให้ลูกหลานไดเ้รียน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนเอกชน
ตอ้งพฒันาใหไ้ดม้าตรฐานมากกวา่ในปัจจุบนั 
 พูดถึงเร่ืองการศึกษา ตอ้งพูดถึงเร่ืองโรงเรียนตาดีกาด้วย รัฐตอ้งไม่แทรกแซงโรงเรียนตาดีกา   
ถา้แทรกแซงมากชาวบา้นจะมองวา่รัฐจะมาท าลายโรงเรียนตาดีกา การท าลายตาดีกาเป็นการท าลายชุมชน
ดว้ย โรงเรียนตาดีกาอยู่ในชุมชน โรงเรียนประถมก็อยู่ในชุมชน ยุทธศาสตร์ท่ีดีคือตอ้งสร้างความเป็น
พนัธมิตรระหวา่งโรงเรียนตาดีกากบัโรงเรียนประถมศึกษา 
 การศึกษาระดบัอุดมศึกษา รัฐตอ้งปรับหลกัสูตร โดยท่ีให้สามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็น hap 
ทางการศึกษา สามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้มหาวทิยาลยัหลายแห่งแต่ยงัไม่มีมหาวิทยาลยัท่ีติดล าดบั Top 
ten รัฐตอ้งยกระดบัในการศึกษาใหท้ดัเทียมกบัการศึกษาในประเทศมาเลเซีย รัฐตอ้งอดัฉีดเร่ืองการศึกษา 
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 ค าถามข้อที่ 2 :  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
 การพฒันาเศรษฐกิจในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งเป็นเศรษฐกิจท่ีรักษาพื้นท่ีสีเขียวและ
พฒันาเศรษฐกิจให้พฒันาอยู่ในระดบัปานกลาง ผูกพนักบัเกษตรกรรม เพราะบา้นเราหรือสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้ป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
 เศรษฐกิจในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ต้อเป็นเศรษฐกิจท่ีไม่มีดอกเบ้ีย ซ่ึงธนาคารอิสลาม          
( I Bank ) สามารถช่วยได ้ณ ปัจจุบนัธนาคารอิสลามช่วยไดแ้ต่ช่วยไดอ้ยา่งไม่เตม็ท่ี รัฐตอ้งเปิดโอกาสให้
ธนาคารอิสลามสามารถบริการประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดีและมีความยอมรับ 
 รัฐตอ้งสนับสนุนผูป้ระกอบการโดยเฉพาะผูป้ระกอบการร้านเล็กๆในรูปแบบของการอบรม 
Training  ซ่ึงการอบรมนั้นจะช่วยไดม้าก  โดยอบรมในประเด็นของวิสัยทศัน์ท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบั
คุณธรรม จริยธรรม ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถสู้กับประเทศจีนเก่ียวกับส่ิงของ ของเล่น รัฐบาลต้องคิด
ส าหรับบางคนท่ีตอ้งกา้วไปถึงจุดนั้น  แต่เราสามารถท าได้ รัฐตอ้งส่งแรงานไปท างานในต่างประเทศ   
ให้มากเพราะแรงงานของเรามีทกัษะสูง  มีความอดทน  เม่ือมีคนไปท างานในต่างประเทศมากๆท าให ้    
มีรายไดเ้ขา้ประเทศเป็นจ านวนมากตามไปดว้ย 
 ผมวา่รัฐตอ้งมียทุธศาสตร์ท่ีจะช่วยเหลือผูป้ระกอบการในเร่ืองของการตดัเยบ็เส้ือผา้ จะเห็นไดว้า่
ในช่วงก่อนวนัฮารีรายอนั้นประชาชนจะออกมาซ้ือเส้ือผา้ใหม่ๆให้ลูก  ในช่วงน้ีเงินสะพดัเป็นจ านวน
มาก  ประชาชนตอ้งออกมาซ้ือเส้ือผา้ในตวัเมือง เงินจะมากระจุกกบัพ่อคา้ในตวัเมืองเท่านั้น รัฐตอ้ง
สนบัสนุนใหค้นในทอ้งถ่ินผลิตของใชเ้อง และขายเองจะดีกวา่ 
 

ค าถามข้อที่ 3 :  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้            
ในสถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
 ผมอยากใหรั้ฐด าเนินการดงัน้ี 

(1) ใหก้ารสนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่มกิจกรรมเชิงสังคม โดยเป็นกิจกรรมท่ีเนน้การเสียสละมีศีลธรรม  

ฝึกฝนใหค้นในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(2) รณรงคใ์นลกัษณะหรือรูปแบท่ีมี media ร่วมกนั  รณรงคก์ารท างานเพื่อส่วนร่วมหรือเพื่อสังคม 

(3) รัฐห้ามกระท าในส่ิงท่ีไม่ดี หมายความว่า ต้องปราบหรือลดส่ิงท่ีมีผลลบต่อสังคม โดยใช้

มาตรการทางกฎหมาย มีการออกกฎหมาย มีการออกกฎบญัญติัและรัฐตอ้งสนบัสนุนงบประมาณให้กบั
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องค์กรภาคประชาชนท่ีต้องการอาสาเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมท่ีก าลังเกิดข้ึนในสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

ปราบหรือด าเนินการตามกฎหมายกบัคนหรือบุคคลท่ีใชอ้  านาจท่ีไม่ยุติธรรม เช่นเจา้หนา้ท่ีบาง
คนมาเบ่ง มาข่มเหงประชาชน มีการจับตาหรือเฝ้าระวงับุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ในรูปแบบของ             
การด าเนินการใตดิ้น 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมประการหน่ึงในบา้นเรา ซ่ึงจากขอ้มูล ปรากฏวา่ ผูท่ี้ด าเนินการ
เก่ียวกบัยาเสพติดนั้นมีทั้ง2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเจา้หนา้ท่ี และฝ่ายประชาชน รัฐตอ้งด าเนินการใหห้มดไป 

มีอีกส่ิงหน่ึงนั้นก็คือ  ผูน้ าหรือภาวะผูน้ าของประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ผูน้  า       
มีความส าคญัมาก รัฐตอ้งมีการสร้างความเขม้แข็งให้กบัผูน้ า รัฐตอ้งทุ่มเทงบประมาณเพื่อสร้างผูน้ ารุ่น
ใหม่ๆ  โดยพฒันาในรูปแบบของการฝึกอบรมเพื่อเป็นภาวะผูน้ าในสังคม โดยประชาชนเป็นผูด้  าเนินการ 
เพราะท่ีผ่านมานั้นโครงการใดท่ีด าเนินโดยรัฐแล้วประชาชนจะไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ไวใ้จจากรัฐ        
ใหป้ระชานมีส่วนร่วมดว้ยตวัเอง 

 
ค าถามที่ 4 :  นโยบายการวางแผนการพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ควรเป็น

อย่างไร 
ผมวา่เราตอ้งมีนโยบายท่ีจะสร้างเด็กหรือนกัเรียนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สามารถพูดได ้3  

ภาษาอยา่งนอ้ย คือภาษาไทย ภาษามลาย ูและภาษาองักฤษ  ส าหรับเด็กบางคนท่ีมีโอกาสก็สนบัสนุนให้
พูดภาษาจีนและภาษาอาหรับด้วย พัฒนาหรือยกระดับการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในบ้ านเรา                   
มีมหาวิทยาลัย3แห่ง รัฐตอ้งมีนโยบายท่ีจะพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม และจะท าอย่างไรให้เด็กจากภูมิภาคอ่ืนมาเรียนในระดับอุดมศึกษาในสามจงัหวดั
เพื่อให้นักศึกษาเหล่านั้นได้รู้จกัขนบธรรมเนียม ประเพณีของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ สามารถ
กลบัไปถ่ายทอดให้กบับุคคลอ่ืนๆท่ีไม่ไดม้าภาคใต ้สนบัสนุนทุนการศึกษาให้กบันกัเรียนและนกัศึกษา
ให้มากๆ ในขณะเดียวกันผูใ้ห้ทุนได้แก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย ต้องติดตามเด็กและนักเรียนท่ีได้รับ
ทุนการศึกษาดว้ย กลวัวา่เด็กจะเสียคนเพราะมีเงินอยูใ่นมือ ควรมีเง่ือนไขในการติดตามผลดว้ย 

 
ค าถามข้อที ่5 :  นโยบายการวางแผนการพฒันาเศรษฐกจิในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
รัฐบาลตอ้งสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้มีความคิดท่ีจะเป็นนักธุรกิจ หรือมีธุรกิจเป็นของตวัเอง     

ควรมีหรือบรรจุในแผนการศึกษาเพื่อสอนหรือฝึกเด็กนกัเรียนให้เป็นเถา้แก่ 
 



 

 

23 

ค าถามข้อที่ 6 :  นโยบายการวางแผนการพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ควรเป็น
อย่างไร 

ล าดบัแรกเลยคือรัฐตอ้งมีนโยบายลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม ความเหล่ือมล ้านั้นมีมานานแลว้ 
โดยเฉพาะการใชอ้ านาจของผูป้กครองบา้นเมือง ปัจจุบนัยงัมีเจา้หนา้ท่ีมาข่มเหงประชาชน การข่มเหงท า
ใหป้ระชาชนลุกข้ึนมาต่อสู้ ท าใหก้ลายเป็นปัญหาใหญ่ข้ึนมาอีก 

 
ค าถามข้อที่ 7 :   แนวทางการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสาม

จังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็นอย่างไร 
รัฐตอ้งยดึหลกัการก าหนดชะตากรรม ซ่ึงหมายถึงการให้สิทธ์ิกบัประชาชนในการก าหนดชะตา

กรรมของตวัเอง  รัฐตอ้งกระตุน้ใหก้บัประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตก้ าหนดทิศทางของตวัเอง  
ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมายของประเทศไทย ถึงแมว้่าจะขดักบัความรู้สึกของตวัเอง และรัฐตอ้งเนน้สิทธ์ิของ
ประชาชนในการก าหนดกระบวนการแกไ้ขปัญหาของตวัเอง นอกจากนั้นรัฐบาลตอ้งมีความจริงใจใน
การใช้หลกัประชาธิปไตย  รัฐตอ้งให้อ านาจหรือเพิ่มอ านาจให้กบัประชาชน ในทางกลบักนัรัฐตอ้งให้
สิทธิกบัประชาชนท่ีจะเขา้มาตรวจสอบกลไกหรือการท างานของรัฐ ขอ้ส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีผมคิดวา่
สามารถแกไ้ขปั้ญหาไดน้ั้นก็คือรัฐตอ้งไม่ใชค้วามรุ่นแรงกบัคนท่ีเห็นไม่ตรงกนักบันโยบายของรัฐบาล 

 
 2. สัมภาษณ์ อาจารยม์ะเสาวดี ใสสากา อาจารยส์าขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  
มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา  ณ.  มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา  เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 
 
 ค าถามข้อที่ 1 :  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้       
ในสถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
 อย่างน้ีครับ แนวทางและยุทธศาสตร์ทางการศึกษานั้นตอ้งดูท่ีผลสัมฤทธ์ิเป็นตวัตั้ง  ปัจจุบนัน้ี
ตอ้งดูผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัท่ีต ่า ซ่ึงปรากฏการณ์น้ีสะทอ้น
กลบัมาใหเ้ห็นวา่เกิดความลม้เหลวทางการศึกษา นกัเรียนออกกลางคนัเป็นจ านวนมาก การศึกษาฟรี12 ปี  
ตอ้งประคบัประคองให้นักเรียนเรียนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ปรากฏว่า มีนกัเรียนจ านวน 20  เปอร์เซ็นต ์
ออกกลางคนั ในขณะท่ี 80 เปอร์เซ็นต์ เรียนจนจบนั้น มีอีก 30 เปอร์เซ็นต์ ไม่เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
ปัจจุบนัน้ีรัฐทุ่มเทให้กบัการศึกษาในระบบมากเกินไป โรงเรียนปอเนาะเป็นโรงเรียนนอกระบบแต่ไม่
ค่อยได้รับการสนับสนุน รัฐยงัมีมุมมองหรือความเช่ือว่าเรียนปอเนาะไม่มีงานท า ไม่มีทกัษะในการ
ท างาน  ส่วนผูท่ี้เรียนระบบปอเนาะมองวา่เรียนปอเนาะก็มีงานท าให้ ซ่ึงเป็นมองต่างมุมกนั ดงันั้นรัฐตอ้ง
เปล่ียนความคิดใหม่วา่เรียนปอเนาะก็มีงานท าไม่ใช่ปัญหา 
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 รัฐตอ้งพยายามเปล่ียนความคิดชุมชนของนกัศึกษาในยคุปัจจุบนั นกัศึกษาเขา้ไปเรียนในตวัเมือง 
หรือเมืองใหญ่ๆ เม่ือเรียนจบแล้วไม่กลบัมาท างานในชุมชน รัฐต้องมียุทธศาสตร์หรือสนับสนุนให้
นกัศึกษาท่ีเรียนจบแลว้ใหก้ลบัมาพฒันาบา้นเกิดของเรา เพราะศกัยภาพของนกัศึกษาสามารถสร้างชุมชน
ท่ีมีความเขม้แข็งได้ หลายๆ ประเทศให้ความส าคญักบัการศึกษานอกระบบ เช่นประเทศเยอรมนัให้
ความส าคญักับการศึกษานอกระบบเท่าๆกับการศึกษาในระบบ เด็กๆท่ีท างานในอู่ซ่อมรถสามารถ
เทียบเท่ากบัผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ได้  ถึงแม้ไม่ได้เรียนแต่ประสบการณ์ของเขา
เหมือนกนักบัเด็กท่ีจบวิศวกรรมศาสตร์   อีกประการหน่ึงท่ีผมอยากจะน าเสนอก็คือไม่แยกชุมชนออก
จากกนั 
 

ค าถามข้อที่ 2 :   แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 

ในประเด็นดา้นเศรษฐกิจนั้นมีความส าคญัเช่นเดียวกนัในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้นหลายๆ
ชุมชนมีอาชีพหลกัคือท าสวนยาง  หากมาดูในปัจจุบนัปรากฏวา่ชาวสวนหรือกรีดยางเร็วมากหรือท าเสร็จ
เร็วมากเม่ือเปรียบเทียบกบัในอดีตหรือสมยัก่อน ซ่ึงจะพูดในมิติของเวลา วฒันธรรมการท างานของ
ชาวสวนยางพาราจะเปล่ียนไป จากครอบครัวหน่ึงออกกรีดยางตั้งแต่เช้าตรู่แต่กลบัเร็ว ลูกหลานไม่ตอ้ง
ช่วยในการเก็บยาง  ท าใหเ้กิดภาวะวา่งงานซ่อนเร้น ท าใหเ้กิดจุดเส่ียง คือประชาชนมีทกัษะในการจดัการ
เวลา ตอ้งสอนประชาชนให้มีภูมิคุม้กนัในตวัเองเพราะประชาชนคุน้เคยกบัการรับมากกวา่การให้ ท าให้
ประชาชนไม่ได้คิดเอง วฒันธรรมอย่างหน่ึงของคนในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้คือวฒันธรรม           
การกินแตออ  สภากาแฟ ประชาชนชอบนัง่ท่ีร้านกาแฟนานๆ  ท าให้เสียเวลาแทนท่ีจะเอาเวลาไปท างาน  
ดงันั้นรัฐตอ้งสร้างงานหรือรณรงคใ์หป้ระชาชนนัง่ในร้านกาแฟในระยะเวลาท่ีสั้นๆก็พอ 

หลายๆท่านยงัยดึความคิดเดิมๆอยูคื่อ  มีการมองวา่ชุมชนคือความวา่งเปล่า เราตอ้งมองวา่สังคม
มีคุณค่า มีคนเก่ง มีคนท่ีมีความสามารถ มีทรัพยากร จึงตอ้งมองการพฒันาจากล่างข้ึนมาขา้งบน โดยให้
ประชาชนคิดเองตามความตอ้งการของเขา สามารถท าไดอ้ยา่งดี  ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในชุมชนดีไปดว้ย 

 
ค าถามข้อที่ 3 :  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
ในความคิดของผมนะครับ เราจะเห็นไดว้่านกัพฒันามองการพฒันาแยกส่วนไม่เป็นในทิศทาง

เดียวกนั และเป็นท่ีเห็นๆกนัอยูว่า่ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อนน้ีนโยบายการพฒันาแยกส่วนอยูต่่าง
คนต่างท าไม่ไดเ้ป็นเอกภาพหรือบางคร้ังเราเห็นว่ายุทธศาสตร์การพฒันานั้นดูหรูแต่เป็นคอรัปชั่นเชิง
นโยบายมากกวา่ ผมขอเสนอวา่การวางพฒันาสังคมนั้นควรมีการแกโ้ดยการกลบัไปสู่วิถีเดิมไม่ใชว้ิธีการ
ครอบง า ทุกอย่างอยูท่ี่หน่วยราชการหมด ให้เป็นไปตามระบบดัง่เดิมไม่สามารถแยกแยะการพฒันาจาก
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ทอ้งถ่ิน อีกประเด็นท่ีเห็นกนัอยู่คือชาวบา้นยงัไม่เขา้ใจจึงถึงยุคท่ีวา่ใครมีก าลงัจะเป็นอ านาจ ผูมี้อ  านาจ
เป็นผูบ้ริหาร ใครมีอ านาจมีอิทธิพลก็จะเขา้มาสู่การเป็นผูบ้ริหาร 
 

ค าถามข้อที ่4:  นโยบายการวางแผนการพฒันาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเป็น
อย่างไร 

ในมุมมองของผมนโยบายการศึกษาท่ีควรน ามาใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ               
การสนับสนุนการศึกษาของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นชุมชนมุสลิม      
รัฐตอ้งมีนโยบายการพฒันาโรงเรียนตาดีกา โรงเรียนปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   
อีกเร่ืองหน่ึงท่ีผมมองก็คือ การยกระดบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาใหมี้คุณภาพใหม้ากกวา่ปัจจุบนั 

 
ค าถามข้อที ่5:  นโยบายการวางแผนการพฒันาเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
เศรษฐกิจเป็นเร่ืองปากทอ้งมีความส าคญัเช่นเดียวกนั นโยบายเศรษฐกิจ ผมมองวา่รัฐควรก าหนด

นโยบายท่ีเป็นการสร้างอาชีพหรือพฒันาอาชีพท่ีสามารถท ารายไดใ้หม้ากข้ึน ติดต่อกบัต่างประเทศในเชิง
พาณิชย ์โดยเฉพาะประเทศมุสลิมในภูมิภาคต่างๆ  เราควรใชจุ้ดเด่นของสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้คน
มุสลิมทัว่โลกรู้จกักนัในนาม  ปาตอนี  

 
ค าถามข้อที่ 6:  นโยบายการวางแผน การพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
รัฐตอ้งมีนโยบายส่งเสริม อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูวฒันธรรมของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะผมมอง

ว่าการสนับสนุนส่งเสริมวฒันธรรมนั้นเป็นการให้ความรักความเข้าใจต่อประชาชน โดยเฉพาะ
ยทุธศาสตร์พระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” เป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใชใ้นสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
ค าถามข้อที ่7:  แนวทางการแก้ไข้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสาม

จังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็นอย่างไร 
เอาอย่างน้ีครับ เร่ิมค าว่า “รู้จัก” โดยการสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกันระหว่างประชาชนกับ

เจา้หนา้ท่ีท าใหเ้กิดความไวว้างใจซ่ึงน าไปสู่ความรู้สึกท่ีเป็นพี่นอ้งกนั เม่ือมีความรู้สึกเช่นน้ี การท างานก็
สามารถไปดว้ยกนัๆไดอ้ย่างดี ความช่วยเหลือก็เขา้มาต่อ โดยการพฒันาซ่ึงจะน าไปสู่ความเป็นเจา้ของ 
ท าอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าโครงการต่างๆหรือส่ิงท่ีจะเขา้ไปพฒันานั้นเขา้เป็นเจา้ของด้วย 
หรือเป็น partnership รัฐตอ้งส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนชุมชนของเขา ซ่ึงนกัพฒันา
จ าเป็นตอ้งใชอ้ยา่งยิง่ 
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 3.  สัมภาษณ์นายอบัดุลฮาฟิส หิเล ผูอ้  านวยการโรงเรียนและเลขานุการประธานคณะกรรม
อิสลามประจ าจงัหวดัยะลา สัมภาษณ์   ณ ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัยะลา เม่ือวนัท่ี 
28 พฤศจิกายน 2553 
 

ค าถามข้อที่ 1 :  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้        
ในสถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 

ในมุมมองหรือในความคิดของผมนะครับ มีความคิดวา่การศึกษา การจดัการศึกษาในบา้นเรานั้น 
ผมมองว่าผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งท ากนัทั้งระบบ ตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัอุดมศึกษา และการจดั
การศึกษาตอ้งต่อเน่ืองไม่ใช่เป็นช่วงๆหรือเป็นบางคร้ังบางคราว อาจารยค์รับเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในสามจงัหวดั คือครูท่ีสอนในโรงเรียนในชนบท บา้นก็อยูใ่นชนบท ปรากฏวา่ครูเหล่านั้นตอ้งมาอยูใ่น
ตวัเมือง  ซ่ึงเป็นเพราะวา่บุคคลเหล่านั้นตอ้งมาอยูใ่นตวัเมืองเพื่อให้ลูกของตวัเองไดเ้รียนในโรงเรียนท่ีมี
คุณภาพ โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นท่ียอมรับนกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนในชนบทก็เป็นลูกของชาวบา้น
และอีกเหตุผลหน่ึงท่ีครูตอ้งยา้ยเขา้มาอยูใ่นเมืองก็เพราะเป็นห่วงถึงความปลอดภยัของตวัเอง ดงันั้นผม
คิดว่ารัฐบาลหรือผูท่ี้เก่ียวข้องต้องมียุทธศาสตร์ท่ีจะสร้างขวญัก าลังใจให้บุคลากรครูด้วย จึงท าให้
การศึกษาหรือ การเรียนการสอนจึงมีคุณภาพมากข้ึน 

ยทุธศาสตร์ในการพฒันาการศึกษาอีกหลายๆประเด็นเช่นการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพโดยส่งครูเขา้มาอบรมตามโครงการต่างๆ เพราะการอบรม training นั้นเป็นส่วนหน่ึงของการ
พฒันาครู อีกอย่างหน่ึงคือการพฒันาหลกัสูตร เพราะว่าในบา้นเราเด็กๆตอ้งเรียน 2 ระบบคือทั้งวิชา
ศาสนาและวชิาสามญั ซ่ึงเด็กจะเรียนหนกัมาก จนัทร์ถึงศุกร์ท่ีโรงเรียนประถม เสาร์-อาทิตยเ์รียนศาสนา
ท่ีโรงเรียนตาดีกา เด็กไม่มีเวลาเล่นเลย เด็กตอ้งการเล่นนะ ผมวา่การเล่นเป็นการพฒันาการทางสมองดว้ย 
คิดดูท าไมประเทศมาเลเซียอยู่ใกลก้บัเรา เขาเรียนแค่คร่ึงวนัซ่ึงก็มีคุณภาพเหมือนกนั วิชาศาสนาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตอ้งสอดคลอ้งกนั  ตั้งแต่ระดบั อิบตีดาอี มุตตาวาสิต และซานาวีและ
หลกัสูตรวิชาสามญักบัวิชาศาสนาตอ้งบูรณาการ ผมว่าเป็นการประหยดัเวลาดว้ย อีกประเด็นหน่ึงก็คือ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนของผูป้กครอง ผมคิดวา่มีผูป้กครองประมาณ 20 เปอร์เซ็นตท่ี์เขา้ใจระบบ
การศึกษาและเห็นความส าคญัของการศึกษา ดว้ยเหตุน้ีรัฐตอ้งสร้างกระแสให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาดว้ย โดยเชิญผูน้ าศาสนา ผูน้ าทอ้งถ่ิน มาสนบัสนุนในการจดัการศึกษา ภาครัฐตอ้ง
ส่งเสริมสนบัสนุนการท่ีเป็นระบบ เอาจริงเอาจงัไม่ซบัซ้อน ตอ้งหาคนดี คนเก่ง มาสอนและเปิดโอกาส
ใหเ้ด็กๆ เก่งๆ มาเรียนสายครู 

การเปิดสาขาวชิาท่ีขาดแคลนหรือเปิดรับจ านวนนกัศึกษาให้มากข้ึน เพราะวา่ในบา้นเราประสบ
ปัญหาขาดแคลนครูวิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ และองักฤษ ผมวา่มหาวิทยาลยัตอ้งผลิตบณัฑิตให้ให้
ตรงกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินดว้ย ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งมองใหไ้กล ยิง่เราก าลงัเขา้สู่ชุมชนอาเซียน          
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( Asian  community ) ภาษาจึงมีความส าคญัไม่วา่จะเป็นภาษามลาย ูภาษาองักฤษและภาษาไทย เราตอ้ง
เปล่ียนแนวคิดจะท าอยา่งไรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเป็นโรงเรียนท่ีสอนภาษาอาหรับ 

 
ค าถามข้อที่ 2 :  แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้            

ในสถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
การพฒันาเศรษฐกิจเป็นเร่ืองของปากทอ้ง หากเราดูตวัเองจะพบวา่บา้นเรามีวตัถุดิบ มีทรัพยากร

มากมาย รัฐตอ้งมองท่ีความถนดั และเอกลกัษณ์ของประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เม่ือรู้ว่า
ประชาชนถนัดอาชีพอะไรมีเอกลักษณ์อย่างไรก็ต้องพฒันาด้านนั้น พวกเราเคยเดินทางไปประเทศ
มาเลเซียจะเห็นร้านอาหารหรือท่ีคนทัว่ไปเรียกวา่ ร้านตม้ย  า มีคนไทยอยูใ่นประเทศมาเลเซียนบัลา้นคน  
บุคคลเหล่านั้นตอ้งลงทะเบียน  จากขอ้มูลท่ีผมทราบเรามีร้านตม้ย  าท่ีลงทะเบียนในประเทศมาเลเซีย       
มีดว้ยกนักว่า 100,000  ร้าน ซ่ึงผมมองว่าเป็นการขายเอกลกัษณ์ของไทย นบัวา่ประสบความส าเร็จ เรา
ควรใชป้ระสบการณ์เหล่าน้ีไปขยายต่อโดยขยายร้านตม้ย  าในประเทศอินโดนีเซีย เพราะอินโดนีเซียเป็น
ประเทศใกลบ้า้นเรา รสชาติของอาหารคลา้ยๆ กนั  ตอ้งสนบัสนุนหรือส่งเสริมให้คนไทยเปิดตลาดใน
ประเทศอินโดนีเซีย  เพราะอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีประชากรเป็นจ านวนมาก ล าดับท่ีหน่ึงของ
อาเซียน มีประชากรสองร้อยกวา่ลา้นคน  

ภาครัฐตอ้งจดักิจกรรมต่างๆในพื้นท่ีให้มากๆหรือบ่อยๆเพราะการจดักิจกรรมท าให้คนนอก
พื้นท่ีเขา้มาในพื้นท่ี ท าให้เกิดการหมุนเวียนเงินในรูปแบบต่างๆ  รัฐตอ้งสนบัสนุนธุรกิจอาหารฮาลาล 
เพราะธุรกิจอาหารฮาลาลท าให้เกิดประโยชน์มากมาย นอกจากจะท าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีงานท า ยงัมี
เงินเขา้ประเทศปีละหลายหม่ืนลา้น ประเทศเรามีศกัยภาพในดา้นน้ีเพราะเรามีทรัพยากรท่ีสมบูรณ์ และ
คนไทยมีฝีมือ   

นักการทูตท่ีอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีคนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ตอ้งเปิดตลาด
อาหารฮาลาลใหม้ากๆ ให้ภาคเอกชนเป็นคนด าเนินการ เพราะภาคเอกชนสามารถท างานไดดี้กวา่ภาครัฐ 
ถา้รัฐท าแลว้จะขาดทุนทุกคร้ัง 

 
 
ค าถามข้อที่ 3 :  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
รัฐตอ้งก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีจะท าอยา่งไรให้ประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้คุณภาพ

ชีวิตท่ีดีกว่า  ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพทางการศึกษาตอ้งดี รายไดต้อ้งดี สุขภาพอนามยัก็ตอ้งดี  รัฐตอ้งเห็น
ความส าคญัของอตัลกัษณ์ในพื้นท่ี การด ารงชีวิตของประชาชนเราตอ้งน าเสนอหรือสร้างวฒันธรรมให้
เป็นจุดขาย โดยจดัท าวฒันธรรมในเชิงธุรกิจ 
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ต่อไปผมว่าเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขต่างๆ ตอ้งก าจดัใหห้มดไป 

อีกยุทธศาสตร์หน่ึงท่ีมองขา้มไม่ได้ ผมว่าการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายหรือเป็นภาคี เช่น
สถานีต ารวจกบัส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั 

 
ค าถามข้อที ่4 :  นโยบายการวางแผนการพฒันาการศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
รัฐตอ้งสนบัสนุนการศึกษาท่ีจดัโดยเอกชน เช่นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพราะเป็น

โรงเรียนท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชนหรือผูป้กครองเป็นอยา่งมาก 
การอบรมเป็นเร่ืองส าคัญอีกอย่างหน่ึงต้องท าโครงการอบรมผู ้น า ไม่ว่าจะเป็นผู ้น าการ

เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ ส่งเสริมใหค้นในพื้นท่ีมีนิสัยรักการอ่าน เพราะการอ่านหนงัสือ
ท าใหฉ้ลาดข้ึน โดยมีนโยบายในรูปแบบของการจดัหอ้งสมุดในทุกหมู่บา้น 

ผมขอเพิ่มเติมอีกคือ นโยบายการจดัตั้งวิทยาลยัอีหม่ามหรือเรียกเป็นภาษาทางบา้นๆก็วิทยาลยั
ผูน้ านั้นเอง โดยจดัใหเ้ป็นจงัหวดัละ 1 แห่งคือ  หน่ึงจงัหวดัหน่ึงวิทยาลยัอีหม่าม แต่ผมมองวา่จะอยา่งไร
ก็แล้วแต่ แต่ละหลกัสูตรท่ีจะน าไปใช้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้นให้เป็นหลกัสูตรเอาจริงไม่ใช่
หลกัสูตรท่ีเอาใจ 

 
ค าถามข้อที ่5 :  นโยบายการวางแผนการพฒันาเศรษฐกจิในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
นโยบายเศรษฐกิจท่ีผมว่า ควรมีคือ การส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพใหม่ ๆ อาชีพท่ีทนัสมยั 

โดยเฉพาะกบัคนรุ่นใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่จะไปเร็วมาก เราตอ้งเตรียมพร้อม เชิญวิทยาการผูท้รงคุณวุฒิท่ี
ประสบความส าเร็จมาใหค้วามรู้ 
 
 

ค าถามข้อที่ 6 :  นโยบายการวางแผนการพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเป็น
อย่างไร 

ผมวา่เราตอ้งสร้างสังคมสันติภาพให้เกิดข้ึนให้ได ้ซ่ึงตอ้งเตรียมคนรุ่นใหม่ท่ีก าลงัจะเป็นผูใ้หญ่
ในอนาคต ได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสันติสุข การอยู่ในสังคมต้องปฏิบติัอย่างไร ผมว่าเราต้องมี
หลกัสูตร หรือการปลูกฝังความคิดเก่ียวกบัสังคมสันติภาพ สังคมท่ีน่าอยูใ่ห้กบัคนรุ่นใหม่ให้เยาวชนใส่
ใจหรือส านึกอยูต่ลอดใหห้วัใจของเขาวา่ ในอนาคตเขาตอ้งอยู ่ตอ้งสร้างสังคมใหมี้ความสันติภาพใหไ้ด ้
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ค าถามข้อที ่7:  แนวทางการแก้ไข้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสาม
จังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็นอย่างไร 

แนวทางการแกไ้ขผมมองวา่ไม่ยากนะ แต่ท าไมแกไ้ขไม่ไดส้ักที  ผมมองวา่ทุกฝ่ายตอ้งพูดความ
จริงไม่ใช่มาโกหกกนัอยู่ หรือขอ้มูลโกหก หากพูดจริงแลว้ทุกคนยอมรับผมวา่สามารถแกไ้ขได ้รัฐตอ้ง
พยายามมองใหเ้ห็นวา่พื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ประชาชนการศึกษาดี มีเศรษฐกิจดี   

รัฐตอ้งส่งคนเก่งมาปกครองในสามจงัหวดั ไม่ใช่คนท่ีถูกปกครองเก่งกวา่ผูป้กครอง ตอ้งให้คน
เก่งคนดีมาแก ้มาท าความสะอาดใหม่อีกคร้ัง รัฐตอ้งสร้างความเป็นธรรมในพื้นท่ีให้ได ้สุดทา้ยท่ีผมขอ
เสนอแนะก็คือการน านโยบายต่างๆไปสู่การปฏิบติั 

 
4.   สัมภาษณ์นายอบัดุลเราะมาน เจะมะ  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธ์ิ  

จงัหวดัปัตตานี สัมภาษณ์  ณ  ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเรือ  วนัท่ี 4  เดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 
 
ค าถามข้อที่ 1 :  แนวทางและยุทศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
ถา้ดูแลว้ใน ณ ตอนน้ีสถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีผลกระทบต่อ  

การเรียนการสอนมากและความปลอดภยัของชีวิตครู ดว้ยหน้าท่ีของครู ครูก็ตอ้งมาสอน ปัญหาท่ีพบคือ
ครูมาโรงเรียนสาย และกลบับา้นก่อนเวลา โดยอา้งสถานการณ์  เพื่อการพฒันาการศึกษาในพื้นท่ีผมวา่รัฐ
ต้องมียุทธศาสตร์ท่ีจะท าอย่างไรให้ครูเกิดความสบายใจ มั่นใจและสามารถไปสอนหนังสืออย่าง
สะดวกสบาย ไม่เป็นห่วง นัน่ก็คือยุทธศาสตร์สร้างความมัน่ใจให้กบัครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูก็
เช่นเดียวกนั คือครูตอ้งปรับตวัให้รู้สึกวา่สภาพเหตุการณ์ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นสภาพ
ปกติ ไม่เฉพาะครูเท่านั้น ผูป้กครองก็เหมือนกนัคือผูป้กครองตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัทางการศึกษา
ดว้ย   

จึงสรุปไดว้า่การพฒันาการศึกษานั้นรัฐตอ้งมีมาตรการหรือยุทธศาสตร์ท่ีจะท าให้ครู ผูป้กครอง 
และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งท างานร่วมกนั ประสานกนั 

การประชุมระหว่างหัวหน้าหน่วยในระดับต าบลทุกต าบลจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องท าเพื่อหาวิธี      
การแกไ้ขปัญหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่วา่จะเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น เจา้หนา้
สาธารณสุข  ตอ้งประชุมกนับ่อย ๆ  
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ค าถามข้อที่ 2 :  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้     
ในสถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
 ในพื้นท่ีของผมเป็นพื้นท่ี ๆ ชาวบ้านประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ได้แก่ ท าสวน ท านา 
ยุทธศาสตร์ท่ีตอ้งท าเร่งด่วนคือ การอุดหนุนเคร่ืองจกัรในการท างาน รัฐตอ้งสนบัสนุนอุปกรณ์ในการ
ท างานของประชาชน เม่ือเศรษฐกิจระดบัชุมชนดี ระดบัภาคก็จะดีตามไปดว้ยนะผมวา่ 
 

ค าถามข้อที่ 3 :   แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 

ผมว่ายุทธศาสตร์ท่ีส าคญัในการพฒันาสังคมในสถานการณ์ความไม่สงบนั้น ประการแรกหรือ
อยา่งแรก ผมวา่ตอ้งมามุ่งท่ีเยาวชนก่อน เพราะเยาวชนเป็นก าลงัส าคญัในอนาคต  แต่วนัน้ีเยาวชนเราตอ้ง
เจอกบัปัญหาการว่างงานและปัญหายาเสพติด  จึงตอ้งมีการสร้างอาชีพใหม่ๆ  ให้เยาวชนเหล่านั้นและ
รณรงคใ์หเ้ห็นโทษอนัตรายของยาเสพติด พวกเราก็ท ามานานแลว้ แต่ยงัไม่ส าเร็จ  

 
ค าถามข้อที ่4 :  นโยบายการวางแผนการพฒันาการศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
นโยบายดา้นการศึกษา ผมว่าจุดแรกเลย คือ ผูก้  าหนดนโยบายตอ้งมีนโยบายท่ีจะกระตุน้ครูให้

ตระหนกัในเร่ืองของการศึกษาและมีอุดมการณ์อยา่งจริงจงั 
 
ค าถามข้อที ่5 :  นโยบายการวางแผนการพฒันาเศรษฐกจิในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
ผมว่ารัฐตอ้งมีนโยบายในเร่ืองของการจดัสรรและกระจายงบประมาณให้กบัท้องถ่ิน  จดัท า

โครงการต่างๆ ท่ีมุ่งใหร้ายไดข้องประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
 
ค าถามข้อที่ 6 :  นโยบายการวางแผนการพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
นโยบายสร้างสังคมให้เป็นสุข  สังคมสันติภาพ ถา้สามารถท าไดส้ันติภาพเกิดข้ึนแน่นอน แลว้

เราก็จะอยูอ่ยา่งสงบสุขต่อไป 
 
 
 



 

 

31 

ค าถามข้อที่ 7 :  แนวทางการแก้ไข้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็นอย่างไร 

แนวทางการแกปั้ญหาอนัดบัแรกท่ีรัฐตอ้งรีบด าเนินการ คือ รัฐตอ้งยอมรับประวติัศาสตร์ การไม่
ยอมรับประวติัศาสตร์ของคนท่ีน้ี เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบ เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่
ข่มเหงประชาชน ปกครองโดยดี  ซ่ึงผมว่ารัฐต้องส่งคนดี ๆ มาปกครองบ้านเมือง ถ้าดูในสมยัก่อน
ขา้ราชการท่ีมีความผดิจากท่ีอ่ืน ถูกลงโทษก็มาท างานในภาคใต ้แลว้จะไดอ้ะไรถา้ส่งขา้ราชการประเภท
น้ี 

 
5. สัมภาษณ์นายหฤษฏ์ มาหะมะ  ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมัง่คง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั

นราธิวาส  สัมภาษณ์ ณ ท่ีวา่การอ าเภอรือเสาะ เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม  2553 
 
ค าถามข้อที่ 1 :  แนวทางและยุทศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
บา้นเราผูป้กครองนิยมส่งลูกๆเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กระทรวงศึกษาธิการ

ท่ีรับผิดชอบเร่ืองการศึกษาเต็มๆตอ้งมียุทธศาสตร์ให้การศึกษาทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามญัสามารถ
บูรณาการได้ รัฐบาลอุดหนุนการศึกษาอยู่แลว้ แต่ละโรงเรียนได้รับงบประมาณมากมาย รัฐตอ้งก ากบั
ดูแลด้วย ไม่ใช่อุดหนุนอย่างเดียว  คนเราเม่ือมีการศึกษาแล้วมกัจะมองไปขา้งหน้า มีความคิด ไม่ตอ้ง  
การสร้างปัญหาให้กบัรัฐ ไม่คิดท่ีจะแบ่งแยกดินแดน อีกยุทธศาสตร์หน่ึงผมมองการสนบัสนุนโรงเรียน
ตาดีกาเป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัรัฐเขา้ไปจดัการศึกษาในโรงเรียนตาดีกาให้เป็นระบบ จดัระบบให้เหมือน
ประเทศมาเลเซีย การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาดว้ย โดยเนน้การประกอบอาชีพเรียน
จบแลว้สามารถมีงานท าทนัที ไม่ตอ้งเจอปัญหาการวา่งงาน อีกยุทธศาสตร์หน่ึงคือการผลิตนกัปกครอง 
นกัการเมืองทอ้งถ่ิน มีการสนบัสนุนการศึกษานอกโรงเรียนดว้ย เพราะยงัมีเยาวชนและประชาชนท่ีไม่ได้
เรียนหนงัสือ แต่ตอ้งการเรียนใหม่อีกมาก 

 
ค าถามข้อที่ 2 :  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสมีทรัพยากรท่ีสมบูรณ์มากนะผมว่าสมบูรณ์กว่าท่ีอ่ืน พอเกิด

เหตุการณ์ไม่สงบ นักลงทุนไม่มาเลย น่าเสียดาย ทั้งๆท่ีการลงทุนเป็นเร่ืองส าคญัจะช่วยให้ประชาชน      
มีงานท า มีรายได ้มีเงินใช ้ถา้อยา่งนั้นผมวา่ รัฐตอ้งสนบัสนุนผูป้ระกอบการรายเล็ก ให้เขาสามารถอยูไ่ด ้ 
ท่ีผมเคยเจอในฐานะท่ีท างานด้านน้ี  ชาวบ้านหรือผูป้ระกอบการรายเล็กบอกว่า เงินทุนหมุนเวียน           
มีความส าคญัหรือมีความจ าเป็น ผูป้ระกอบการสามารถผลิตสินคา้ไดแ้ต่ไม่มีทุนหมุนเวียน เพราะธุรกิจ
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บางอย่างตอ้งใช้งบมาก จะท าอย่างไรให้ชาวบา้นหรือผูป้ระกอบการสามารถมีสินเช่ือท่ีมีดอกเบ้ียต ่า 
สามารถต่อยอดธุรกิจของเขาได ้

ยุทธศาสตร์อีกหน่ึงอย่างท่ีผมมองนะ คือว่าบ้านเราคนท าสวนยางพารามาก ยางพาราเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดโลก กระทรวงเกษตรต้องแนะน าให้ชาวสวนยางหันมาผลิตยางท่ีมีคุณภาพ เพราะ
ชาวสวนยางพาราจะผลิตแบบง่าย ๆ ไม่ค  านึงถึงคุณภาพของยาง เม่ือผลิตยางท่ีมีคุณภาพแลว้ท าให้ราคา
สูงข้ึนท าใหช้าวสวนยางมีรายไดเ้พิ่มข้ึนดว้ย 

 
ค าถามข้อที่ 3 :   แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
ปัญหาตอนน้ีปัญหาหลกั ๆ ก็คือ ปัญหาสังคม เราตอ้งแกปั้ญหาเยาวชนขาดการศึกษา เม่ือเยาวชน

ไม่มีการศึกษา  ใครๆ ก็สามารถมาหลอกพวกเขาได ้เพราะเม่ือไม่มีการศึกษา ก็ไม่มีงานท า ทีน้ีพวกเขา
ตอ้งการเงิน ใครใหม้าใชใ้หท้  าอะไรพวกเขาก็ท าได ้

ประการต่อมาก็คือปัญหายาเสพติด รัฐบาลตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมให้เยาวชนมาเล่นกีฬา เพราะ
การเล่นกีฬาท าให้เด็กไม่คิดเร่ืองอ่ืนๆ  สนุกและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  อาจารยค์รับท่ี
ส าคญัผมวา่เราตอ้งมียทุธศาสตร์ท่ีเอาศาสนามาแกคื้อ ตอ้งถ่ายทอด  ตอ้งสอนให้เด็กๆเยาวชนรู้และเขา้ใจ 
หลกัการของศาสนา มีความเคร่งครัดศาสนา ผมเห็นท่ีเขาท าคือดะวะห์สัญจร  ผมมองว่าเป็นการ
แกปั้ญหาไดพ้อสมควร 
 

ค าถามข้อที ่4 :  นโยบายการวางแผนการพฒันาการศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็น
อย่างไร 

นโยบายแรกท่ีเก่ียวกบัการศึกษาผมวา่เร่ืองการศึกษาท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ หรือการศึกษา
สายอาชีพ โดยเฉพาะวิทยาลยัการอาชีพตอ้งจดัการให้ดี ตอ้งประชาสัมพนัธ์เร่ืองการศึกษาท่ีเป็นอาชีพ 
นโยบายด้านการศึกษาขอ้ใหม่  ผมว่าการขยายการศึกษาท าหรือพฒันาโรงเรียนในชนบทให้มีคุณภาพ
เหมือนกนักบัโรงเรียนในเมือง 

 
ค าถามข้อที ่5 :  นโยบายการวางแผนการพฒันาเศรษฐกจิในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
นโยบายร่วมท ากนัคือรัฐเขา้มาลงทุนท าให้สถานประกอบการ โดยดึงเอกชนเขา้มาท าเช่นท่ี

อ าเภอของผม  รัฐไดล้งทุนในโรงงาน Hand in Hand เป็นโรงงานผลิตเส้ือผา้ส่งออก เป็นการให้กลุ่ม
แม่บา้นมีงานท า  ตอนเชา้ๆ จะมีกลุ่มแม่บา้นมาท างานท่ีโรงงาน ผมดูแลว้พวกเขามีความสุขเพราะเขามี
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รายได ้ โครงการน้ีส าเร็จนะครับเพราะว่าเป็นการร่วมมือระหว่างรัฐกบัเอกชน ถา้ให้รัฐท าคนเดียวไม่
ส าเร็จ 

 
ค าถามข้อที่ 6 :  นโยบายการวางแผนการพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
การอยูใ่นสังคมจ าเป็นอย่างยิ่ง ตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่เอาเปรียบกนัและไม่แบ่งแยกกนั 

ผูป้กครองตอ้งสอนลูก ๆ ให้มีความสามคัคีกนั ให้รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพาะในชุมชนท่ีมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ตอ้งสอนให้ประชาชนมีความเขา้ใจในซ่ึงกนัและกนั  โดยเร่ิมตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษา คุณครูตอ้งปลูกฝังเร่ืองน้ีใหม้าก ๆ  

 
ค าถามข้อที่ 7 :  แนวทางการแก้ไข้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน

สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็นอย่างไร 
ผมมองว่าวิธีแกไ้ขปัญหาสามจงัหวดัท่ีดีท่ีสุดคือการให้การศึกษากบัประชาชน กบัเยาวชน ถ้า

เด็กๆมีการศึกษาแลว้ พวกเขาก็จะเป็นคนท่ีมีคุณภาพ ไม่ถูกหลอกเป็นเคร่ืองมือให้กบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
เม่ือมีการศึกษาแลว้เยาวชนก็มีงานท า  เม่ือมีงานท าเศรษฐกิจก็ตามมา อยู่สบายไม่กงัวลเร่ืองรายได ้ ใน
หลายๆประเทศท่ีประชาชนมีการศึกษาประเทศนั้นๆจะสงบนะผมวา่ 
 
6.  สัมภาษณ์ รศ.อบัดุลเลาะ  อบัรู อาจารยป์ระจ าวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี สัมภาษณ์  ณ  อาคารวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม  พ.ศ.2553 
 

ค าถามข้อที่ 1 :  แนวทางและยุทศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 

ถา้พดูถึงการศึกษาแลว้น่ีจะมีเร่ืองท่ีตอ้งรีบจดัการหลายอยา่ง หลายประเด็นนะครับ ประเด็นแรก
ท่ีผมมองนะครับคือ การจดัการศึกษาในสามจงัหวดัค่อนขา้งจะผกูขาดจากรัฐ  รัฐเป็นผูก้  าหนดทุกอยา่ง  
ถา้จะบอกว่าเป็นเผด็จการทางการศึกษาก็ได ้ รัฐตอ้งดูท่ีความตอ้งการของระบบพื้นท่ี รัฐตอ้งศึกษาให้ดี  
ปัจจุบนัโรงเรียนท่ีเปิดสอน2ระบบ ถา้มองให้ลึกซ้ึงแลว้จะมีปัญหาความขดัแยง้ในโครงสร้าง  ประเด็นท่ี
สองคือ ประเทศไทยไม่พร้อมท่ีจะรับฟังความต่าง  เช่นหน่วยงานบางหน่วยงานพยายามท่ีจะใช้ภาษา
มลายอูกัษรไทย ท าแบบน้ีไม่ได ้ภาษามลายตูอ้งใชอ้กัษรยาวีเท่านั้น ตอ้งรีบมาแกต้รงน้ี  ประการต่อมาก็
คือ นโยบายของรัฐไม่ชดัเจน มองการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นความมัง่คงหมดทุกอยา่ง 
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ระแวงไปหมดวา่เขาจะสอนอะไร เช่นโรงเรียนตาดีกาเป็นฟัรดูอิน วายิบท่ีเด็กตอ้งเรียนทุกคน รัฐตอ้งมี
มุมมองหรือทศันคติท่ีไม่ดีต่อโรงเรียนเหล่าน้ี 

ในเม่ือรัฐมีเป้าหมายใหส้ถาบนัการศึกษาเป็นอิสลามศึกษานานาชาติ  ตอ้งเชิญอาจารยท่ี์เก่งๆดงัๆ
จากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศตะวนัออกกลาง ปัญหาก็คือวา่ค่าตอบแทนไม่สูงนกั ใครเขาอยากมา
สอนท่ีบา้นเรา  เขาเคยอยูใ่นท่ีๆ สบาย  มีสวสัดิการ ผมขอฝากขอ้น้ีดว้ย 

   
ค าถามข้อที่ 2 :  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
 เด่ียวน้ีเรามีธนาคารอิสลามแลว้ พี่น้องประชาชนเรียกร้องมานั้น เม่ือมีแลว้ปรากฏว่าการเขา้ถึง
ธนาคารอิสลามของประชาชนในสามจงัหวดันั้นยากมาก มีขั้นตอนยุ่งยาก หรือธนาคารอิสลามไม่ค่อย
เขา้ถึงประชาชนเท่าไหร่นะผมวา่ ธนาคารอิสลามตอ้งวิ่งหรือกา้วไปขา้งหนา้ให้มากกวา่น้ี ผมมีค าถามวา่
กรณีเกิดฟ้องร้องระหวา่งธนาคารอิสลามกบัลูกคา้เราจะใชก้ฎหมายไหนกนั ก็ตอ้งมีกฎหมายอิสลามหรือ
กฎซารีอะห์ แต่ปัจจุบนักฎหมายซารีอะห์ในประเทศไทยเก่ียวกบัการเงินการธนาคารยงัไม่มี ในเม่ือมี
ธนาคารอิสลามแลว้ก็ตอ้งใช้กฎหมายอิสลามถึงจะดูไม่ขดัแยง้ ฉะนั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งศึกษาปัญหาของ
ธนาคารอิสลามใหดี้วา่ตอ้งปรับปรุงตรงไหนตอ้งมียทุธศาสตร์อยา่งไร 
 รัฐบาลบอกวา่จะสนบัสนุนการผลิตอาหารฮาลาลในประเทศไทย ผมยอมรับอาหารฮาลาลยงัไม่
เป็นรูปเป็นรอยเท่าไหร่นัก เราจะมีการท าอาหารฮาลาลแต่พระราชบญัญติัฮาลาลก็ยงัไม่มีหรือยงัไม่
เกิดข้ึน พระราชบญัญติัซะกาตก็ยงัไม่เกิดข้ึนประชาชนชาวมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อ้ง
ปฏิบติัตามหลกัการของศาสนาอิสลามอยูแ่ลว้ ดงันั้นตอ้งมีระเบียบและกฎหมายรองรับ  
 เงิน กบข ของขา้ราชการเช่นเดียวกนัก็มีปัญหาติดขดักบัดอกเบ้ีย เงินกู ้กอยศ ซ่ึงเป็นเงินกูส้ าหรับ
นกัศึกษาก็เก่ียวขอ้งกบัดอกเบ้ีย รัฐตอ้งมียทุธศาสตร์แกปั้ญหาเร่ืองดอกเบ้ีย 
 

ค าถามข้อที่ 3 : แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 

ยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีตอ้งรีบท าให้เร็วท่ีสุดคือการจดัระเบียบสังคม คือเปิดโอกาสให้ชาวมุสลิมจดั
ระเบียบสังคมดว้ยตวัเอง  โดยรัฐท าหนา้ท่ีสนบัสนุนเท่านั้น  ให้สิทธ์ิ ให้อ านาจในการจดัการสังคมของ
ตวัเอง เรามีองค์การทางทางศาสนาในระดับจังหวดั เราสามารถท างานร่วมกันระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัมาเป็นแกนในการท างานรัฐกบัประชาชนสองแรงร่วมกนั อีกอยา่ง
หน่ึงท่ีผมมองคือยทุธศาสตร์การเพิ่มบทบาทใหก้บัดาโตะ๊ยติุธรรม 
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ค าถามข้อที ่4 :  นโยบายการวางแผนการพฒันาการศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็น
อย่างไร 

นโยบายท่ีส าคญัดา้นการศึกษาคือการสนบัสนุนการศึกษาสายศาสนาใหม้ากข้ึน 
 
ค าถามข้อที ่5 :  นโยบายการวางแผนการพฒันาเศรษฐกจิในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
เปิดการคา้ชายแดนทุกจุดเพราะบา้นเรามีพรมแดนติดกบัมาเลเซีย ในแต่ละวนัชาวมาเลเซียมา

เท่ียวฝ่ังไทยมาก ซ่ึงผลผลิตหรือสินคา้ของเราเป็นท่ีตอ้งการของประเทศมาเลเซีย เพราะราคาไม่สูง  
 
ค าถามข้อที่ 6 :  นโยบายการวางแผนการพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
รัฐตอ้งก าหนดนโยบายจดัให้มีศาลซารีอะห์ในประเทศไทย  ผมว่าการพูดในเร่ืองกฎหมายซา

รีอะห์มานานแล้ว  มากกว่า20ปี แต่ไม่คืบหน้า บ่งบอกให้เห็นว่า รัฐไม่ต้องการให้แตกแยกหรือไม่
เหมือนกบัภูมิภาคอ่ืนๆ เห็นควรใหมี้การวจิยัเปรียบเทียบประเทศมีศาลซารีอะห์ดว้ย 

 
ค าถามข้อที่ 7 :  แนวทางการแก้ไข้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน

สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็นอย่างไร 
ผมว่าส่ิงท่ีผมพูดมานั้นก็เป็นแนวทางหลายๆทางในการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบได ้ส่ิงแรกท่ี

ตอ้งรีบท าคือการใหห้รือการพฒันาการศึกษาใหเ้ด็กๆไดเ้รียนหนงัสือกบัทุกคน 
 

7.  สัมภาษณ์นายสงดั  สง่าบา้นโคก  คณะกรรมการผูสู้งอายุจงัหวดันราธิวาสและผูพ้ิพากษาศาลสมทบ
จงัหวดันราธิวาส สัมภาษณ์ ณ ศาลจงัหวดันราธิวาส อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2553 
 

ค าถามข้อที่ 1 :  แนวทางและยุทศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
 เม่ือดูระบบการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ผมดูแลว้
เด็กมธัยมไม่ค่อยกระตือรือร้น ขาดแรงผลกัดนัพูดง่ายๆ คือ เด็กไม่รู้จกัตนเอง ไม่รู้ว่าเม่ือตนเองจบ ม.6 
แล้วจะไปเรียนต่อคณะอะไร เป็นสาเหตุท่ีท าให้เด็กเหล่านั้ นเรียนตามเพื่อน สุดท้ายก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จถึงแมว้า่จะมีครูดีๆ ครูเก่งๆ ถา้ครูและโรงเรียนไม่สอนไม่แนะน าเด็กๆ ก็ไม่รู้จกัเลือกเส้นทาง
อนาคตของตนเองไม่ได ้ครูในยคุปัจจุบนัวญิญาณความเป็นครูไม่ค่อยมี ไม่ใช่ทุกคนนะครับ แต่ส่วนใหญ่
เป็นครูหรือท างานเพื่อเงินเดือนเท่านั้นเอง บางคร้ังครูก็ทุ่มเทอยา่งเต็มท่ีแต่เด็กไม่เอา ก็รู้ๆ กนัอยูแ่ลว้เด็ก
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สมยัน้ีสอนยาก เม่ือเด็กไม่สนใจครูก็อยูเ่ฉยๆ อีกอย่างหน่ึงคือวา่ระบบการประเมินของ สมศ ก็มีปัญหา
นะ คือ ใชเ้กณฑต์วัเดียวกนัทั้งประเทศ ดูท่ีพฒันาการของเด็กท าให้ครูและผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีอยูร่อบ
นอกหรือในชนบทห่างไกลไม่มีก าลงัใจ ครูทอ้แลว้ถอย เพราะผลการประเมินของ สมศ ท่ีไดค้ะแนนไม่
สูง 
 การแนะแนวของครูหรือของโรงเรียนเป็นส่วนส าคญั เด็กท่ีจบชั้น ม.6 และผูป้กครองไม่รู้ว่าจะ
เลือกเรียนสาขาอะไร เม่ือไม่มีการแนะแนว ท าให้เด็กเลือกเรียนตามเพื่อนเกาะกลุ่มกนัไป ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนตอ้งถามเอกชนท่ีอยู่ในสามจงัหวดัในอนาคตตอ้งการผูท่ี้จบสาขาใด โรงเรียนจะไดแ้นะแนว
อยา่งถูกตอ้งท าใหเ้ด็กไดก้ลบัมาท างานท่ีบา้นเกิดดว้ย  หลกัสูตรบา้นเราเอามาจากตะวนัตกทั้งนั้นรวมถึง
ต ารา หนงัสือดว้ย ซ่ึงมนัไม่เหมาะท่ีจะน ามาใชใ้นบา้นเรา ผมวา่เราตอ้งสร้างหลกัสูตรเองโดยปรับตาม
วิธีการของมุสลิม สอดคล้องกบัทอ้งถ่ินสอนวิชาศีลธรรม เด็กจะไดฝั้งใจ เด็กตอ้งเรียนวิชาศาสนาให้
มากๆ การศึกษาการให้ชีวิตมีความสุข เพราะการศึกษาท าให้มีการประกอบอาชีพ ถ้าทั้งสองอย่างคือ 
การศึกษากบัอาชีพไปดว้ยกนัไดก้็สุดยอดแลว้ 
 การศึกษานอกระบบผมมองว่าองค์ความรู้มาพร้อมกบัเงินความพร้อมของคนไม่มี โครงการ
ต่างๆจะหยดุทั้งท่ีเม่ือไม่มีเงินหรือเงินหมด  
 

ค าถามข้อที่ 2 :  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัน้ีผมวา่ เศรษฐกิจจะหมุนเวียนเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น โดยเฉพาะกลุ่ม
นายทุนและคนรวย เม่ืออยูใ่นสภาพเช่นน้ีรัฐตอ้งดูอาชีพอะไรท่ีดีในอนาคตตลาดแรงงานตอ้งการแรงงาน
ประเภทใด  ผมวา่อาชีพเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เป็นท่ีตอ้งการของตลาดในอนาคต 
 เ ด่ียวน้ีเป็นธุรกิจการศึกษามีการมาแย่งเด็ก ดึงเด็กคือ มาโฆษณาแล้วให้เด็กไปเรียนท่ี
มหาวิทยาลยัของตนเอง ส่วนใหญ่แลว้เป็นมหาวิทยาลยัเอกชน เม่ือเด็กจบแลว้ไม่มีงานท า มหาวิทยาลยั
ไม่ไดดู้จุดน้ี มหาวิทยาลยัอยูท่ี่จ  านวนผูเ้รียน ท าอยา่งไรให้ไดน้กัศึกษาหรือผูเ้รียนให้มากท่ีสุด นกัศึกษา
หารายไดเ้ขา้มหาวทิยาลยัก็มาก ผมวา่น่าเป็นห่วงนะครับถา้ปล่อยใหเ้ป็นอยา่งน้ี 
 ผมมองอยา่งน้ีนะครับ ส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตอ้งเชิญผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีและ
ผูอ้  านวยการโรงเรียนมาคุยเร่ืองเรียนต่อของเด็ก กบัส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั แรงงานจงัหวดัวา่ใน
อนาคตควรเป็นอยา่งไร ภาคธุรกิจตอ้งแรงงานแบบใดบา้ง เพื่อไม่ใหเ้ยาวชนเรียนแลว้ตกงาน 
 วทิยาลยัชุมชนท่ีอยูต่ามจงัหวดัต่างๆ เปิดหลกัสูตรต่างๆ ในวิทยาลยัไม่ไดดู้สาขาวิชาท่ีขาดตลาด
จริง ผมวา่สาขาวิชา Computer graphics เป็นสาขาวิชาท่ีตลาดตอ้งการมากในอนาคต เป็นวิชาท่ีง่ายใครๆ 
ก็เรียนได ้เพราะเป็นวชิาท่ีตอ้งใชท้กัษะ 
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 รัฐตอ้งส่งเสริมให้ประชาชนมีทศันคติมีความคิดว่าตอ้งท ายางให้มีคุณภาพ ท ายางให้ดีข้ึนเม่ือ
คุณภาพยางดีข้ึนราคาสูงข้ึนรายไดก้็เพิ่มข้ึนแต่วนัน้ีชาวสวนเกษตรกรไม่ยอมพฒันาคิดวา่ราคาเท่าน้ีก็ได้
แลว้ เพราะราคายางสูงมาก สูงกวา่เม่ือก่อนมากเลย ชาวบา้นมีรายไดพ้อสมควรแลว้ มีความพอใจแลว้ แต่
น่าเสียดายท่ีพวกเขาไม่ยอมปรับปรุงรัฐหรือหน่วยงานเกษตรตอ้งมีปรับความคิดของชาวสวนยางใหม่ 
 เม่ือวานน้ีมีนกัธุรกิจมุสลิมคนหน่ึงท่ีผมเจอเป็นนกัธุรกิจระดบัชาวบา้นลงทุนเองไปๆ มาๆ ธุรกิจ
ของเขา้โตข้ึนเร่ือยๆ เม่ือถึงเวลาเขาตอ้งใช้ทุนเพิ่มก็จะไปกูเ้งินกบัธนาคารอิสลาม แต่ธนาคารยงัให้ไม่
ผา่น ผมวา่ธนาคารอิสลามตอ้งตั้งพี่เล้ียงท่ีจะช่วยชาวบา้นในแบบของตวักลางเป็น change agent เป็น
เหมือนท่ีปรึกษาใหก้บัชาวบา้นเก่ียวกบัแหล่งทุนในการท าธุรกิจ 
 อาชีพอย่างหน่ึงท่ีรัฐตอ้งรีบเขา้ไปดูแลคือ อาชีพประมง เพราะชาวประมงล าบากไปหาปลามา 
แต่ราคาข้ึนอยูก่บันายทุน ชาวประมงไม่มีสิทธ์ิก าหนดราคาปลาท่ีไปจบัมา องคก์รของรัฐตอ้งเขา้ไปช่วย
ก าหนดราคาเพื่อใหช้าวประมงอยูไ่ด ้
 ผมว่าเราต้องมี “หอการค้ามุสลิม” ของแต่ละจังหวดัมีหน้าท่ีติดต่อกันเองกับต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศมุสลิมในโลกตะวนัออกกลาง ความเช่ือถือหรือความมัน่ใจและความเขา้ใจระหว่าง
ผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคท่ีผา่นหอการคา้มุสลิมจะดีกวา่มาไดม้าดูเลย 
 

ค าถามข้อที่ 3 : แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 

รัฐตอ้งเขา้มาสนบัสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มเพราะการรวมกลุ่มกนันั้น ผมวา่เป็นพลงัอยา่งแรง 
ณ วนัน้ีเรารวมกลุ่มไม่ไดเ้พราะต่างคนต่างอยูห่รือจะรวมกนัก็จะถามวา่เขา้แลว้ไดอ้ะไรรวมกลุ่มแลว้ได้
อะไร 

 
ค าถามข้อที ่4 :  นโยบายการวางแผนการพฒันาการศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
การศึกษาส าคญั ผมวา่รัฐตอ้งให้ทุนการศึกษาให้มากข้ึน เพราะมีเยาวชนในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้หลาย ๆ คนท่ีมีความสามรรถ มีผลการเรียนดี แต่ชาดแคลนทุนทรัพย ์ผมวา่เราตอ้งมีนโยบายให้
เด็ก ๆ เรียนหนงัสือแลว้กลบัมาท างานชุมชน และเปิดสาขาวชิาท่ีขาดแคลน 
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ค าถามข้อที ่5 :  นโยบายการวางแผนการพฒันาเศรษฐกจิในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็น
อย่างไร 

ตอ้งเร่ิมเศรษฐกิจชุมชนก่อน นโยบายปลูกฝังให้ประชาชนรวมกลุ่มกันท าธุรกิจโดยเร่ิมจาก
ชุมชนก่อน แลว้ค่อยพฒันาใหใ้หญ่ข้ึน เม่ือจุดหน่ึงแลว้เราควรมีนโยบายให้นกัลงทุนมาลงทุนในบา้นเรา
ใหม้ากข้ึน 

 
ค าถามข้อที่ 6:  นโยบายการวางแผนการพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
ผมว่าเราต้องเร่ิมตน้ท่ีครอบครัว ให้ครอบครัวดูแล อบรมบุตรหลานให้เป็นคนดี เป็นคนท่ีมี

คุณภาพ เม่ือทุกครอบครัวเป็นคนดีแลว้ สังคมบา้นเราก็จะดีตามไปดว้ย เราอาจเรียนกวา่ ครอบครัวดีมีสุข 
ผมวา่ท าไมยากหรอก ถา้คิดจะท าจริง ประชาชนสอนง่าย  

 
ค าถามข้อที ่7:  แนวทางการแก้ไข้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสาม

จังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็นอย่างไร 
ผมวา่ตอ้งท าอยา่งน้ีนะครับอาจารย ์โดยเร่ิมท่ีการแต่งตั้งคนท่ีเหมาะสมมาท าหนา้ท่ีในการบริหาร

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต(้ศอ.บต.) ควรมีคณะกรรมการ
ท่ีมาจากทุกจงัหวดั ซ่ึงเป็นคนในพื้นท่ี ไม่ใช่คนของรัฐ แต่เป็นคนของประชาชน ซ่ึงคณะกรรมนั้นควรมา
จากหลากหลายอาชีพ  

การแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง ผมวา่ตอ้งคน้หาสาเหตุ ถามวา่อะไรเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดสถานการณ์ใน
บา้นเรา เกิดจากการไม่ยอมรับอตัลกัษณ์ของคนในพื้นท่ี และไม่เขา้ใจความตอ้งการของประชาชน ผมวา่
ลองเอาทหารออกไป บางทีเหตุการณ์อาจดีข้ึนก็ได ้รัฐตอ้งปรับโครงสร้างของการบริหารบา้นเมืองใน
บางประเด็น และเม่ือมีการประชุมทุกคร้ังท่ีมีการประชุมไดข้อ้เสนอแนะมากมาย แต่ไม่ไดน้ าไปใช ้ผมวา่
ตราบใดท่ีทหารยงัอยูใ่นสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นจ านวนมากก็แกไ้ขไม่ได ้เพราะทหารไม่พยายาม
เขา้ถึงประชาชน และบางคร้ังทหารไดรั้บขอ้มูลท่ีผดิ ๆ ก่อนท่ีจะมาอยูท่ี่น้ี 

นโยบายในการแกไ้ขปัญหาตอ้งมาจากประชาชนจริง เพราะประชาชนเป็นคนในพื้นท่ี รู้วา่อะไร
คืออะไร ประชาชนแก้ไขปัญหาได้  อีกวิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือ การตั้งเขตปกครองพิเศษ เหมือนบาง
ประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ เม่ือเขามีปัญหากับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ก็ต้องมีการเจรจา กว่าจะประสบ
ผลส าเร็จตอ้งสูญเสียงบประมาณมากมายมหาศาล 

ประเด็นสุดทา้ยท่ีขาดไม่ไดน้ั้นก็คือ ความจริงใจของรัฐ รัฐตอ้งจริงใจท่ีจะแก้ไขปัญหาจริง ๆ 
ไม่ใช่ปล่อยใหปั้ญหาสะสมไปเร่ือย ๆ  
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8.  สัมภาษณ์นายพิศิษฐ ์วริยสกุล  ผูอ้  านวยการศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจงัหวดันราธิวาส       
ณ   ม.6 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วนัท่ี10 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 
 

ค าถามข้อที่ 1 :  แนวทางและยุทศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 

การศึกษาท่ีผ่านมาจะเน้นคุณธรรมและจริยธรรมน้อยเกินไป แต่กลบัไปเน้นท่ีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อ านาจ โลกถูกหลอมดว้ยวตัถุนิยม ทุนนิยม เห็นวตัถุเป็นเร่ืองใหญ่ เด่ียวน้ีมีค าพูดท่ีน่ากลวัมาก
เลยคือค าพดูท่ีวา่ “โกงก็ไดอ้ยา่ใหม้าก”  ซ่ึงค าพดูน้ีจะเป็นท่ีรับรู้ส าหรับผูใ้หญ่เท่านั้น นานๆ เขา้ผมวา่เด็ก
จะไดย้นิและคุน้หู ซ่ึงผมวเิคราะห์แลว้น่ากลวัมากๆ 

ผมว่ายุทธศาสตร์ในปัจจุบันน้ีคือ รัฐต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาในเร่ืองของศาสนา 
โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ท่ีผา่นมาแมก้ระทัง่ในปัจจุบนัน้ีโรงเรียนศาสนาถูกเพง่เล็ง 
ถูกจบัตาจากหน่วยราชการอยา่งมากกลายเป็นภาวะอึดอดั ไม่ยอมรับ บงัคบัไดแ้ต่ไม่ท า สรุปวา่อยา่งน้ีคือ
ใช้ศาสนาเป็นตวัแกไ้ข เม่ือทุกคนมีความรู้ทางศาสนา ก็มีประโยชน์ต่อรัฐดว้ย ตอ้งสอดแทรกคุณธรรม
ทางดา้นสังคมดว้ย ท่ีเหมาะกบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

การศึกษาแบบหน่ึงคือ กศน.เด็กคนไหนท่ีสะดวกเรียนใน กศน.ก็สนับสนุนให้เรียน กศน.
แต่กศน.ก็ตอ้งเปิดสอนวิชาท่ีชุมชนตอ้งการดว้ย การศึกษานอกระบบก็ตอ้งเร่งสนบัสนุนและตอ้งพฒันา 
ผมวา่เป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดายอย่างยิ่งท่ีเด็กมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้เรียนจบจากต่างประเทศ
แลว้ส านกังาน ก.พ.ไม่ยอมรับหรือไม่รับรับรอง ท าให้สูญเสียบุคลากรท่ีเก่งๆท่ีสามารถคือมีแลว้แต่ไม่
รู้จกัใชต่้อยอดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งกนัของชุมชน 

 
ค าถามข้อที่ 2 :  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
เราตอ้งดูท่ีว่าเราตอ้งการพฒันาเศรษฐกิจแบบกา้วกระโดดเราจะรองรับอย่างไร ซ่ึงการปรับตวั

ส าคญัมาก เราตอ้งแข่งขนักบัต่างชาติ เราตอ้งให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการ สนบัสนุนการแปลงทรัพยสิ์น
ใหเ้ป็นทุน เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถึงการบริการของธนาคารอิสลาม 

 
ค าถามข้อที่ 3 :  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
เราตอ้งยอมรับวา่การเปล่ียนแปลงภาวะทางสังคมมาจากกระแสโลกาภิวตัน์ แมว้า่เราจะเขม้แข็ง

ขนาดไหนก็ตาม เพราะกระแสโลกาภิวตัน์ท าใหเ้กิดความซบัซอ้นทางสังคม กลไกของครอบครัวก็ถูกบนั
ทอนดว้ย มนัก าลงัเขา้สู่ยคุต่างคนต่างอยู ่เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาสังคมคือมสัยิด จะท าอยา่งไรให้
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เด็กมีความสุขภาพท่ีแข็งแรง คุตบะห์ก็เป็นวิธีการการแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีดีวิธีหน่ึงคุตบะห์ตอ้งเป็นเร่ือง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัดว้ย 

คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัตอ้งเป็นองคก์รท่ีขบัเคล่ือน การพฒันาการอ่านคุตบะห์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถกระตุน้ใหป้ระชาชนใชคุ้ตบะห์ใหเ้กิดประโยชน์ใหม้ากท่ีสุด 

 
ค าถามข้อที ่4 :  นโยบายการวางแผนการพฒันาการศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
ผมมองอยา่งน้ีครับอาจารย ์เราตอ้งมีนโยบายเก่ียวกบัการเสริมคุณธรรมให้กบันกัเรียน นกัศึกษา

ของเรา ประเด็นคุณธรรมผมมองเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
 
ค าถามข้อที ่5 :  นโยบายการวางแผนการพฒันาเศรษฐกจิในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
ด้านเศรษฐกิจนั้นเราต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดให้ส าเร็จ ให้มีทุกหลังคาเรือนไปเลย 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม ท าอะไรก็ให้ท าในนามกลุ่มจึงจะดูดีและดูใหญ่กวา่ มีพลงัมากกว่า
ดว้ย 

 
ค าถามข้อที่ 6 :  นโยบายการวางแผนการพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
นโยบายท่ีน่าจะเร่ิมได้เลยนะครับ คือการไห้องค์กรในพื้นท่ีมาขบัเคล่ือนการพฒันาสังคมเช่น

มสัยดิ วดั เพราะศาสนาสามารถเขา้มาจดัการโครงการชุมชนได ้ตอ้งเรียนรู้ศาสนาให้มากข้ึนซ่ึงนโยบาย
ดา้นสังคมสามารถท าควบคู่หรือคลา้ยๆกบันโยบายดา้นการศึกษา 

 
ค าถามข้อที่ 7 :  แนวทางการแก้ไข้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน

สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็นอย่างไร 
แนวทางแก้ไขท่ีดีท่ีสุดแต่ต้องใช้เวลานานหน่อย ผมว่าต้องเอาเร่ืองศาสนาต้องเน้นศาสนา 

ศาสนาเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสดในการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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9.  สัมภาษณ์  ร.ต.ท.สมหมาย  รักเอียด  ผบ.หมวด กก. ตชด.44  ณ สภ.ศรีสาคร  อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
วนัท่ี14  ธนัวาคม พ.ศ.2553 
 

ค าถามข้อที่ 1 :  แนวทางและยุทศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 

ผมอยู่ในพื้นท่ีมาหลายปี สถานการณก็ยงัไม่รู้ว่าจะจบเม่ือไร  ซ่ึงแนวทางและยุทธศาสตร์ใน   
การพฒันาการศึกษาในสถานการณ์ไม่สงบนั้น ผมวา่รัฐตอ้งใชว้ธีิการท่ีดี เน่ืองจากบา้นเรามีคนมุสลิมมาก 
โดยปกติแล้วชาวมุสลิมตอ้งเขา้ใจและสามารถปฏิบติัเป็นศาสนกิจได้เป็นอย่างดี วิธีหน่ึงท่ีผมมองใน
ฐานะท่ีเป็นบุคคลท่ีนบัถือศาสนาพุทธ ผมมองวา่การจดัการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตอ้งสอน
ศาสนาอิสลามแบบเขม้ ให้มีหลกัสูตรอิสลามแบบเขม้ โดยเฉพาะในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีสังกดัของ
รัฐบาล  เพื่อใหเ้ยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและหลกัค าสอนของศาสนาท่ีถูกตอ้งแลว้ พวกเขา
จะไดป้ฏิบติัตวัในทางท่ีดี ครูสอนไม่เตม็ท่ี 

 
ค าถามข้อที่ 2 :  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
ณ วนัน้ีผมมองว่าเยาวชนว่างงานเป็นจ านวนมาก เม่ือเยาวชนว่างงานมันง่ายต่อการชักจูง        

ชวนเช่ือในการท าอะไรท่ีผิด ๆ ได้ง่าย น่าเป็นห่วงมาก และอีกอย่างหน่ึงคือ พ่อแม่ไม่ได้สอนลูกให้
ช่วยงาน หรือรู้จกัท างาน ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ดงันั้นรัฐตอ้งมียุทธศาสตร์โดย     
การสนบัสนุนให้เยาวชนมีงานท า มีการใชเ้วลาอยา่งเป็นประโยชน์ และยงัเป็นการเพิ่มรายไดด้ว้ย ท าให้
เศรษฐกิจดีข้ึน 

พอ่แม่ก็เช่นกนั พอ่แม่ตอ้งสอนลูกให้รู้จกัการท างาน ตอ้งฝึกลูกให้ท างาน ลูกๆ จะไดมี้ทกัษะใน
การท างานในอนาคต 

 
ค าถามข้อที่ 3 :  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

สถานการณ์ความไม่สงบ ควรเป็นอย่างไร 
ผมว่าประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ต่งงานเร็ว และมีบุตรหลายคน เม่ือมีบุตรหลาย

คนแลว้ดูแลไม่ทัว่ถึง พอ่แม่ตอ้งอออกไปท างาน ปล่อยใหลู้ก ๆ อยูบ่า้นตามล าพงัหรืออยูก่บัคนแก่  ท าให้
เกิดปัญหาสังคมต่อไป  บางทีถูกชักจูงให้มาก่อความไม่สงบ  กระทรวงสาธารณสุขต้องมาดูแลเร่ือง
คุณภาพชีวติของประชาชนพร้อม ๆ กนั การใหก้ารศึกษา การดูแลครอบครัว 
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ค าถามข้อที ่4 :  นโยบายการวางแผนการพฒันาการศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็น
อย่างไร 

การศึกษามีความส าคญันะผมวา่ รัฐบาลตอ้งส่งนกัวิชาการ ผูบ้ริการการศึกษาท่ีมีฝีมือ มาพฒันา
การศึกษาของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตอ้งสนบัสนุนให้เด็ก ๆ ไดเ้รียนต่อระดบัมหาวิทยาลยัให้
มาก ๆ  

 
ค าถามข้อที ่5 :  นโยบายการวางแผนการพฒันาเศรษฐกจิในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
นโยบายการอบรมเร่ืองอาชีพให้กบัประชาชน เพราะถ้าประชาชนมีอาชีพท่ีมัน่คง เหตุการณ์    

ต่างๆ อาจจะลดลงได ้ การท่องเท่ียวก็มีความจ าเป็น รัฐตอ้งหาวิธีการเพื่อให้คนในภูมิภาคอ่ืนๆ  หรือ
นกัท่องเท่ียวจากประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ มาเท่ียวสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หม้าก ๆ  

 
ค าถามข้อที่ 6 :  นโยบายการวางแผนการพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเป็น

อย่างไร 
การสร้างผูน้ าท่ีเขม้แข็ง โดยเฉพาะผูน้ าทอ้งถ่ิน เพราะผูน้ าทอ้งถ่ินมีบทบาทต่อชุมชนอย่างมาก 

การไดผู้น้  าท่ีดี ท าใหชุ้มชนดีไปดว้ย 
 
ค าถามข้อที่ 7 :  แนวทางการแก้ไข้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน

สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็นอย่างไร 
เราเคยอยูสุ่ขสบาย ประชาชนต่างก็มีความสุข วิธีแกไ้ขผมวา่ขอให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัของแต่ละ

จงัหวดัถึงนายอ าเภอ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น เขา้มาท างานร่วมกนั ปกครองกนัเอง ข้ึนกบัศอ.บต.  อีกวีธีหน่ึง
ผมมอง คือ ลองเอาทหารท่ีอยูใ่นสามจงัหวดักลบัตน้สังกดัใหห้มด  บางทีเหตุการณ์อาจจะดีข้ึน ดูซิวา่เม่ือ
ทหารไม่อยูแ่ลว้จะยงิใครต่อ 

ปัญหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แกไ้ขไดแ้ต่ตอ้งใชเ้วลาผมวา่อยา่งนอ้ย 10 ปี เหตุการณ์ถึงจะดี
ข้ึน 
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การสัมมนา 
 
 การสัมมนาเพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตใ้นสถานการณ์ความไม่สงบ โดยคณะนกัวจิยัไดจ้ดัเวทีสัมมนาท่ีหอ้งประชุมตะกะฟูลแคร์ 
ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส 
 
 ดร.ตายูดิน  อุสมาน :  เรียนท่านผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วม
สัมมนาในวนัน้ี  ผมขอแนะน าตัวนะครับ  ผมและคณะนักวิจัยได้รับทุนการวิจัย เร่ือง การพฒันา
การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในสถานการณ์ไม่สงบ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อคน้หาแนวทางและยทุธศาสตร์ ตลอดจนวิธีการไขปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
เหตุการณ์ความไม่สงบในบา้นไดเ้กิดมาตั้งแต่ปี 2547  จนถึงปัจจุบนัเหตุการณ์ยงัไม่เห็นจะหยุดหรือจะ
สงบสักที  พวกเราในฐานะท่ีเป็นคนในทอ้งท่ี เราตอ้งหาวธีิวธีิการ ถา้เราไม่ช่วยกนัแลว้ใครจะช่วยเรา 
 ผมขอเร่ิมเลยนะครับ  ถึงแมเ้หตุการณ์ไม่สงบเกิดข้ึนเร่ือย ๆ ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก แต่การพฒันาในสาม
จงัหวดัก็ตอ้งด าเนินต่อไป เราไม่สามารถหยุดการพฒันาได ้ท่านคิดว่าเราควรมีแนวทางหรือยุทธศาสตร์
การพฒันาการศึกษา อยา่งไร 
 นายคอยรูซามัน มะ :  การศึกษาในบา้นเรามี 2  ระบบ คือ สายศาสนา และสายสามญั ถา้ดู
ประวติัศาสตร์ตั้งแต่ท่านนบีมูฮมัหมดั(ซ.ล.) การศึกษาอิสลามแบ่งออกเป็น 2  ระบบ  คือการศึกษาใน
บา้นเรามี 2  ระบบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแลว้  เม่ือมี 2 ระบบเราตอ้งมีการบูรณาการถึงจะดีท่ีสุด เม่ือเดือนท่ี
แลว้ผมและพรรคพวกเราไดไ้ปดูงานท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  คนเก่ง ๆ  ท่ีนั้นจะไม่เรียนศาสนาแต่จะเรียน    
อลักุรอ่าน  ผมวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งรู้จุดอ่อนของการศึกษาท่ีน้ี  ส่ิงท่ีตอ้งเพิ่มเติม คือ วิชาเก่ียวกบั
เทคโนโลย ีวชิาวทิยาศาสตร์ เราตอ้งใหเ้ยาวชนไดเ้รียนวชิาวทิยาศาสตร์ดว้ย 
 คนมุสลิมบา้นเรานิยมส่งบุตรหลานเรียนวิชาศาสนา โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง 
ซาอุดีอาระเบีย อียิปต ์ประเทศอ่ืน ๆ ก็มี  นกัศึกษาท่ีเรียนศาสนาจากต่างประเทศเม่ือกลบัมาในประเทศ
ไทย ก็ไม่มีท่ีรองรับพวกเขา ไม่รู้จะไปท าอะไร จะท างานในหน่วยงานราชการก็ไม่ได ้อุตสาห์เรียนถึง
เมืองนอกกลบัมาไม่สามารถท างานได ้บางคนจบแลว้เขาไม่รับก็ตอ้งไปท างานต่างประเทศ 
 ผมขอน าเสนอประเด็นในเร่ือง สถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มีทั้งครูและอุสตาซ สถานภาพและสวสัดิการคนเหล่านั้นไม่เหมือนกนั ถา้ยอ้นดูในระยะเวลาท่ี
ผ่านมาอุสตาซนั้นไม่ไดรั้บสวสัดิการเท่าไรนกั กลบัมาบา้นแลว้ไม่รู้จะท าอะไร ก็เลยตอ้งต่อยอดหรือ
เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะสาขาบริหารการศึกษา 
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 ถา้ดูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะเห็นไดช้ดัเจนถึงความแตกต่างดา้นสวสัดิการของ
ครูและอุสตาซ 
 
 นายอดิศักดิ์  มะแซกูเบ :  ทุกหมู่บา้นมีโรงเรียนตาดีกา ไม่วา่จะเป็นบา้นคุณหรือบา้นผม  โดยท่ี
วตัถุประสงคข์องการเรียนตาดีกาก็เพื่อ ให้พวกเขาไดท้ราบถึงวิชาการ หลกัการของศาสนาอิสลาม  รัฐ
ตอ้งใหค้วามเท่าเทียมกบัทุกหมู่บา้น ทุกต าบล โดยเฉพาะดา้นบุคลากร  อีกส่วนหน่ึงคือ ค่าตอบแทนของ
ครูตาดีกา รัฐตอ้งให้ความส าคญั สร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัครูตาดีกา ครูตาดีกาท าหนา้ท่ีเหมือนครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา ต้องการให้เด็กเป็นคนเก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม ครูตาดีกาท าประโยชน์
ช่วยเหลือประเทศชาติ แต่ส่ิงท่ีไดคื้อค่าตอบแทนท่ีไดไ้ม่สูงเลย 

 
นายอับดุลฮาฟีส  โตะกูมิ :  ดูโรงเรียนตาดีกาแล้วน่าเห็นใจ โรงเรียนตาดีกาเป็นโรงเรียนท่ี

ชาวบา้นช่วยกนัสร้าง ช่วยกนัดูแล ผมวา่รัฐตอ้งเขา้มาดูแลดว้ย ตอ้งดูแลใหม้าก ๆ มาดูไม่ใช่มาควบคุม ถา้
ควบคุมแลว้จะเป็นเร่ืองอ่ืนไปอีก 

นักเรียน เด็ก ๆ  เกิดการเปรียบเทียบนะครับ วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์มาเรียนท่ีโรงเรียนประถม          
มีอาคารเรียน  เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือต่าง ๆ  บรรยากาศก็น่าเรียน  พอถึงวนัเสาร์อาทิตย ์เด็ก ๆ ตอ้งมาเรียน  
ตาดีกา ถึงเรียนตาดีกา เจออาคารเรียนเก่า ๆ บางทีไม่มีฝา ไม่มีประตู  มีโตะ๊เรียนท่ีเก่า ๆ  

 
นายอดิศักดิ์  มะแซกูเบ :  ถา้ชาวบา้นร่วมมือกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาได้

เป็นอยา่งดี ท าใหก้ารเรียนการสอน มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ถา้การเรียนการสอนวชิาศาสนาในโรงเรียน
ตาดีกามีความสมบูรณ์ วิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมไม่จ  าเป็นแลว้เพราะเรียนท่ีโรงเรียนตาดีกา
แลว้ 

 
นายอับดุลฮาฟีส  โตะกูมิ :  การเรียนการสอนในโรงเรียนตาดีกา และโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม จะถูกมองในแง่ไม่ดี รัฐจะมองเป็นความมัน่คงหมด  ซ่ึงมุมมองท่ีขดัแยง้มาเป็นระยะเวลา
ชา้นาน  การสอนเป็นหนา้ท่ีของผูรู้้ท่ีจะตอ้งสอนผูไ้ม่รู้ ตอ้งทุ่มเท เพราะความแตกต่างในการมอง บรรดา
ครูผูส้อนวชิาศาสนา มองวา่การสอนเป็นหนา้ท่ี แต่ฝ่ายรัฐโดยเฉพาะทหารและหน่วยงานความมัน่คงก็จะ
มองอยา่งแปลก ๆ มองวา่เป็นการก่อการร้าย  ถา้ฝ่ายรัฐยงัมีมุมมองอยา่งน้ีตลอด ความสงบก็คงเกิดข้ึนยาก  
ฝ่ายโรงเรียนก็ระแวงวา่เม่ือไรโรงเรียนของเราจะถูกตรวจสอบ ถูกเชิญตวัไปสอบสวน ฝ่ายความมัน่คงก็
จะมองวา่พวกน้ีจะสร้างสถานการณ์เม่ือไร  ความเขา้ใจของรัฐจึงมีความส าคญั ฝ่ายรัฐตอ้งท าความเขา้ใจ
กบัวถีิชีวติ การเรียนการสอนของชาวมุสลิม ถา้ฝ่ายรัฐสามารถท าไดก้็จะเป็นส่ิงท่ีน่ายกยอ่งอยา่งยิง่ 
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 นายคอยรูซามัน  มะ :  รัฐบาลควบคุมโรงเรียนตาดีกาไดแ้ต่ตอ้งให้เสรีภาพในการบริหาร
จดัการ หน่วยงานขา้งบนดูเฉพาะนโยบายก็พอ  ปัจจุบนัเรามีส านกังานการศึกษาเอกชน(สช) อยูทุ่กอ าเภอ
แลว้ เท่าท่ีผมรู้ปรากฏวา่ไม่ค่อยมีผลดีเท่าไร ไม่เหมือนตอนท่ีไม่แยกตวั โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณ 
 จะท าอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นของตวัเอง 
ตวัเองมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการพฒันาโรงเรียน เม่ือมีความรู้สึกเป็นเจา้ของแลว้ จะมีความรู้สึกรัก
และหวงแหนทอ้งถ่ินของชุมชน 
 การบรรจุครูหรือการคดัเลือกครูเพื่อเขา้ท างานในโรงเรียนตอ้งเป็นครูท่ีมาจากในพื้นท่ี 
 
 นายไซนุลดิง  แวนาซา :  :  การสอนอลักุรอ่านเป็นส่ิงส าคญัมาก ๆ  การเปิดสอนอลักุรอ่าน
หลกัสูตรกีรออาตี เป็นส่ิงดี ๆ ท่ีหลาย ๆ คนก าลงัรอ รัฐตอ้งสนบัสนุนให้เปิดสอนอลักุรอ่าน สอนให้มี
ความเคร่งครัดในการปฏิบติัศาสนกิจ 
 
 นายอับดุลฮาฟีส  โตะกูมิ :  องคก์รปกครองทอ้งถ่ินสามารถบริหารจดัการเร่ือง การเรียน  
อลักุรอ่านได้ ผมเห็นหลาย ๆ เทศบาล  อบต. ได้จัดท าศูนย์การสอนอลักุรอ่าน เพื่อให้เด็กได้เรียน          
อลักุรอ่าน จะได้เป็นคนท่ีมีความเคร่งครัดในศาสนา ราชการต้องสนับสนุนงบประมาณด้วย เช่น 
งบประมาณท่ีเป็นค่าตอบแทนส าหรับครูผูส้อน บางคร้ังเราตอ้งเก็บเงินจากพ่อแม่ดว้ย เพื่อเขาจะไดรู้้สึก
ความเป็นเจา้ของ  เห็นคุณค่ามากข้ึน ติดตามการเรียนของลูก 
  
 นายคอยรูซามัน  มะ :  อิสลามมีการศึกษาตลอดชีวิต คนมุสลิมตอ้งเรียนหนงัสือตลอด     
คนแก่ ๆ ผูสู้งอายุจะมาเรียนศาสนาท่ีมสัยิด มีทั้งท่ีเรียนตอนกลางวนั และท่ีเรียนตอนกลางคืน รัฐตอ้ง
สนบัสนุน บางคนไม่เคยเรียนศาสนาตอนอายุนอ้ย จะเรียนตอนอายุมาก ๆ เป็นปกติตามหมู่บา้นต่าง ๆ  
ผมเห็นแลว้พวกเขามีความสุขเม่ือพวกเขามาเรียนศาสนาท่ีมสัยิด  บางท่ี มีบาบอโต๊ะครูใหญ่ ๆ โต๊ะครู   
ดงั ๆ มาสอน มีผูเ้รียนมากจริง ๆ ส่ิงท่ีตามมาคือ มีตลาด มีการคา้ขายรอบ ๆ มสัยิดเกิดข้ึน ราชการลอง   
มาดูหน่อย ชาวมุสลิมเขามีวถีิชีวติอยา่งไร จะไดเ้ขา้ใจมากข้ึน 
 รัฐต้องมองสถาบนัครอบครัว สนับสนุนสถาบนัครอบครัวให้ทุกครอบครัวเป็นครอบครัวท่ี
อบอุ่น มีความสุขภายในครอบครัว รณรงคใ์ห้มีการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว การโภชนาการก็ตอ้ง
ใส่ใจ การรับประทานอาหารตอ้งรับประทานอาหารท่ีถูกหลกัอนามยั  ตรงตามหลกัโภชนาการ ถา้เด็กกิน
อาการดีๆ แลว้ท าใหเ้ด็กเป็นคนเก่งฉลาด ไม่เป็นโรคดว้ย 
 การศึกษาในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ระบบท่ีเราได้ยินกนั ในระบบ  นอกระบบ และตาม
อธัยาศยั มีการแบ่งกนัอย่างชดัเจน ฟังดูแล้วสวยหรู แต่รัฐจะมุ่งไปท่ีในระบบมากกว่า รัฐไม่ได้สนใจ
การศึกษาตามอธัยาศยัเท่าไร น่าเสียดายประชาชนไม่ไดป้ระโยชน์เท่าไร 
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 นายอับดุลฮาฟีส  โตะกูมิ :  พูดถึงการศึกษาองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถดูแลการศึกษาได ้
แต่ท าไมเราไม่ท าทั้งๆ ท่ีมีโอกาสการอุดหนุนโรงเรียนตาดีกา ก็เช่นเดียวกนั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ก็สามารถท าได ้ข้ึนอยู่กบัผูน้ าจะเอาจริงขนาดไหนปกติแล้วผูน้ าจะไม่ค่อยลงทุนดา้นการศึกษาเท่าไร
เพราะไดผ้ลตอบแทนนอ้ย กวา่จะเห็นผล ประสบความส าเร็จตอ้งใชร้ะยะเวลานาน สู้ลงทุนดา้นการสร้าง
ถนน  สะพานดีกวา่  
 
 นายคอยรูซามัน  มะ :  รัฐตอ้งเร่งแลว้ครับจะอยูน่ิ่งเฉยเหมือนเม่ือก่อนไม่ได ้ พวกเราช่วยกนั
ผลกัดนัให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต่อสู้เรียกร้องเก่ียวกบันโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาท่ีจดัโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าแบบไหนก็ไดเ้พื่อให้ประชาชนเกิดความเป็นเจา้ของ  
มีการหวงแหนเม่ือถึงเวลานั้น อยา่งอ่ืนก็ตามมา 
 
 นายอบัดุลฮาฟีส  โตะกูมิ :  ดา้นความรู้นั้นเราตอ้งยอมรับนะครับวา่ คนเราอีกจ านวนมากท่ียงัไม่
มีคุณภาพ น่าเสียดาย เรามีทรัพยากรท่ีสมบูรณ์มาก แต่คนของเราไม่พร้อม รัฐตอ้งคิดแลว้ ตอ้งท าให้ได ้ 
ท าอย่างไรให้ประชาชนมีคุณภาพไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้น  อย่าลืมว่าเราตอ้งแข่งขนักบัประเทศ
อ่ืนๆ เราจะเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว  ถ้าคนบ้านเรายงัเป็นแบบน้ีอีก  เราถูกทิ้งแน่ เราตามไม่ทัน 
กลายเป็นคนลา้หลงั แลว้เราจะยอมหรือ 
 

นายคอยรูซามัน  มะ :  เด็กปัจจุบนัไม่รักเรียนนะ ไม่ใส่ใจกบัการเรียน จะท าอยา่งไรก็ได ้เอาแต่
ใจตวัเอง น่ากลวัมาก  ไม่เหมือนสมยัท่ีเราเป็นเด็ก ตั้งใจเรียนมากกว่าน้ี  นักเรียนรู้จกัครู  และครูรู้จกั
นกัเรียน สมยัน้ีแทบหายากแลว้  ครูก็ท  าหน้าท่ีให้เสร็จๆ ไปวนั ๆ  ไม่กวดขนัเร่ืองการเรียนของนกัเรียน 
รอรับเงินเดือนอยา่งเดียวถึงเวลาเงินเดือนออก  อีกอยา่งท่ีผมมอง  ผมวา่ประเด็นภาษานะ ผมวา่ภาษาเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนนะ  เม่ือนกัเรียนไม่เขา้ใจภาษาไทย แลว้เด็กจะไม่เขา้ใจ ไม่สนุกกบัการเรียน  จะพูด
ก็พดูไม่ไดเ้พราะไม่ถนดัและไม่เป็น โรงเรียนตอ้งติดตามดูผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนดว้ย 

 
นายอบัดุลฮาฟีส  โตะกูมิ :  ปัจจุบนัครูท างานหนกัมาก  ผมมีเพื่อนเป็นครูหลายคน  ทุกคนจะพูด

วา่ภารกิจมาก  เวลาไม่มี  ตอ้งท างานทุกอยา่ง เป็นฝ่ายบญัชี ฝ่ายบุคคล ฝ่ายเอกสาร เตรียมเคร่ืองมือ และ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ผมวา่ครูตอ้งสอนอยา่งเดียว ท าอะไรหลาย ๆ  อยา่งมนัไม่ดีหรอก ไม่เหมือนครู
สมยัก่อนซ่ึงสอนจริง ๆ  รัฐจะเอาอะไรกนัแน่ การมีภาระหรือท าหนา้ท่ีหลายอย่างท าให้คุณภาพในการ
เรียนการสอนลดนอ้ยลง  ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรงก็คือตวันกัเรียน 
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นายคอยรูซามัน  มะ :  การพฒันาการศึกษาตอ้งอาศยัหลายๆพื้นท่ี หลายๆฝ่าย ผูน้ าทอ้งถ่ินตอ้ง
แสดงบทบาทให้เห็นให้มาก  รัฐตอ้งท าแผนพฒันาการศึกษา ฉะนั้นชุมชนตอ้งมีแผนและสภาการศึกษา
ดว้ยก็ดี  สภาการศึกษาท าหนา้ท่ีในการวิเคราะห์ คน้คิดและให้ค  าปรึกษากบัประชาชน โรงเรียน ในเร่ือง
ของการจดัการศึกษา 
 

การพฒันาเศรษฐกจิ 
 

ดร.ตายูดิน  อุสมาน  :  เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท าใหเ้ศรษฐกิจตอ้ง
ซบเซา ท่านคิดวา่เราตอ้งพฒันาดา้นเศรษฐกิจอยา่งไรครับ  

 
นายคอยรูซามัน มะ  :  เศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบทุน  ระบบธุรกรรม และระบบ

สวสัดิการ ถ้าหากดูแล้วรัฐย ังไม่สนับสนุนทุกๆด้าน รัฐต้องสนับสนุนทุกๆด้าน ต้องแนะน าให้
ผูป้ระกอบการรู้จกัทุน  การท าธุรกรรม และสวสัดิการท่ีควรจะได ้

อีกหน่ึงอยา่งท่ีผมขอเสนอในฐานะท่ีอยูช่ายแดน คือ รัฐตอ้งช่วยในการเปิดช่องทางระบายสินคา้ 
รัฐใหค้วามส าคญัแค่ไหน รัฐตอ้งเปล่ียนวิธีมองแลว้ ตอ้งมองชายแดนมีความส าคญัเป็นแหล่งท่ีท ารายได้
ให้กบัประชาชนหรือประเทศชาติอย่างมองว่าเป็นการแข่งขนั เป็นการเสียเปรียบไดเ้ปรียบ รัฐตอ้งเปิด
ช่องทางใหสิ้นคา้ น าเขา้และส่งออกใหเ้กิดความคล่องตวัมากกวา่ท่ีเป็นปัจจุบนั 

บา้นเราอยูช่ายแดนรัฐตอ้งเปิด  ขยายโอกาสให้เกิดแรงงานขา้มแดนให้มากกวา่น้ี มีแรงงานไทย
ไปท างานในประเทศมาเลเซียเป็นจ านวนมาก ท ารายได้เข้าประเทศเป็นมหาศาลในแต่ละปี เสียดาย
แรงงานบางคนถูกมองขา้ม ไปตามมีตามเกิด ไม่มีใครมาดูแล  ตอ้งสนบัสนุนอยา่งเร่งด่วน  เพราะบางที
งานในประเทศไทยไม่ตรงกบัความสามารถของแรงงานก็ได ้ค่าแรงในประเทศมาเลเซียจะแพงกว่าของ
ประเทศไทย ท าใหแ้รงงานไปท างานในมาเลเซียเป็นจ านวนมาก 

แรงงานบางคนไปท างาน 1 เดือน แลว้ตอ้งรีบกลบัมา เพราะมาเลเซียให้เขา้ประเทศเขา 1 เดือน
เท่านั้นเองต่อคร้ัง ไปในฐานะนักท่องเท่ียวไม่ใช่แรงงาน น่ีเป็นปัญหา รัฐตอ้งช่วยต้องอ านวยความ
สะดวก อยา่งนอ้ยแรงงานเหล่านั้นตอ้งมี working permit พวกเขาจะไดอ้ยูอ่ยา่งสบายใจไม่ตอ้งกลวัวา่จะ
โดนจบั  หรือตอ้งอยูแ่บบหลบๆ ซ่อนๆ 

 
นายอดิศักดิ์   มะแซกูเบ  :  ผมไปมาเลเซียหลายคร้ังบางคร้ังก็มีโอกาสไดคุ้ยกบัพ่อคา้ตม้ย  า  

หลายๆ ร้านมีรายไดเ้ป็นจ านวนมาก  ตม้ย  าเป็นแบรนด์ของประเทศของเราแล้ว  พ่อคา้เหล่าน้ีไดเ้งินก็
กลบัมาเก็บในประเทศไทยเราเห็นบา้นใหญ่ๆ  บา้นใหม่ๆท่ีถูกสร้างในหมู่บา้นมาจากการขายตม้ย  าเยอะ
นะ 
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รัฐตอ้งมองการขายตม้ย  าในประเทศมาเลเซียเป็นการพฒันา ไม่มองเป็นปัญหา เคยเจอเคยเป็น
ข่าววา่สมาคมตม้ย  าให้การสนบัสนุนการสร้างเหตุการณ์ไม่สงบในบา้นเรา  สุดทา้ยก็ไม่ใช่ ก่อนท่ีจะว่า
ใคร สงสัยกลุ่มไหนขอใหต้รวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งก่อน 
 

นายอับดุลฮาฟีส  โตะกูมิ  :  พูดถึงตม้ย  าแลว้ ยงัมีพ่อคา้ท่ีตอ้งการไปเปิดร้านตม้ย  าท่ีมาเลย ์แต่
พวกเขาไม่รู้ขั้นตอนตอ้งท าอยา่งไร ผมวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พาณิชยจ์งัหวดัอุตสาหกรรมจงัหวดั 
ตอ้งอบรมพอ่คา้กลุ่มน้ีก่อน เขาไปเปิดร้านแลว้จะไดไ้ม่มีปัญหา หรือถูกหลอก ตม้ย  าเป็นของคู่กนัแลว้เรา
ตอ้งรักษาใหอ้ยูต่ลอดไป อยา่ใหป้ระเทศอ่ืนมาอา้งสิทธิวา่ตม้ย  าเป็นอาหารของเขา 

 
นายคอยรูซามัน มะ  :  อีกหน่ึงอยา่งประเด็นดา้นเศรษฐกิจท่ีผมมองคือ การจ่ายซากาต ซ่ึง       

ซะกาต เป็นวายิบอยู่แล้วท่ีมุสลิมทุกคนตอ้งจ่ายซะกาตเป็นสวสัดิการชุมชนท่ีชุมชนสามารถท ากนัได ้
บางท่ีสามารถจดัการเร่ืองเงินซะกาตได้เป็นอย่างดี เพราะชุมชนมุสลิมท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเขา้ใจวิธีการ
ท างาน แต่การจดัการซะกาต หรือกฎหมายซะกาต พระราชบญัญติัซะกาตไม่ออกมา  รัฐบาลหลายยุคแลว้ 
มีการพดูมาเยอะแลว้ แต่ยงัไม่มี พรบ.ซะกาต เสียดายโอกาสมากๆ แทนท่ีประชาชนจะไดรั้บประโยชน์ 

 
นายไซนุลดิง   แวนาซา  :  ผมขอเสนออยา่งน้ีนะครับ ผมเจอปัญหาของหลายๆ คนเก่ียวกบัการ

ติดต่อการคา้ขายชายแดนซ่ึงการคา้ตอ้งใช้เอกสาร เอกสารหรือฟอร์มต่างๆ ของประเทศมาเลเซียเป็น
ภาษามลายตูวัอกัษรองักฤษ พ่อคา้กรอกไม่เป็นไม่เขา้ใจ  ภาคราชการตอ้งให้ความส าคญั ตอ้งสอน  ตอ้ง
อบรมเก่ียวกบัการใชเ้อกสารการคา้ชายแดนของประเทศมาเลเซีย ไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบา้นเรียนรู้เอง  กวา่
จะเขา้ใจ หรือจะท าไดต้อ้งใชเ้วลานานมาก 

 
นายอดิศักดิ์   มะแซกูเบ  :  เรามีธนาคารอิสลาม ก่อนหนา้นั้นเรียกร้องตอ้งการธนาคารอิสลาม 

ติดขดัเร่ืองอะไรบา้ง เท่าท่ีรู้ๆ คือ เร่ือง ของความยุ่งยาก มีหลายขั้นตอน ส่ิงหน่ึงท่ีผมภาคภูมิใจมาก คือ 
ธนาคารอิสลามมีคนไทยพุทธไปใชบ้ริการดว้ย 

 
นายคอยรูซามัน มะ  :  ผมวา่ธนาคารอิสลามยงัไม่เป็นระบบนะ  เร่ืองยากกลายเป็นเร่ืองง่าย 

เร่ืองง่ายกลายเป็นเร่ืองยาก ลูกคา้เขา้ไปแลว้ถอยออกไม่เขา้ไปต่อก็มีเยอะ ท่ีไดย้ินมาคือมีการเก็บก าไร
มากเกินไป น่าเสียดายประเด็นน้ี 

 
นายอบัดุลฮาฟีส  โตะกูมิ การใหเ้ครดิตมีความส าคญั ท าอยา่งให้ประชาชนรู้สึกวา่ตวัเองมีเครดิต 

ธนาคารอิสลามซ่ึงเป็นธนาคารท่ีปลอดจากดอกเบ้ีย พูดง่ายๆ คือ เป็นธนาคารในความตอ้งการของชาว
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มุสลิม พอถึงเวลาจริงๆ หรือในทางปฏิบติัการติดต่อยากและมีกระบวนขั้นตอนท่ียุ่งยาก ผมเองเคยเจอ
ปัญหาหลายคร้ังโดยเฉพาะเร่ืองราวของการประเมินทรัพยสิ์นของลูกคา้  ธนาคารจะประเมินในราคาท่ีต ่า
มาก 

นายอดิศักดิ์   มะแซกูเบ  :  ธนาคารอิสลามตอ้งให้ความสะดวกในการติดต่อกบัลูกคา้ คนท่ีไปท่ี
ธนาคารคือคนท่ีตอ้งการเงินทุน เพื่อประกอบธุรกิจของตวัเอง คือตอ้งการความช่วยเหลือในฐานะท่ีเป็น
คนไทยคนหน่ึง แต่ไม่ไดรั้บสะดวกในการติดต่อจากธนาคาร  

 
นายคอยรูซามัน มะ  :  ปัจจุบนัน้ีสหกรณ์ออมทรัพยห์ลายแห่งเป็นสถาบนัการเงินรากหญา้ท่ี

ชาวบา้นสามารถบริหารจดัการเองได้  สหกรณ์บางแห่งบริหารเงินหุ้นเป็นหุ้นสิบๆ ลา้นบาทก็มี ผมว่า
สหกรณ์ออมทรัพยต์อ้งสอนให้สมาชิกหรือคนท่ียงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกรู้จกัการออม การออมมีประโยชน์ 
ตอ้งสอนใหป้ระชาชนเห็นความส าคญัของการออม  ไม่ใชส้อนใหรู้้จกักูอ้ยา่งเดียว 

 
นายอบัดุลฮาฟีส  โตะกูมิ :  วินัยการเงินส าคญั เหมือนกัน น่าเสียดายท่ีพวกเราไม่ค่อยมี            

อามานะห์ กูแ้ลว้ไม่จ่ายก็มี  สหกรณ์ ร้านคา้ หุ้นส่วน หรือการท าธุรกิจท่ีมีการรวมกลุ่ม จะอยูไ่ดไ้ม่นาน
สุดทา้ยก็หมด เพราะพวกเราไม่มีความซ่ือสัตย ์บริหารจดัการเงินไม่เป็น ไม่มีก าไรและหมดแมก้ระทัง่
เงินทุนท่ีเคยมีมา ส่ิงท่ีตอ้งท าอย่างเร่งด่วน คือ ท าอย่างไรให้ประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนใต ้รู้จกั
วธีิการใชเ้งินหรือพดูง่ายๆ วา่ การบริหารการเงินไดอ้ยา่งดี 

 
นายอดิศักดิ์   มะแซกูเบ  :  ผมขอเพิ่มเติมประเด็นการบริหารการเงินครับ สถาบนัการศึกษาท่ีเปิด

สอนหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ ตอ้งมีหลกัสูตรส าหรับการพฒันานักธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตด้ว้ย เพราะนกัธุรกิจยงัขาดความรู้และประสบการณ์ดา้นการคา้ขายดีเป็นจ านวนมาก 

 
นายคอยรูซามัน มะ  :  รัฐตอ้งก าหนดช่องทางในการระบายสินคา้ชายแดนให้มากข้ึน จดัให้มี

กิจจะลกัษณะมีความสะดวกต้อง ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการคา้ชายแดนให้ประชาชนได้เรียนรู้ถ้า
สามารถท าเป็นศูนยข์อ้มูลการคา้ชายแดนก็เป็นส่ิงท่ีดีมากๆ ประชาชนยงัขาดขอ้มูลการคา้ชายแดนอีกเป็น
จ านวนมาก 

 
นายไซนุลดิง   แวนาซา  :  ผมวา่นอกจากขอ้มูลข่าวสารแลว้ส่ิงหน่ึงท่ีรัฐตอ้งรีบท า คือ การสร้าง

สะพานขา้มแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศมาเลเซียท่ีอ าเภอตากใบ เห็นคุยกนัมานานแลว้ ยงัไม่
ปรากฏเป็นช้ินเป็นอนัเลย ผมวา่ถึงเวลาแลว้ท่ีตอ้งมีสะพานขา้มชายแดนระหวา่งไทยกบัมาเลเซีย เพราะวา่
ถา้มีสะพานแลว้สะดวกหลายอยา่ง แลว้ก็จะมีธุรกิจตามมาอีกมากมาย 
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นายอดิศักดิ์   มะแซกูเบ  :  ผมเป็นชาวสวนยางพารา คนบา้นผมส่วนใหญ่ปลูกยางพาราทั้งนั้น 
นบัวา่ เป็นความโชคดีของประชาชนในสมยัน้ีท่ียางพาราราคาสูงมาก แต่ประชาชนยงัไม่พฒันาการผลิต
คุณภาพของยงั ถา้ผลิตยางแบบมีคุณภาพราคายางก็จะสูงข้ึน รายไดก้็จะเพิ่มข้ึนดว้ย ผมว่า ประชาชนยงั
ขาดการสนบัสนุนจากรัฐ หรือไม่เห็นความส าคญัของการผลิตคุณภาพยาง 

 
นายอบัดุลฮาฟีส  โตะกูมิ :  ยางพาราเป็นท่ีตอ้งการของตลาดโลกนะครับ ไม่รู้วา่ในอนาคตบา้น

เราจะผลิตยางพาราไดท้นักบัความตอ้งการของตลาดโลกหรือไม่ ท่ีผมไดย้นิมาต่อไปน้ีอาคารสูงๆ ก็จะใช้
ยางพาราดว้ย เพื่อใหเ้กิดความยดืหยุน่ ป้องกนัการถล่มของตึก หรือการลม้ของตึกสูงๆ ท่ีเกิดจากสินามิ 

 
นายคอยรูซามัน มะ  :  เราตอ้งเพิ่มมูลค่าของผลผลิตของยางพารา เพราะในอนาคตทัง่โลกตอ้ง

ใช้ยางพารามากข้ึน น่ีเป็นความไดเ้ปรียบของคนสามจงัหวดัชายแดนใต ้เราจะใช้ความไดเ้ปรียบท่ีเกิด
ประโยชน์ไดอ้ยา่งไร ผมวา่ประชาชนหรือชาวสวนคงคิดไม่ออก เป็นหนา้ท่ีของนกัวิชาการดา้นยางพารา 
และรัฐบาลตอ้งช่วยกนัคิด ช่วยกนัวจิยั 

 
นายอดิศักดิ์   มะแซกูเบ  :  ส่ิงหน่ึงท่ีผมมอง คือ การท าอาหารฮาลาล หลายๆ รัฐบาลไดพู้ดการ

ท าอาหารฮาลาล ในช่องทางการหาเสียงเท่านั้นเอง รัฐตอ้งท านิคมอาหารฮาลาลให้ปรากฏ เรามีความ
พร้อมทั้งทรัพยากรท่ีจะน ามาผลิต ถา้ท าไดก้็จะเป็นช่ือเสียงใหก้บัประเทศไทยอยา่งมากท าไมมาเลเซียเขา
ท าได้ แล้วท าไมประเทศไทยท าไม่ได้ ธุรกิจอาหารฮาลาลมีมูลค่าหม่ืนๆ ล้านบาทแต่ละปี อย่าลืมว่า
อาหารฮาลาลของประเทศไทยมีช่ือเสียง แต่ขาดการสนบัสนุนหรือการปฏิบติัอยา่งจริงจงัจากรัฐบาล 

 
นายไซนุลดิง   แวนาซา  :  เศรษฐกิจพอเพียงตอ้งสนบัสนุนให้ท าให้มากๆ สินคา้พวกผกัต่างๆ 

เป็นท่ีตอ้งการของมาเลเซียอย่างมาก พ่อคา้นราธิวาสตอ้งไปซ้ือจงัหวดันครศรีธรรมราชเพื่อมาขายท่ี
มาเลเซีย แต่ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ปัตตานี  ยะลา  และ นราธิวาส  ไม่มีการปลูกผกัท่ีเป็นจ านวน
มาก ผมว่าหน่วยงานท่ีบ ารุงตอ้งรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนมาปลูกฝักเพื่อส่งออกให้กบัประเทศ
มาเลเซีย 

 
นายคอยรูซามัน มะ  :  รัฐตอ้งลดภาษีสินคา้น าเขา้จากประเทศมาเลเซีย เม่ือภาษีแพงประชาชนก็

ตอ้งหาทางหลกัเล้ียงภาษี เม่ือเป็นอย่างน้ีก็ท  าให้เกิดการท าผิดกฎหมาย พ่อคา้ก็ตอ้งจ่ายใตโ้ต๊ะให้กบั
เจา้หนา้ท่ีบางคน เม่ือจ่ายแลว้จึงสามารถท าธุรกิจน าเขา้ได ้ยงัจ่ายใตโ้ต๊ะมาก ยงัท าธุรกิจไดค้ล่องตวัมาก
ข้ึน เงินผิดกฎหมายหรือ เงินใตโ้ต๊ะแต่ละปีมีมากมายมหาศาล ถามวา่ประชาชนอยากจ่ายไหม ไม่อยาก
จ่ายหรอก แต่มนัจ าเป็น ถา้ไม่จ่ายแลว้ท าธุรกิจไม่ได ้ก็ตอ้งแลก 
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นายอดิศักดิ์   มะแซแบ  :  ถา้เป็นอยา่งนั้นผมวา่ ตอ้งลดพิธีการหรือขั้นตอนของการคา้ชายแดน  

อ านวยความสะดวกใหม้ากข้ึนและน าเสนอความรู้ เทคนิคต่างๆ ใหป้ระชาชนรู้ถึงวธีิการคา้ท่ีถูกตอ้ง 
 

การพฒันาสังคมในสามจงัหวดัชานแดนใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบ 
 
ดร.ตายูดิน  อุสมาน  :  สังคมของในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้เราก าลงัมีปัญหามากมาย ถา้

สังคมไม่ไดรั้บการแกไ้ข ปัญหาก็จะตามมาอีก  ท่านคิดวา่หรือท่านมีมุมมอง มีวิธีการท่ีจะพฒันาสังคมใน
สามจงัหวดัชายแดนใตอ้ยา่งไรบา้งครับ ของเรียนเชิญแสดงความคิดเห็นครับ 

 
นายคอยรูซามัน มะ  :  ผมวา่ผูน้ าตอ้งมาก่อนเป็นอนัดบัแรก ตอ้งเร่ิมท่ีผูน้ าก่อน เรามีผูน้ าหลาย

ประเภท ไม่ว่าจะเป็น ผูน้ าศาสนา  ผูน้ าจิตวิญญาณ  ผูน้ าทอ้งถ่ิน  ผูน้  าทอ้งท่ี  ผูน้  าตามธรรมชาติ ท า
อยา่งไรให้ผูน้  าสามารถอยูด่ว้ยกนัได ้สามารถท างานร่วมกนัได ้ รัฐบาลตอ้งสอนให้ผูน้ าทุกประเภทหัน
หน้าเขา้หากนั รัฐบาลตอ้งสอนให้ผูน้  าทุกประเภทหันหน้าเขา้หากนั มาท างานเพื่อส่วนรวม อย่านึกถึง
ตวัเองเป็นอย่างเดียว ปัจจุบนัน้ีหลายๆชุมชนผูน้ าแต่ละชนิดต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างท าหน้าท่ี ไม่เคย
ท างานร่วมกนัเลย เสียดายเวลาท่ีผา่นไป ถา้ท างานร่วมกนัไดส้ังคมของเราจะดีกวา่น้ีแน่ 

 
นายอดิศักดิ์   มะแซกูเบ  :  ผูน้ าบางคน บางทอ้งท่ียงัมีการหวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั ต่างคนต่าง

ไม่ไวใ้จซ่ึงกนัและกนัระหว่างหน่วยงานราชการตอ้งมาปลดล็อคไดแ้ลว้ ยกตวัอย่างง่ายๆ นายก  อบต.  
กบั ก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  บางพื้นท่ีไม่สามารถท างานดว้ยกนัไดเ้ลย ก านนั ผูใ้หญ่บา้นเคยมีอ านาจ เคยมี
บารมีมาก่อนทุกส่ิงทุกอยา่งไปรวมอยูท่ี่ก านนัผูใ้หญ่บา้น  เม่ือมีการกระจายอ านาจ  งบประมาณ อ านาจ 
บุคลากร จะไปรวมท่ี อบต. หมด ก านนั ผูใ้หญ่บา้นรู้สึกเสียอ านาจ และอีกอยา่งหน่ึง นายกอบต. เป็นคน
รุ่นใหม่ อายนุอ้ยกวา่ ส่วนก านนั ผูใ้หญ่บา้น จะอาวุโสกวา่ ท าให้การท างานสองฝ่ายไม่สะดวกเท่าไร แต่
ไม่ใช่ทุกชุมชน  บางชุมชนสามารถท างานได ้เม่ือเป็นเช่นน้ีการพฒันาก็มีอุปสรรค เพราะการพฒันาตอ้ง
ท างานเป็นทีม ทุกคนตอ้งหนัหนา้เขา้หากนั ตอ้งเสียสละและตอ้งยอมรับซ่ึงกนัและกนั ตอ้งให้เกียรติซ่ึง
กนัและกนั ตอ้งรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนดว้ย 

นายคอยรูซามัน มะ  :  ถา้เป็นอยา่งนั้นผมวา่รัฐหรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้มาดูแล โดยจดั
ให้มีแผนงานหรือแผนปฏิบติัการร่วมของทุกฝ่าย ถา้แผนงานร่วมได้รับการยอมรับ และมีการท างาน
ร่วมกนัได ้ก็จะเป็นส่ิงท่ีดี ของแบบน้ีตอ้งใชเ้วลาและตอ้งใชผู้น้  า หรือ คนกลางท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี
รู้จกัการประนีประนอม 
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สถาบนัครอบครัวเป็นปัญหาท่ีตอ้งได้รับการแกไ้ขอยา่งด่วน ยงัไม่มีหน่วยของรัฐท่ีจะมาเล่นกบั
สถาบนัครอบครัวส านักคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั  แต่ละจงัหวดัจดัอบรมเฉพาะการสร้าง
ครอบครัวเท่านั้น  เป็นการอบรมเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัของสามีภรรยา  ตอ้งสร้างสังคมใหเ้ขม้แขง็ 

 
นายอดิศักดิ์   มะแซกูเบ  :  การท างานในรูปของสภาส าคญันะครับ ถือวา่มติต่าง ๆ เป็นการผา่น

จากการประชุมแล้ว และได้รับการยอมรับระดับหน่ึง ทุกต าบลต้องมีสภาท่ีจะเข้ามาดูแลเร่ือง
ศิลปวฒันธรรมของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี ท่ีไหนมีสภาท่ีท างานร่วมกนัท่ีนั้นจะเจริญแน่นอน 

 
นายอบัดุลฮาฟีส  โตะกูมิ :  ผูน้ าแต่ละประเภทเกิดความระหวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั ไม่ไวใ้จซ่ึง

กนัและกนั ไม่ยอมหนัหนา้เขา้หากนั ผมวา่รัฐตอ้งสนบัสนุนใหผู้น้ าทุกประเภทเกิดความไวใ้จกนั ยอมรับ
ซ่ึงกนัและกนั ท าใหเ้กิดความเจริญแลว้ผูน้ าแต่ละประเภทก็เป็นพี่นอ้ง รู้จกัมาเป็นระยะเวลานานแลว้ 

 
นายคอยรูซามัน มะ  :  การเลือกตั้งในบา้นเราก็เป็นปัญหา เช่นเดียวกนั การเลือกตั้งทุกระดบัท า

ใหเ้กิดความแตกแยก ทุกคร้ังท่ีมีการเลือกตั้งมกัจะมีการทะเลาะเบาะแวง้  แบ่งพรรคแบ่งพวก อนัสะทอ้น
ให้เห็นวา่ประชาชนยงัไม่เขา้ใจการเมืองเท่าท่ีควร เม่ือเลือกตั้งการเมืองก็ตอ้งจบ ทุกคนตอ้งหันหนา้เขา้
หากนั ไม่ทะเลาะอีกต่อไป รัฐตอ้งอธิบาย ช้ีแนะเก่ียวกบัการเมืองใหป้ระชาชนเขา้ใจการเมืองท่ีถูกตอ้ง 

 
นายอดิศักดิ์   มะแซกูเบ  :  ปัญหาเยาวชนเป็นปัญหาหลกัชนิดหน่ึง ดว้ยการดูแลเยาวชนอยา่งดี

ท าใหไ้ม่เกิดปัญหาความไม่สงบ  ตอ้งสร้างเยาวชนรักกีฬาให้มากๆ ตอนเยน็หลงัจากการท างานงานพวก
เขาก็สามารถเขา้มาเล่นกีฬาได ้

 
นายอบัดุลฮาฟีส  โตะกูมิ :  ผลขอต่อดว้ยเร่ืองยาเสพติดเป็นปัญหาล าดบัตน้ๆ ของประเทศ ถา้

เยาวชนทุกคนไม่พึ่งยาเสพติดท าให้สังคมอยู่อย่างสวย และมีความสุข ทุกคนตอ้งการความสุขเม่ือได้
ท างาน 

 
ดร. ตายูดิน  อุสมาน  :  ผมขอขอบคุณทุกท่านให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ 

และสังคมในสถานการณ์ความไม่สงบขอ้มูลท่ีท่านให้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
สามารถน ามาใชใ้นการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตต่้อไป ขอขอบคุณอีกคร้ังหน่ึงครับ 
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การสัมมนาในจังหวดัยะลา 
 การเก็บขอ้มูลโดยการสัมมนาในจงัหวดัยะลา ผลการเก็บขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 ดร. ตายูดิน  อุสมาน  :  ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน  ผมรู้สึกดีใจท่ีไดเ้ห็นหนา้พวกท่านทุกคน 
คณะนกัวิจยัเชิญท่านมาเขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ีเพื่อเป็นการเก็บขอ้มูลการวิจยัจากการสัมมนาในหัวขอ้
การพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ประเด็นแรกขอให้ทุกท่านแสดง
ความคิดเห็นดา้นการศึกษาก่อน ขอเรียนเชิญน าเสนอเลยครับ 
 
 นายมุคลสิ  คอลออาแซ  :  จากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้  า
ให้ห้วงเวลาการเรียนการสอนลดน้อยลง กวา่จะไดเ้รียนก็เกา้โมงเชา้ บ่ายสองคร่ึง ก็ตอ้งกลบัแลว้  ท าไม
ครูตอ้งมาสายแล้วกลบัเร็ว เน่ืองจากการไปมาโรงเรียนของครูนั้นตอ้งมีเจา้หน้าท่ีมาดูแลรักษาความ
ปลอดภยัใหก้บัครู การไปโรงเรียนตอ้งมาเป็นกลุ่ม  และเป็นช่วงเวลาหน่ึง จะมาก่อนช่วยเวลาท่ีเจา้หนา้ท่ี
ก าหนดก็ไม่ได้  จะกลับหลังเขามารับก็ไม่ได้ ก็เพราะความปลอดภัยของครู  ถามว่าครูอึดอัดไหม  
แน่นอนอยู่แลว้ ครูบางคนท่ีไฟแรง  มีอุดมการณ์ไม่ค่อยเห็นดว้ยท่ีตอ้งมาสายแต่กลบัเร็ว  เพราะฉะนั้น
เจา้หน้าท่ีของรัฐตอ้งมารับสายหน่อย  เรามกัจะไดย้ินจากเจา้หน้าท่ีว่ามีก าลงับุคลากรจ ากดัและตอ้งท า
หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัหลายๆ โรงเรียน จึงตอ้งมารับเร็ว ผลเสียก็ตกอยูท่ี่ตวันกัเรียน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ของนกัเรียนลดนอ้ยลง 
 อีกอย่างหน่ึงท่ีรัฐตอ้งรีบด าเนินการให้เร็วท่ีสุด ก็คือ การลดภาระงานของครู ครูตอ้งท าหน้าท่ี
สอนอย่างเดียว ไม่ใช่ท าทุกอย่าง โดยเฉพาะงานธุรการ   ถ้าครูมีภาระหลายบทบาท ครูก็ตอ้งท างาน
ธุรการ ซ่ึงมีผลท าให้การสอนของครูดอ้ยคุณภาพลง  รัฐตอ้งส่งเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานเขา้มาดูแลเร่ืองน้ี
ในโรงเรียน  น่าเสียดายท่ีพนกังานท่ีรับผิดชอบธุรการของโรงเรียนตอ้งรับผิดชอบ 2 โรงเรียน ในเวลา
เดียวกนั  ดงันั้นคุณภาพไม่ดีแน่ ซ่ึงดูแลว้ไม่รู้วา่จะเกิดอะไรข้ึนกบัระบบการศึกษาในบา้นเรา 
 
 นายยูซุฟ   ดอเลาะ  :  ครูหลายๆ คนเคยเล่าให้ฟังวา่ครูมีงานเยอะจริง ไม่ท าก็ไม่ไดเ้พราะเป็น
ค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา 
 
 ดร. สุนทร   จันทร์นนท์  :  จากการศึกษาในระยะเวลาท่ีผา่นมาพบวา่ ครูหลายคนท่ีสอนไม่ตรง
เอก  ทางโรงเรียนก็ช่วยหาสถานท่ีๆจะไปอบรม ปัตตานีตามเกณฑป์ระเมินของ สมศ. ถา้โรงเรียนมีครูไม่
จบไม่ตรงเอก ท าใหค้ะแนนตก และไม่ผา่นเลย 
 
 นายยูซุฟ   ดอเลาะ  :  คุณภาพของโรงเรียนเอกชนดีกวา่โรงเรียนของรัฐบาล 
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 ดร. สุนทร   จันทร์นนท์  :  วนัน้ีเด็กๆ จากขา้งนอกเทศบาลนครยะลา มาเรียนโรงเรียนเทศบาล
เป็นจ านวนมาก มนัเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพการเรียนการสอน การบริหารจดัการ ท าให้ผูป้กครองตอ้ง
หาโรงเรียนท่ีดีกว่า ดังนั้นรัฐตอ้งหามาตรการ หรือส่งเสริมให้โรงเรียนท่ีอยู่ในชุมชนมีการยกระดับ
มาตรฐานท าใหพ้อ่แม่ยอมรับและภาคภูมิใจท่ีส่งลูกเรียนในโรงเรียนใกลบ้า้น 
 งบประมาณจึงมีความส าคัญ  ถ้าโรงเรียนมีผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพ บริหารเก่ง แต่ขาดแคลน
งบประมาณก็จบเหมือนกัน ฉะนั้นการท่ีเด็กข้างนอกเทศบาลมาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเป็น      
การเพิ่มภารกิจใหก้บันกัเรียน 
  
 นายกอเดร์   มะลาเฮง  ;  ยงัมีเด็กอีกหลายคนท่ีอ่านหนงัสือไม่ได ้ครูตอ้งพฒันาเด็กท่ีอ่านไม่ออก
ใหอ่้านใหไ้ด ้ถา้อ่านหนงัสือไม่ออกเป็นอุปสรรคต่์อการเรียนการสอน 
 
 ดร. สุนทร   จันทร์นนท์  :  รัฐไม่ให้ความส าคญักบัโรงเรียนตาดีกา เพราะมองเป็นเร่ืองของ
ศาสนา  ซ่ึงตาดีกามีมานานแล้วเป็นของชุมชน เรียนศาสนา โดยปกติแล้วจะอยู่ใต้ร่มเงาของ 
คณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิด ดูแลยงัไม่เป็นระบบ เราตอ้งจดัให้เป็นระบบท่ีดีกวา่น้ี สมยัก่อนไม่มี
ค่าตอบแทนเป็นภารกิจ เป็นจิตอาสาของผูรู้้มากกว่า  เม่ือรัฐเขา้มาในรูปแบบของการให้เงินตอบแทน
ส าหรับครู  ยึดจ านวนนักเรียนเป็นหลกัโรงเรียนตาดีกาขนาดเล็กให้เดือนละ 6,000 บาท ขนาดใหญ่   
เดือนละ 8,000 บาท ครูสอนก่ีคนก็ไปเฉล่ียเอง เม่ือมีเงินเดือนคุณภาพเร่ิมมีปัญหา 
 

นายมุคลสิ  คอลออาแซ  :  พวกเราเคยไดย้นิโรงเรียนคู่ขนานใหม่ เป็นความคิด เป็นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีจะให้โรงเรียนประถมในชุมชน มีความร่วมมือกับโรงเรียนตาดีกาในเชิงของ     
การใชอ้าคารสถานท่ี ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนชนิดต่างๆ โรงเรียนประถมก็ไม่อยากให้โรงเรียนตาดีกา
ใช้ โรงเรียนตาดีกาก็ไม่กล้าใช้ ดูแล้วไม่ประสบความส าเร็จรัฐต้องการจะใช้ความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชนในทางปฏิบติัก็ใชไ้ม่ได ้ อีกอย่างท่ีเป็นความจริงคือชาวบา้นเป็นห่วงกลวัว่ารัฐจะมา
ลว้งลูก     จะมาจกัการกบัการศึกษาท่ีเขามีอยู่แลว้กลวัว่าออกลกัษณ์ของโรงเรียนตาดีกาจะหมดไป ซ่ึง
โรงเรียนตาดีกามีมานานแลว้ เป็นโรงเรียนท่ีชาวบา้นมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ วนัน้ีการบริหารก็เปล่ียนไป 
ตาดีกากลบัมาอยูไ่ดก้ารดูแลของส านกังานกระทรวงการศึกษา เอกชนอ าเภอ สช. รัฐพยายามจะดึงเขา้สู่
ระบบแต่ไม่เตม็ที 

 
นายยูซุฟ   ดอเลาะ  :  ผมขอเสริมหน่อยครับ ผมว่าโรงเรียนตาดีกาตอ้งบูรณาการกบัฮาฟีส         

กุรอาน  ประเด็นหน่ึงท่ีผมท่ีผมมองวา่ท าไมโรงเรียนตาดีกาถึงไม่มีคุณภาพ ผมมองท่ีครู หลายๆโรงเรียน 
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ท่ีดึงเด็กในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาสอน ซ่ึงครูเหล่านั้นยงัขาดประสบการณ์ ผูเ้ก่ียวขอ้งมอง
วา่ตาดีกาเป็นโรงเรียนเล็กๆ ให้เด็กมาสอนก็ได ้ซ่ึงเป็นความคิดท่ีไม่ค่อยสวยเท่าไร ถา้จะให้ดีผูท่ี้จะมา
สอนในโรงเรียนตาดีกาตอ้งเป็นอุสตาซ แต่ค่าตอบแทนนอ้ย ท าใหไ้ม่มีใครอยากจะมาสอน 

 
นายกอเดร์  มะลาเฮง  :  สมยัก่อนมีคนจิตอาสามาก เพราะ สมยัก่อนคนมีท่ีดินเยอะ มีทรัพย์

สมบติัมาก และมีวถีิชีวติ และมีวถีิชีวติแบบง่ายเม่ือโลกพฒันาข้ึน  หลายๆ อยา่งก็จะพฒันาตามไปดว้ยคน
สมยัน้ีมีภาระมากข้ึน มีค่าใช้จ่ายมากข้ึน เราตอ้งเขา้ใจนะครับว่า ครูก็ตอ้งดูแลครอบครัวองเขา  ชุมชน
ตอ้งหาเงิน ตอ้งมีกองทุนเพื่อใชเ้ป็นเงินค่าตอบแทนส าหรับครูผูส้อนในโรงเรียนตาดีกา 

 
ดร. สุนทร   จันทร์นนท์  :  ผูน้ าตอ้งมีวสิัยทศัน์ ตอ้งเห็นความส าคญัของการศึกษาในสามจงัหวดั  

ผมมองวา่เราตอ้งมีหน่วยงานโดยเฉพาะมาดูแลโรงเรียนตาดีกา 
 
นายยูซุฟ   ดอเลาะ  :  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีงบประมาณสามารถดึงงบประมาณมา

ช่วย มาพฒันาโรงเรียนตาดีกาไดมี้ความคล่องตวัอยา่งมาก 
 
นายกอเดร์   มะลาเฮง  :  ผูท่ี้จะมาเป็นผูน้ าในชุมชนทุกระดบัตอ้งมีวุฒิการศึกษา อยา่งนอ้ยตอ้ง

จบอนุปริญญาถึงจะดี  ส่วนครูครูตาดีกาตอ้งจบชั้น 10 และตอ้งผา่นการอบรมเก่ียวกบัเทคนิคการสอนถึง
จะเป็นครูได ้

 
นายยูซุฟ   ดอเลาะ  :  ผมขอยกตวัอย่างมสัยิดตลาดเมืองใหม่เขามีค่าตอบแทนส าหรับครูมาก

พอสมควร ซ่ึงผมดูแลว้คุณภาพของนกัเรียนใชไ้ดอ้ยู ่
 
นายกอเดร์   มะลาเฮง  :  ผูน้ าตอ้งไม่เห็นแก่ตวั ไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ของตวัเองเป็นหลกั 
 
นายยูซุฟ   ดอเลาะ  :  อีกเร่ืองหน่ึงท่ีคนบา้นเราไม่ค่อยให้ความส าคญั คือ การแนะแนวการเรียน

ต่อของนกัเรียน เด็กๆ เลือกเรียนตามเพื่อน ตามกระแส เพราะไม่ค่อยมีคนแนะน า น่าเสียดายอยา่งยิง่ 
 
ดร.ตายูดิน  อุสมาน :  ผมคิดวา่เราไดข้อ้มูลดา้นการศึกษามาพอสมควรแลว้ ขอไปประเด็นต่อไป

นะครับ คือ การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  เราจะพฒันาหรือวิธีการอย่างไร ท่ีจะยกระดบัเศรษฐกิจในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตข้อเชิญเสนอความคิดเห็นครับ 
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นายกอเดร์   มะลาเฮง  : ประเด็นเศรษฐกิจ บา้นเรามีงบประมาณท่ีจะมากระตุน้ หรือมาแกไ้ข
ปัญหาปากทอ้งของชาวบา้นมากมายมหาศาล แต่ดูแลว้เหมือนต าน ้ าพริกละลายน ้ าอยู ่ก็มีงบประมาณมา
ลงมือปฏิบติั ขาดการติดตามและประเมินผล ขาดการต่อยอดส้ินปีงบประมาณก็ส้ินจริงๆ น่าเสียดายมากๆ    
เงินไม่รู้เท่าไรแลว้ ดงันั้นรัฐตอ้งจดัสรรทุน และโครงการท่ีมีความย ัง่ยนื  ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได ้
แรงงานบา้นเราไม่มีฝีมือ ขาดทกัษะ บางคนยงัเลือกงานอีก เม่ือเป็นเช่นน้ีท าให้เยาวชนบา้นเราวา่งงาน 
ดงันั้น รัฐตอ้งเขา้มาพฒันาฝีมือ  พฒันาทกัษะการท างานใหก้บัเยาวชนและประชาชนดว้ย 

 
นายยูซุฟ   ดอเลาะ  :  คนบา้นเรามีค่านิยมท่ีแปลกๆ พ่อแม่ปลูกฝังค่านิยมว่าตอ้งท างานรับ

ราชการ หรือท างานในบริษทั เด็กๆ เยาวชนตอ้งเรียนสายอาชีพดว้ย ไม่ใช่ไปเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามหมด แลว้ใครจะท างานด้านอาชีพ คนบา้นเราไม่ยอมคิดสร้างงานเอง  รอท างานบริษทั   
เป็นลูกจา้งเขาตลอด 

งบประมาณท่ีมาสนบัสนุนอาชีพของประชาชนในสามจงัหวดั เช่น โครงการเล้ียงววั แพะ คนท่ี
ได้ประโยชน์จริงๆ คือ คนภาคเหนือ  ภาคอีสาน  รัฐซ้ือววั  แพะมาให้ชาวบ้านเล้ียง  คนภาคเหนือ        
ภาคอีสาน  เขาได้เบิกในอีกราคาหน่ึง ชาวบา้นก็เล้ียงไปอย่างนั้นแหละ  ไม่ย ัน่ยืน  เพราะไม่ใช่ความ
ตอ้งการของชาวบา้น 

 
นายกอเดร์   มะลาเฮง  :  การพฒันารายไดม้นัก็เก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาอาชีพ ดงันั้นการท่ีรัฐจะ

มาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนใต้ รัฐต้องดูอาชีพท่ีเป็นความต้องการของ
ประชาชนจริง  ดูท่ีความเป็นไปได ้และมีความเหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ  และอตัลกัษณ์
ของพื้นท่ีดว้ย 

 
นายมุคลิส  คอลออาแซ :  เม่ือก่อนราคาผลผลิตหรือผลไมบ้า้นเราราคาสูงมาก โดยเฉพาะ

ลองกอง ท่ีผา่นมาราดากิโลกรัมร้อยกวา่บาท ปัจจุบนัราคากิโลละ 10 บาท  ชาวสอนก็ปล่อยให้มนัร่วงลง
มาเองไม่มีการไปเก็บ ตอนน้ีเราเสียดุลการคา้  เพราะเราซ้ือผลไมจ้ากภาคอ่ืนในราคาท่ีแพง ส่วนผลไม้
บา้นเราราคาถูก รัฐตอ้งเขา้มาดูแลเร่ืองน้ีดว้ย 

นายกอเดร์   มะลาเฮง  :  รัฐตอ้งเขา้มาดูแล โดยเฉพาะโครงการประกนัราคาผลไม ้ท าไมภาค
อ่ืนๆ ถึงไดป้ระกนั แต่สามจงัหวดัท าประกนัราคาผลไมไ้ม่ได ้การติดตามาส่งเสริมโครงการของรัฐไม่ได้
ติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
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นายมุคลสิ  คอลออาแซ  :  หลายๆ ท่านเคยเห็นการปลูกปาล์มในทุ่งนา มีการขายตน้กล้าปาล์ม 
ช่วยขุดดินให้ เม่ือถึงเวลาก็ไปไม่ได้มาติดตามหรือมาดูแล  ดูเหมือนว่าท าไปเพื่อ ให้หมดงบประมาณ  
เม่ือไม่มีการติดตามผล หรือไม่มีการช่วยเหลือต่อ ชาวสวนก็ปล่อยใหป้าลม์โตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ผกักางมุ้งก็เช่นเดียวกัน ประมาณ 1 ปี รอจนมุ้งพงัพอมุ้งพงัก็ไม่มีใครมาท างาน ผมสรุปว่า       
การดูแลอยา่งต่อเน่ือง การติดตามดูแลของกองทุนสนยางพารา ดูแลว้ยางพาราประสบความส าเร็จ เพราะ
มีการดูแลติดตามไม่ดี 

 
นายยูซุฟ   ดอเลาะ  :  การดูแลการท าอาชีพ รัฐตอ้งดูแลอย่างต่อเน่ืองเหมือนการติดตาม ดูแล

ของกองทุนสวนยางพารา ดูแลยางพาราประสบความส าคญัเพรามีการดูแลติดตาม 
นโยบายเศรษฐกิจอยา่หวงัเพื่อใหไ้ดม้วลชน เพื่อใหเ้สียงสนบัสนุน อยา่หวงัดึงงบประมาณ เม่ือมี

งบประมาณแลว้ยงัมาเบียดเบียนงบประมาณของชาวบา้น 
 
นายธนัติ    ทองนุ่น  : อาชีพคือ ความมัน่คงของชีวิต ผมวา่ มีปัจจยั 3 ตวั ท่ีท าให้การขบัเคล่ือน

ทางเศรษฐกิจบา้นเราชา้ไปกวา่ท่ีอ่ืนๆ ก็คือ 
1) พฤติกรรม 
2) ทศันคติ 
3) ความเคยชิน 
พฤติกรรมเป็นตวัแปรท่ีจะบ่งบอกการใชชี้วิต หรือ การท ามาหากินผมคลุกคลี และไดมี้โอกาส

ท างานในชุมชนในสมยัก่อนในสมยัผมอยู่ กศน. เราจะเห็นว่าประชาชนพอใจในสภาพเดิมๆ ซ่ึงเป็น
อุปสรรคในการพฒันามาก 

ผมว่าในการท างานต้องอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานท่ีว่าชาวบ้านต้องเรียนรู้สภาพปัญหา  
สาเหตุ  และวิธีการแกไ้ข เจา้หน้าท่ีของรัฐตอ้งไปช่วยเหลือ ตอ้งสอนให้ชาวบา้น เรียนรู้ช่วยตวัเองให้
ความรู้พวกเขา คนท่ีจะเขา้ไปช่วยตอ้งเขา้ใจประการแรก คือ ไม่ดูถูกชาวบา้น คิดให้เป็น สอนอยา่งไรให้
เป็นท าตัวอย่างให้ชาวบ้านดู ถ้าชาวบ้าน ไปเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของเขามีส่ิงจูงใจ ต้องเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย ตอ้งลึกซ้ึงจึงจะชนะใจประชาชนได ้

 
นายกอเดร์   มะลาเฮง :  คนเราจะพฒันาได้ต้องดูให้เป็นตอ้งรู้ท่ีไปท่ีมา เหมือนหมอท่ี

วนิิจฉยัโรค ถา้วนิิจฉยัถูกโรค คนป่วยก็จะหายจากอาการป่วยได ้คือ แกถู้กโรค และถูกวิธี รัฐตอ้งสอนให้
ประชาชนรู้จกัตวัเองด้วย  สังคมจะดีได้ถ้าทุกคนมีศาสนาอยู่ในตวั  ท าอย่างไรให้ประชาชนอยู่ใน
หลกัการของศาสนา ปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนาอยา่งเคร่งครัด ไม่รับเอาวฒันธรรมท่ีผิด วิธีแกไ้ข 
คือ ตอ้งมีวชิาศาสนาในทุกระดบั มีกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัศาสนาภายในชุมชนใหเ้กิดบ่อยๆ 
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นายธนัติ    ทองนุ่น  : ผมมองท่ีการอยูร่่วมกนัในสังคม  ผมมอง 3 มิติ คือ มิติการอยูร่่วมกนั  มิติ

การมีส่วนร่วม และมิติการศึกษา คนเราอยูใ่นสังคมตอ้งรู้จกัร่วมกนั เห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือซ่ึงกนั และ
กนั อยูใ่นสังคมตอ้งมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า  ซ่ึงเม่ือเป็น เช่นน้ีแลว้ สังคมก็จะมีความสุข 
 รัฐตอ้งส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัคนในพื้นท่ี กิจกรรมท่ีรัฐเป็นฝ่ายจดั
อาจจะได้ใจ และประชาชนเข้ามาร่วมมากกว่า วฒันธรรมต่างๆ ท่ีดีงามในสังคมรัฐต้องส่งเสริม
วฒันธรรมท่ีหายไปแลว้ตอ้งน ามาฟ้ืนฟูใหม่  เพื่อให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจวา่ตวัเองมีวฒันธรรมท่ี
ยิง่ใหญ่ 
 กีฬาแกปั้ญหาสังคมได ้กีฬาเป็นวิธีการท่ีจะท าให้เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัระหว่างชุมชน
หลายๆ ชุมชน การสร้างตามสัมพนัธ์ระหว่างประเทศก็ยงัใชก้ารกีฬา  ดงันั้นการกีฬาเป็นตวัชูโรง แต่ละ
จงัหวดัตอ้งส่งเสริมนกักีฬาให้เป็นนกักีฬามืออาชีพ สามารถสู่ระดบัโลก ระดบั inter ให้ได ้กีฬาให้คน
ส าเร็จหลายคนแลว้ กีฬาท าใหร้วยหลายคนแลว้ กีฬาท าใหน้กักีฬามีช่ือเสียงก็หลายคนแลว้ แต่เด็กบา้นเรา
ยงัไม่มี เราตอ้งท าใหไ้ด ้ตอ้งช่วยกนัสนบัสนุน 
 
 นายกอเดร์   มะลาเฮง  :  ผมทราบข่าววา่มีเยาวชนของเราเป็นเด็กจงัหวดัยะลาก าลงัเรียนชั้น
ประถมศึกษา มีทกัษะดี ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรมเพิ่มเติม ฝึกกบัโคช้ระดบัโลก ท่ีเมืองบาเซโลนา 
ประเทศสเปน กีฬาสามารถเป็นตวัชูโรงได ้นอกจากกีฬาสร้างคนแลว้กีฬาให้เด็กๆ และเยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด กีฬาแกปั้ญหา ยาเสพติดได ้กีฬาแกปั้ญหาเด็กมัว่สุมได ้
  
 นายธนัติ    ทองนุ่น  : กีฬาแกปั้ญหาสังคมได ้เราตอ้งมีหลกัสูตรการกีฬา เราอาจสนบัสนุนกีฬา
เป็นจุดเด่น กีฬาท่ีคนบา้นเราถนดั เช่น ปัญจะสีลตั  ตะกร้อ  กีฬาประเภทน้ีเด็กๆ บา้นเราจะไดเ้ป็นนกักีฬา
ระดบัโลกได ้ซ่ึงถา้ท าไดแ้ลว้จะมีเยาวชนรุ่นหลงัๆ  ตาม หรือสนใจเป็นนกักีฬามากข้ึน 
 
 นายกอเดร์   มะลาเฮง  :  ผมวา่ผูน้ าทอ้งถ่ินตอ้งชูนโยบาย 1 ต าบล 1 สนามกีฬา ชุมชนตอ้งมี
สนามกีฬาเป็นท่ีออกก าลงักาย เป็นท่ีพบปะระหว่างสมาชิกกบันกักีฬาหรือกองเชียร์ สนามกีฬาตอ้งอยู่
ใกลม้สัยดิดว้ย เพื่อความสะดวกในการมาละหมาด ถึงเวลาเล่นกีฬาก็เล่น ถึงเวลาละหมาดก็มาละหมาด 
  
 นายธนัติ    ทองนุ่น  : การแข่งขนันกเป็นเร่ืองเป็นราวในจงัหวดัควรมีสนามแข่งขนันกท่ีมี
มาตรฐาน 
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 นายธนัติ    ทองนุ่น  : เรามีศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ ศอบต. ปัญหา
ตอนน้ี คือ ศอบต. สามารถช่วยอะไรบา้ง ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งพูดกนัคือ ศอบต. สามารถช่วยอะไรไดบ้า้ง ส่ิง
หน่ึงท่ีตอ้งพดูถึงคือ ศอบต. ตอ้งสนบัสนุนดา้นกีฬา 
 
 นายยูซุฟ   ดอเลาะ  :  ผมวา่สนามกีฬาสามารถท าให้ไดท้นัที  อบต. ควรรับด าเนินการ ผมขอพูด
เร่ืองวนัส าคญัทางศาสนา  เรามีวนัส าคญัทางศาสนา เช่น วนัฮารีรายอ และวนัส าคญัอ่ืนๆ แต่วนัส าคญั
กลบั ไม่ไดรั้บการจดัความส าคญั รัฐไม่สนบัสนุนเท่าไร รัฐตอ้งท าซุ้มใหญ่ๆ เพื่อตอ้นรับความยิ่งใหญ่
ของวนัส าคญัต่างๆ และตอ้งใหค้วามส าคญักบัวนัส าคญัของทุกศาสนา 
 
 นายธนัติ    ทองนุ่น  :  ในการสร้างสังคมตอ้งให้ความส าคญักบัการศึกษา และกิจกรรม การจดั
กิจกรรมจะเป็นตัวหล่อหลอมคนท าให้คนได้มีโอกาสในการแสดง ไม่ว่าจะเป็นการกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรม ส่วนหน่ึงคือ กิจกรรมช่วยลดความหวาดระแวงดว้ย 
 เราเห็นวา่ในชุมชน หรือจงัหวดัของเรา มีการระแวงไปหมด ไม่เช่ือใจใครง่าย ไม่ไวใ้จใครง่ายๆ 
คือ มนัเป็นโดยปริยาย สังคมบา้นเรา มีการระแวงซ่ึงกนัและกนั ความหวาดระแวงระหว่างเจา้หนา้ท่ีกบั
ประชาชนนั้นเป็นเร่ืองธรรมดา แต่ความหวาดระแวงระหวา่งประชาชนดว้ยกนั ตรงน้ีน่ากลวั 
  
 นายมุคลิส  คอลออาแซ  :  ความสัมพนัธ์ระหวา่งคน ผมดูแลว้ คนเรามี 2 ประเภทเท่านั้น คือ         
เป็นผูผ้ลิต กบัผูบ้ริโภคเท่านั้น  เราจะหาคนท่ีมีจิตสาธารณะยากข้ึน ท าอะไรก็ตอ้งมีค่าตอบแทนหมด ตอ้ง
หาอะไรท่ีมาปลูกจิตส านึกใหอ้ะไรท่ีมากกวา่นั้น เป็นท่ีพึ่งพา เป็นองคก์รใหค้วามรู้ ความมีน ้าใจ 
 
 นายธนัติ    ทองนุ่น  :  น ากิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มาใชใ้ห้มากๆ ให้เห็น
เป็นรูปธรรม 
 
 นายกอเดร์   มะลาเฮง  ;  ปัจจุบนัน้ีหาคนท่ีท างานเสียสละยากข้ึน ทุกคนมุ่งแต่รายได ้ถามวา่ถา้
มาร่วมกิจกรรมผมจะไดอ้ะไร ทุกคนมุ่งรายได ้ถามวา่ถา้มาร่วมกิจกรรมผลจะไดอ้ะไร ผมจะไดเ้ท่าไร หา
คนคิดเพื่อส่วนรวมนอ้ยลง  ตอ้งจดัให้มีการอบรมส านึกรักบา้นเกิด ผมเคยท าแลว้ เม่ือเด็กๆ และเยาวชน
ไดเ้ขา้ร่วมอบรม     ในประเด็นน้ีแลว้ เด็กเหล่านั้นจะรักชุมชนของตวัเองมากข้ึน รู้จกัเสียสละเพื่อชุมชน 
 รัฐตอ้งมีนโยบายในการสร้างจิตส านึกความเป็นผูน้ าให้ผูน้  าประเภทต่างๆ เขา้มาเป็นผูน้ า หรือ
เป็นผูบ้ริหาร ตอ้งเพื่อบา้นเพื่อเมืองจริง ๆ ไม่ใช่เขา้มาเพื่อประโยชน์ 
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 นายยูซุฟ   ดอเลาะ  :  ธุรกิจแหล่งบนัเทิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในตวัเมืองใหญ่ๆ จะมาท าลาย
วฒันธรรม  เราควรเปิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้มากๆ ก าหนดประเด็นให้พี่น้องประชาชนได้มีเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าใหบ้่อย ๆ 
 
 นายมุคลิส  คอลออาแซ  :  ผมมองว่าผูน้ าศาสนาทุกระดบั ทุกชุมชน ตอ้งเขา้ใจบทบาทของ
ตวัเองใหม้าก ตอ้งเขา้ใจวา่ผูน้ าศาสนาไม่ใช่น าเร่ืองศาสนาอยา่งเดียว ปัญหาสังคมต่างๆ ท่ีก าลงัเกิดข้ึนใน
สังคม ผูน้ าศาสนาตอ้งเขา้มาร่วมแกไ้ขดว้ย 
 
 นายกอเดร์   มะลาเฮง  :  ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั เป็นองคก์รท่ีดูแลผูน้ า
ศาสนา อีหม่ามของแต่ละมสัยิด เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัตอ้งสร้างอีหม่าม
ประจ ามสัยดิใหมี้วสิัยทศัน์ เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาบา้นเมืองของพวกเรา ส่ีเสาหลกัท่ีอยูใ่นแต่ละชุมชน 
แต่ละหมู่บา้นตอ้งท างานอยา่งมีความสัมพนัธ์กนั ถา้เสาใดเสาหน่ึงลม้หรืออ่อนแอ ส่ิงแปลกปลอม หรือ 
อนัตรายจากขา้งนอกก็จะเขา้มาไดง่้ายดาย ก็เหมือนเสาบา้นถา้เสาใดอ่อนแอ บา้นนั้นจะพงัไดง่้าย  

ผูน้ า  เจา้หน้าท่ีท่ีจะมาอยูใ่นสามจงัหวดัชายแดนใต ้ตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตร การไม่เห็นแก่
ตวั เพื่อใหผู้น้  า  เจา้หนา้ท่ีมีความพร้อม เตม็ใจ ทุ่มเท  เพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อส่วนตวั 
 
 นายธนัติ    ทองนุ่น  : การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งท าในรูปของ
โครงการ เพราะในโครงการจะมีรายละเอียดครบถว้นทุกประการ ผมวา่เราตอ้งสอนให้ประชาชนรู้จกัคิด 
และเขียนโครงการ 
 
 ดร.ตายูดิน  อุสมาน :  ผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ส่ิงท่ีทุกท่านได้น าเสนอ และได้
สะทอ้นออกมา เป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นอยา่งมาก และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตด้ว้ย 
 

การสัมมนาในจังหวดัปัตตานี 
 การเก็บขอ้มูลโดยการสัมมนาในจงัหวดัยะลา ผลการเก็บขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 
 

ดร.ตายูดิน  อุสมาน :  ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน วนัน้ีนบัเป็นโอกาสดีอีกวนัหน่ึงท่ีไดมี้
โอกาสมาเจอกบับรรดาผูรู้้ทั้งหลาย ท่ีกระผมและทีมวจิยัมาวนัน้ี เพื่อมาเก็บขอ้มูลการวิจยัเร่ือง การพฒันา
การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจงัวดัชายแดนภาคใตใ้นสถานการณ์ความไม่สงบ  ซ่ึงท่านสามารถ
ใหข้อ้มูล ขอ้คิด และวธีิการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัได ้ขอขอบคุณอีกคร้ังหน่ึงครับ  
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 ผมขอเร่ิมเลยนะครับ  ประเด็นแรก ผมขอให้ท่านให้ขอ้มูลให้ประเด็นของการพฒันาการศึกษา 
ท่านทั้งหลายมีมุมมอง หรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งไร 
 
 นายปกรณ์  กลีมีอ  :  การศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้หลายอยา่งมากท่ีตอ้งพฒันา จาก
ข้อมูลหลาย ๆ แห่ง มีข้อมูลว่าผมสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวดัปัตตานี ยะลาและ
นราธิวาส ต ่ามาก และยงัต ่าทุก ๆ ปี   ผมว่าฝ่ายรัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ตอ้งรีบแกป้รับปรุงให้เร็วท่ีสุด 
ไม่ใช่ให้ใครผูใ้ดผูห้น่ึงมาเกาะมาโกย หารายได้เขา้ตวัเอง ไม่ใส่ใจว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิมากน้อย
เพียงใด  ปัญหาการมีผลสัมฤทธ์ิต ่า ผมมองว่าเราตอ้งใช้ส่ิงแปลก ๆ ท่ีคนอ่ืนยงัไม่ได้ท  า  ถ้าท าแล้วมี
ผูส้นใจท่ีจะน าไปพฒันาต่อยอดต่อไป 
 ผมมองว่า การพฒันาการศึกษาต้องหาวิธีการท่ีสามารถท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนสูงข้ึน ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความรู้ความสามารถของครูผูส้อน การทุ่มเทการเอาใจใส่ ตลอดจนความมี
จรรยาบรรณของครู ท าให้คุณภาพทางการเรียนสูงข้ึน ดงันั้นฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษาตอ้งคน้หา 
เสาะหา คนเก่ง ๆ ท่ีไม่ยอมเปิดตวั ทั้ง ๆ ท่ีเขามีประสบการณ์ 
 

นายซัยนูรดีน  นิมา  :  เม่ือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าลง ผูป้กครองตอ้งเอาใจใส่ลูกหลานดว้ย         
ถา้ปล่อยใหเ้ป็นอยา่งนั้น ผลลพัธ์คือ สอบเขา้เรียนในมหาวทิยาลยัไม่ได ้ท าใหก้ารศึกษาของเยาวชน    ไม่
ต่อเน่ือง และกลายเป็นปัญหาอีกต่อไป เยาวชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เด็กไม่ฉลาด  แต่
บางคร้ังขาดโอกาส สมยัน้ีหรือปัจจุบนัเป็นสมยัใหม่แลว้ การศึกษาตอ้งพฒันามากกวา่น้ี 
 

นายสุวฒัน์  จามจุรี  :  การศึกษาระดบัอุดมศึกษามีความส าคญัต่อเยาวชนของเรา ถามหน่อยครับ
วา่มหาวิทยาลยัท่ีมีอยูใ่นสามจงัหวดั ไดเ้ปิดสาขาวิชาใหม่ ๆ ไหม ดูดูแลว้ยงัเหมือนเดิมอยู ่มหาวิทยาลยั
ตอ้งเปิดสาขาวิชาท่ีทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการของนกัศึกษาและผูป้กครอง ไม่ใช่ไปเปิดในส่วนกลาง
หมด ทุกคนมุ่งไปท่ีส่วนกลางหมด  แลว้เม่ือไรบา้นเราจะพฒันา ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัตอ้งทนัสมยัดว้ย 
ถา้จะให้ดีมหาวิทยาลยัในบา้นเราตอ้งเปิดหลกัสูตรนานาชาติให้มาก ๆ  ผมว่ามีนกัศึกษาต่างชาติสนใจ    
ท่ีจะมาศึกษาในบา้นเรามากนะผมว่า ทุกคนคงจะรู้วา่ในประวติัศาสตร์สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เคย
เป็นศูนยก์ลางการศึกษามาก่อนในอดีต เราตอ้งสร้างความโดดเด่นทางการศึกษาของบา้นเรา 

 
นายซัยนูรดีน  นิมา  :  สามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจ านวน

มาก ผมวา่เรามาช่วยกนัพฒันาโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพมากกวา่น้ี  โรงเรียนเอกชนบางโรงมีนกัเรียน
มากจริง ๆ เม่ือปริมาณมากแน่นอนการดูแลก็ไม่ทัว่ถึง จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนกัเรียน หากดู
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เปอร์เซ็นต์ของการสอบเขา้มหาวิทยาลยัแลว้เปอร์เซ็นต์ยงัน้อยอยู่  ผูบ้ริหาร ครูบาอาจารยต์อ้งช่วยกนั
สร้างโอกาสใหเ้ด็ก ๆ ไดเ้ขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาใหม้าก ๆ ข้ึน โดยวธีิใดก็ได ้
  
 นายปกรณ์  กลีมีอ  :  ผมวา่เราตอ้งเตรียมการ เราตอ้งส่งเด็กบา้นเราให้ไปเรียนต่างประเทศดว้ย 
ซ่ึงผมมองวา่มนัจ าเป็นนะครับ เม่ือไปเรียนต่างประเทศ นอกจากจะไดค้วามรู้ทางวชิาการแลว้ ไดฝึ้กภาษา
แลว้ ไดป้ระสบการณ์ใหม่แลว้ เด็ก ๆ น้อง ๆ จะไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของประเทศนั้น ๆ  ท าให้เกิดความ
เขา้ใจวฒันธรรมของแต่ละประเทศ จะมีประโยชน์ในระยะยาว โดยเฉพาะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ ในอนาคตการติดต่อระหวา่งประเทศจะรวดเร็วมากข้ึน เราตอ้งเตรียมพร้อม ตอ้งสร้างคนรุ่นใหม่ 
ๆ ใหมี้ความเป็นนานาชาติ 
 
 นายซัยนูรดีน  นิมา  :  ท่ีผา่นมาเราส่งนกัศึกษาไปศึกษาในบางประเทศเท่านั้น   โดยเฉพาะใน
ประเทศตะวนัออกกลาง  ผมว่าเราตอ้งส่งในประเทศใหม่ ๆ ท่ีเรายงัไม่ไดส่้ง  แลว้ตอ้งเป็นประเทศท่ีมี
บทบาทในปัจจุบนัและในอนาคตครับ  เช่น ประเทศจีน อินเดีย ญ่ีปุ่น ซ่ึงไม่ไกลลา้นเราเท่าไรนกั อินเดีย
มีนกัศึกษาบา้นไปเรียน แต่ผมวา่ยงัไม่เป็นระบบเท่าไร ประเทศจีนน่าสนใจมาก นอกจากนกัศึกษาจะได้
ภาษาจีนแล้ว นกัศึกษาท่ีจบมาจากประเทศจีนจะได้เรียนวิธีการท างาน วิธีคิดของคนจีน  แล้วกลบัมา
ถ่ายทอดใหป้ระชาชนไดรั้บรู้และน าไปปฏิบติั 
  
 นายสุวัฒน์  จามจุรี  :  ปัจจุบนัน้ีผมสังเกตวา่นกัเรียน นกัศึกษาเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีตวัเอง
ไม่ชอบ และจบแล้วไม่สามารถใช้วิชาท่ีเรียนไปประกอบอาชีพ เน่ืองจากว่านกัเรียนนกัศึกษามีขอ้มูล 
หรือขาดขอ้มูลในการเรียนต่อ สรุปคือ ขาดการแนะแนวท่ีดี ถ้ามีการแนะแนวท่ีดี ประสิทธิภาพหรือ
ผลส าเร็จทางการศึกษาของนกัเรียนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะมีมากกวา่น้ี บางคนเรียนไม่ต่อเน่ือง 
เลือกสาขาท่ีผดิพลาด ซ่ึงเป็นสาขาท่ีตวัเองไม่ชอบและไม่ถนดั บางคนฝืนเรียนจนจบ ตอนเรียนก็ฝืนแลว้ 
ตอนท างานก็ยงัฝืนอีก แลว้ชีวติจะมีความสุขไดอ้ยา่งไร 
 
 นายปกรณ์  กีลีมอ  :  ผมขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมครับ กรณีการเลือกเรียน เราจะพบวา่มี
นกัศึกษาเลือกเรียนตามกระแสมาก ถา้ไปท่ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง พบวา่นกัศึกษาจากบา้นเราเลือกเรียน 
คณะรัฐศาสตร์ ถามวา่อะไรคือแรงจูงใจท่ีท าให้เด็ก ๆ เหล่านั้นเรียนรัฐศาสตร์ ค าตอบก็คือ ตอ้งการเป็น
ปลดัอ าเภอ ตอ้งการเป็นนกัปกครอง อาจจะเป็นเพราะเรียนตามความตอ้งการของพ่อแม่ หรือของตวัเองท่ี
เคยเห็นปลดัอยูต่ามท่ีวา่การอ าเภอ เห็นแลว้อยากเป็นเหมือนปลดั พวกน้ีไม่คิดจะเป็นอยา่งอ่ืนแลว้ อาชีพ
อ่ืนไม่สนใจแลว้ ซ่ึงการเปิดสอบต าแหน่งปลดัไม่ไดเ้ปิดทุกปี ก็ตอ้งคอย ในขณะท่ีคอยสอบปลดันกัศึกษา
เหล่าน้ีไม่ยอมท าอาชีพอ่ืนชัว่คราวไปก่อน บางคนสอบหลายคร้ังกวา่จะได ้บางคนสอบทุกคร้ังไม่เคยติด
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สักคร้ังก็มี  เพราะการอ่านหนงัสือนอ้ยไป ฉะนั้นผมวา่ผูป้กครองตอ้งแนะน าให้ลูก ๆ เลือกเรียนในสาขา
ท่ีมีความเป็นไปไดก้บับุตรหลานของเราให้มากท่ีสุด อยา่ไปตามกระแส และดูความสามารถของลูกเรา
ดว้ย 
 
 นายซัยนูรดีน  นิมา  :  พดูถึงปลดัหรืออาชีพรับราชการ เป็นอาชีพท่ีอยูใ่นความฝันของเด็กและ
ผูป้กครอง อย่าลืมว่าคนเราเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ต าแหน่งทางราชการมีเท่าเดิม ผมว่าเราตอ้งเปล่ียนมุมมอง 
เปล่ียนความคิดของประชาชนใหส้นใจท่ีจะอาชีพหรือเปิดกิจการของตวัเองดีกวา่ นอกจากจะมีความเป็น
อิสระแลว้ ยงัมีโอกาสท่ีมีรายไดม้าก 
 
 ผศ.ดร.รุสลนั  อุทยั  :  ผมขอพดูถึงการศึกษาระดบัรากหญา้นะครับ คือ โรงเรียนตาดีกา ซ่ึงเป็น
โรงเรียนท่ีเกิดข้ึนโดยชุมชนตามหลักค าสอนของศาสนาอิสลามท่ีตอ้งเรียนวิชาการอิสลาม และเป็น
หนา้ท่ีของผูรู้้ท่ีตอ้งถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูท่ี้ยงัไม่รู้ นั้นก็คือ เด็ก ๆ  และเยาวชนโรงเรียนระดบัรากหญา้ท่ี
มีทุกชุมชน คือโรงเรียนตาดีกา  
 โรงเรียนตาดีกา มีมานานแลว้ มีการเรียนการสอนตามหลกัสูตรท่ีกรรมการสถานศึกษาเป็นคน
คิด หรือเป็นคนหามาใช้ ถ้าเจาะลึกจริง ๆ พบว่า แต่ละโรงเรียนใช้หลักสูตรท่ีไม่เหมือนกันไม่เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั บางโรงเรียนใช้หลกัสูตของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั บางโรงเรียนใช้
หลกัสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และอาจมีบางท่ีใชห้ลกัสูตรจากประเทศมาเลเซีย   ผมดู
ดูแลว้เราไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เราอยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั ประเทศเดียวกนั น่าจะใชห้ลกัสูตรท่ีมาจาก
ท่ีเดียวกนั หรือใช้หลกัสูตรเดียว ผมว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีตอ้งใช้กระบวนการอย่างไรก็แล้วแต่ ท่ีให้
ประชาชนใชห้ลกัสูตรเดียวกนั โดยท่ีประชาชนไม่มีความคิดวา่รัฐจะมาจดัการเก่ียวกบัการศึกษาของเขา 
 
 นายซัยนูรดีน  นิมา  :  ไหน ๆ ก็พูดถึงโรงเรียนตาดีกาแลว้ ผมดูแล้วเรายงัไม่มีโรงเรียน         
ตาดีกาท่ีมีความเป็นเลิศ หรือโรงเรียนตาดีกาตน้แบบในสามจงัหวดั  เป็นโรงเรียนตาดีกาท่ีมีความเป็นเลิศ
ในหลาย ๆ ดา้น เช่น ดา้นคุณภาพของครูผูส้อน ดา้นคุณภาพของผ  ้้เรียน ดา้นคุณภาพของหลกัสูตร       
การสอน มีผูป้กครองท่ีมีความเขา้ใจและเห็นความส าคญัทางการศึกษา ฝันอย่างจะเห็นโรงเรียนตาดีกา 
สมบูรณ์แบบ หรือตาดีกาต้นแบบ หรือตาดีกาต้นแบบ หรือเป็นโรงเรียนตาดีกาท่ีส่งลูกเรียนแล้วมี     
ความภาคภูมิใจ สบายใจ และมัน่ใจ 
 สถาบนัการศึกษาน่าจะท าเร่ืองน้ีให้ดูเป็นตวัอย่าง เป็นแรงกระตุน้ให้คณะกรรมการโรงเรียน  
ตาดีกาสร้างโรงเรียนตาดีกาของเขาใหเ้ป็นโรงเรียนตาดีกาท่ีมีคุณภาพ  องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยู่
ใกลชิ้ดกบัประชาชนมาก ๆ ควรใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองน้ี ใหถื้อวา่เป็นภารกิจของ อบต. ดว้ย ไม่ใช่ของ
มสัยดิอยา่งเดียว 
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 ถ้าหากว่าเป็นเร่ืองยากไม่รู้จะคิด หรือออกแบบอย่างไร ผมว่าคณะกรรมการมสัยิดท่ีดูแล
รับผดิชอบโรงเรียนตาดีกา ควรไปศึกษาดูงานในประเทศมาเลเซีย มาเลเซียเขาจดัการเร่ืองโรงเรียนตาดีกา
อยา่งไร แลว้น ากลบัมาประยกุตใ์ชใ้นบา้นเรา อนัน้ีผมวา่เราตอ้งรีบ ๆ ท าก่อนท่ีจะเสียเวลามากกวา่น้ี 
 อีกประเด็นหน่ึง คือ สวสัดิการของครูตาดีกา รัฐตอ้งให้สวสัดิการให้กบัครูตาดีกา ให้สูงและ
สมศกัด์ิศรี เพราะบุคคลเหล่านั้นท างานดว้ยความจริงใจและจิตอาสา ดงันั้นสวสัดิการส าหรับบรรดาครู
เหล่าน้ีตอ้งมีดว้ย ผมมองว่านอกจากเขาท างานเพื่อศาสนาแลว้ เขาท างานเพื่อชาติดว้ย เพื่อผลิตบุคลกร
ของชาติใหเ้ป็นคนดี 
 
 นายปกรณ์  กีลีมอ  :  ถา้เป็นอย่างนั้นผมว่ารัฐตอ้งมีการนิเทศติดตามการสอนของครูดว้ย 
เน่ืองจากวา่เทคนิคการสอนของครูเขาไม่ค่อยดีเท่าไร พดูตรง ๆ นอ้งเหล่าน้ีไม่ไดจ้บสายครูมา ไม่ไดเ้รียน
วชิาชีพครู ก็ควรมีการอบรมเทคนิคการสอนให้กบัครูผูส้อนในโรงเรียนตาดีกาดว้ย ท่ีผมประทบัใจคือ มี
ครูตาดีกาบางคนเป็นครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมหรือมธัยมมาช่วยสอนด้วย ด้วยความท่ี
บุคคลเหล่านั้นเคยเป็นครูตาดีกามาก่อน ถึงแมจ้ะมีต าแหน่งเป็นครูผูส้อนในโรงเรียนประถมหรือมธัยม 
ซ่ึงมีความผกูพนักบัโรงเรียนตาดีกา ก็ยงัสละเวลามาสอน ความดีอยา่งน้ีน่าช่ืนชมอยา่งมาก 
 
 ผศ.ดร.รุสลัน  อุทัย  :  หากดูสถานการณ์ในปัจจุบนัมีผลกระทบต่อครูผูส้อนมาก ท าให้ครู    
ไม่กลา้มาสอน ตอ้งมีเจา้ท่ีมาคุม้ครอง กลายเป็นวา่ครูมาสอนสายและกลบับา้นเร็ว แน่นอนผลมนัลงท่ีเด็ก 
เด็กไดเ้รียนนอ้ยลง เสียเวลาวนัละหลาย ๆ ชัว่โมง จากหลายวนัก็เป็นหลาย ๆ เดือนและหลาย ๆ ปี ชัว่โมง
ท่ีจะเรียนก็จะหาย ถา้เป็นไปไดผ้มอยา่งให้ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาตรวจ มาประเมินแลว้สรุป
เลยว่า โรงเรียนไหนท่ีอยูไ่หนข่ายท่ีไม่ปลอดภยั โรงเรียนไหนท่ีปลอดภยั สรุปเป็นโรง ๆ เลย ถา้ครูรู้ว่า
โรงเรียนของตนมีความปลอดภยัแลว้ สามารถมาสอนตามเวลาได ้น่าสงสารเด็ก ๆ ท่ีอยูใ่นชนบท ส่วน
ใหญ่แลว้เป็นลูกคนยากคนจน คนท่ีมีฐานะเขาไม่ส่งลูกเรียนในหมู่บา้นอยูแ่ลว้ ผมสงสารเด็กท่ีพ่อแม่ไม่     
มีทางเลือก 
 
   นายซัยนูรดีน  นิมา  :  ผมขอพูดประเด็นท่ีสูงกวา่น้ีหน่อยนะครับ ผมวา่จงัหวดัปัตตานีของเรา
อยูติ่ดกบัทะเล ผมวา่มหาวทิยาลยัน่าจะเปิดสอนสาขาวศิวกรรมการต่อเรือ เพื่อผลิตวิศวกรในการผลิตเรือ
ใหก้บัประชาชนไดไ้วท้  ามาหากินในราคาท่ีไม่สูงมากนกั ถา้เรามีการผลิตดี ๆ สามารถส่งออกไดด้ว้ย 
 สาขาเกษตรก็น่าส่งเสริม สามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นภูมิภาคท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  พวกเรา
เคยไปท่ีภาคอ่ืน ๆ และก็คงยอมรับว่า บา้นเรามีทรัพยากรท่ีดีกว่า มีมากกวา่และสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะ
พืชพนัธ์ทางการเกษตร คนเก่าคนแก่ท าอาชีพโดยใชป้ระสบการณ์ ไม่ไดเ้รียนทฤษฏีในห้องเรียนซ่ึงก็ได้
ระดับหน่ึง คนรุ่นใหม่หรือรุ่นปัจจุบนัต้องพฒันาการเกษตรหรือการประกอบอาชีพด้านเกษตรท่ีมี
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คุณภาพ ซ่ึงการมีอาชีพเกษตรท่ีมีคุณภาพตอ้งมีการเรียนวิชาเก่ียวกบัการเกษตรดว้ย ถึงจะถูกตอ้ง ฉะนั้น
ผมวา่รัฐตอ้งสนบัสนุนการเรียนการสอนวชิาเกษตรใหม่ ใหเ้ขม้แขง็มากกวา่น้ี 
 
 นายปกรณ์  กลีมีอ  :  ดูการเกษตรแลว้ สงสารเกษตรกรมาก ๆ ราคาผลผลิตถูกมาก ๆ สมยัก่อน
เกษตรกรแต่ละครอบครัวมีความหวงักบัผลผลิตทางการเกษตรซ่ึงแต่ละปีมีรายไดเ้ขา้มากมาย บางคนได้
ส่ีถึงห้าแสน สามารถใช้เงินเป็นปี ปัจจุบันไม่ได้ยินแล้วว่าเกษตรกรรายได้ท่ีขายผลผลิตเป็นแสน           
น่าเสียดายมาก ๆ รัฐตอ้งดูแลไม่ใช่เห็นปัญหาแลว้ปล่อยไปเร่ือย ๆ หลายปีแลว้ท่ีชาวบา้นขายสินคา้ราคา
ถูก 
 พดูถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หลายคนท่ีอยูใ่นหอ้งน้ีก็คงผา่นการศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามมาก่อนดว้ย ซ่ึงผมว่าคุณภาพยงัไม่ค่อยมีเท่าไร โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 
ซ่ึงอยูต่ามอ าเภอหรือชุมชนต่าง ๆ น่าเสียดายมาก ๆ ท่ีเด็กอยูน่ั้นหลาย ๆ ปี ไม่ค่อยไดรั้บความรู้อยา่งเต็มท่ี 
อนัน้ีน่าเป็นห่วง ดงันั้นผมขอให้รัฐบาลสนบัสนุนโรงเรียนเอกชนให้สร้างคุณภาพให้กบัตวัเอง โรงเรียน
แต่ละโรงตอ้งสร้างเครือข่าย  มีอะไรจะไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ใช่มาแข่งขนักนัเอง กลวัโรงเรียน
ของคนอ่ืนเด่นและดีกวา่ 
 รัฐตอ้งมาดูแลเร่ืองคุณภาพ ในแต่ละจงัหวดัเลือกมาเลย 1-2 โรง เพื่อพฒันาให้เป็นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามตน้แบบ เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ใคร ๆ ก็อยากมาเรียน 
 ประเด็นหน่ึงท่ีผมมอง คือ การเตรียมประเมินของสมศ. ท าให้ครุตอ้งเตรียมเอกสารหลกัฐาน 
ในการตรวจ บางคร้ังครูก็สอนไม่เตม็ท่ีเพราะใจก าลงักงัวลหรือจดจ่อกบั สมศ. 
 
 ดร.ตายูดิน  อุสมาน :  ผมว่าเราได้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในด้านการพฒันาการศึกษามา
พอสมควรแล้ว ประเด็นต่อไปท่ีเราจะคุยกันต่อ คือ ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ ท่านคิดว่าใน             
การพฒันาเศรษฐกิจในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้นั้น พฒันาอย่างไร อะไรบ้างท่ีท่านคิดว่ายงัต้อง
ปรับปรุงหรือพฒันาอยา่งไร ขอเรียนเชิญครับ 
 
 นายซัยนูรดีน  นิมา  :  ผมขอพูดก่อนนะครับ บงัเอิญวา่เร่ืองเศรษฐกิจน่ีผมพอท่ีเขา้ยุง่เก่ียวบา้ง 
ในฐานะท่ีท าธุรกิจเล็ก ๆ และในฐานะท่ีร่วมมือท างานเก่ียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม คือ เรามี
เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพยอิ์สลามในภาคใต ้
 สหกรณ์ช่วยชาวบา้นได้ สหกรณ์ช่วยสมาชิกได้ เพราะปรัชญาหรืออุดมการณ์ของสหกรณ์  
เป็นการท างานร่วมกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทั้งในรูปแบบของการฝากเงินและการกูย้ืม ถามว่า
เงินทุนส าคญัไหม ตอบวา่ ส าคญัครับ ท าธุรกิจอะไรก็แลว้แต่ จะเล็กจะใหญ่ก็ตอ้งใชทุ้น จะมากหรือนอ้ย
เท่านั้นเอง  ถา้เราไม่ไดเ้ป็นสมาชิกเราจะไปกูท่ี้ไหน ไปธนาคารก็ยุง่ยากอีก ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัดอกเบ้ียอีก 
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การมาเป็นสมาชิกของสหกรณ์เป็นการฝึกให้ประชาชนรู้จกัการออม ทุกเดือนตอ้งมีเงินเก็บเขา้ฝากท่ี
สหกรณ์ เก็บทีละนิดนาน ๆ มนัก็เยอะเอง 
 ผมอยูใ่นวงการสหกรณ์ออมทรัพยอิ์สลาม ผมวา่บา้นเรายงัมีสหกรณ์ออมทรัพยน์อ้ยอยูน่ะ ถา้มี
ก็ยงัเล็ก ๆ ผมว่ารัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งแนะน า ถ่ายทอด ให้ประชาชนเห็นความส าคญัของ
สหกรณ์ออมทรัพย ์หรือสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ ก็ได ้เม่ือเห็นความส าคญัแลว้ ต่อยอดดว้ยความคิดท่ีจะให้
มีสหกรณ์เกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง การเป็นสมาชิกของสหกรณ์ นอกจากจะได้ปันผลแต่ละปีแล้ว     
ท าให้ชาวบา้นมีเงินเก็บดว้ย เม่ือเปิดสหกรณ์แลว้ตอ้งสอนให้ชาวบา้นรู้จกัวิธีการจดัการหรือการบริหาร
สหกรณ์ดว้ย ไม่ใช่เปิดสหกรณ์มาปี 2 ปี ก็ยกเลิกซะแลว้ เพราะบริหารจดัการไม่เป็น หรือคณะกรรมการ
บริหารมีความทุจริต ดงันั้นรัฐตอ้งสอนให้ประชาชนเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของสหกรณ์ด้วย  เพราะ
สหกรณ์ช่วยประชาชนได ้
 ทุนเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ใคร ๆ ก็เห็นดว้ย บางคนมีความคิดท่ีจะท าธุรกิจแต่ไม่มีทุน แลว้ชาวบา้น
ท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของสหกรณ์จะไปหาทุนท่ีไหน ซ่ึงทุนท่ีใกลชิ้ดท่ีสุด คือ ธนาคารอิสลาม ซ่ึงชาวบา้น
สามารถท่ีจะกูม้าใช้ในการท าธุรกิจได ้แต่พูดถึงธนาคารอิสลามแล้ว หลาย ๆ คนเคยสัมผสั และอีกเป็น
เสียงเดียวกนัว่าล าบาก ยุ่งยาก สลบัซบัซ้อน น่าเสียดาย เรามีธนาคารอิสลามท่ีถูกตอ้งตามหลกัการของ
ศาสนาอิสลามแลว้ แต่กระบวนการท างานยงัติดขดัอยู ่ซ่ึงผมวา่ธนาคารอิสลามตอ้งรีบจดัการเร่ืองน้ีโดย
ด่วน เพื่อไม่ใหลู้กคา้รายใหม่ๆ เกิดความไม่ประทบัใจเหมือนลูกคา้รุ่นเก่า ๆ  
 
 ผศ.ดร.รุสลนั  อุทยั  :  ผมมองการพฒันาเศรษฐกิจในรูปแบบของการสนบัสนุนผูป้ระกอบราย
เล็ก สอนให้ประชาชนมีความรู้สึกอยา่งเป็นเถา้แก่ หรืออยากมีธุรกิจเล็ก ๆ ของตวัเอง บางคนแค่คิดก็ไม่
ท าแล้ว แล้วสรุปเลยว่าเราท าได้หรอกธุรกิจ มีคนท่ีมีความคิดแบบน้ีเยอะมากท่ีอยู่ในชุมชน รัฐหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจตอ้งส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ประชาชนในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตมี้การท าธุรกิจและกลา้ท่ีจะท าธุรกิจขนาดใหญ่ได ้
 วนัน้ีเร่ิมมีนกัธุรกิจในชุมชนท่ีท าธุรกิจหรือมีกิจการเหมือนในตวัเมืองใหญ่ ๆ แลว้ หมายความ
วา่ท่ีเมืองใหญ่มีอะไรในชุมชนตอ้งมีเหมือนกนั เพระการมี การท าธุรกิจในชุมชนนั้นประชาชนไม่ตอ้ง
เสียเวลาออกมาซ้ือในเมือง ประหยดัทั้งเวลาและค่าน ้ ามันรถด้วย ให้ประชาชนใช้เงินให้น้อยท่ีสุด       
และเก็บเงินใหม้ากท่ีสุด บั้นปลายชีวติแลว้จะสบาย มีบางคนอายุมากแลว้ยงัตอ้งท างานอีก เพราะไม่ไดมี้    
การวางแผนการด าเนินชีวติในระยะยาว 
 
 นายอาหามะ  บูละ  :  ผมขอถามหน่อย ท าไมปัจจุบนัน้ีมีการบริโภคสูงมาก พูดง่าย ๆ คือ 
บริโภคนิยม ไม่ซ้ือของถูกตอ้งซ้ือของแพง ของท่ียงัใชไ้ดอ้ยูก่็ไม่ใช ้ตอ้งซ้ือของใหม่ตลอดเวลา บางคร้ัง
ซ้ือของเกินความสามารถของตวัเอง เกินรายไดข้องตวัเอง รสนิยมสูง รายไดต้  ่า ผมวา่ประชาชนยงัอยูใ่น
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กระแสบริโภคนิยม ตามแฟชัน่ ตามการโฆษณาชวนเช่ือ ถา้เป็นอยา่งน้ีผมวา่ยุง่แน่ ๆ มีเงินก็ไม่เหลือ คน
ต้องมีหน้ีอีกด้วย รัฐต้องมาช่วยประชาชนให้เห็นความส าคญัของเงิน มีการท าบญัชีครอบครัว บาง
ครอบครัวไม่มีปัญหาในเร่ืองน้ีเพราะมีรายไดเ้ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีสวนยางพารามาก ๆ 
ท่ีน่าเป็นห่วงคือ พวกท่ีเป็นลูกจา้งเขา รายไดไ้ม่มากมาย แต่ท าตวัเหมือนคนมีรายไดม้าก รัฐตอ้งจดัการ
ความรู้ใหก้ารอบรมเร่ืองการใชจ่้ายในครอบครัว ตลอดจนการประหยดั 
 
 นายซัยนูรดีน  นิมา  :  จงัหวดัปัตตานีของเราติดกับทะเล ทะเลเป็นท่ีท ามาหากินของ           
ชาวปัตตานี ผูกพนักบัทะเล มีบางช่วงท่ีชาวประมงขาดแคลนอุปกรณ์ในการจบัปลา  รัฐตอ้งสนบัสนุน
อุปกรณ์ด้วย ชาวปัตตานีส่วนใหญ่เป็นการท าประมงขนาดเล็ก เป็นประมงชายฝ่ัง ซ่ึงมีผลกระทบ
เน่ืองจากไม่มีปลาให้จบั เพราะเรือขนาดใหญ่มาจบัปลาหมด ปลาไม่ทนัขยายพนัธ์เลย  ท าให้ขาดรายได้
หรือมีรายไดน้อ้ย ไม่เพียงพอกบัการดูแลลูก ๆ 
 รัฐให้การสนบัสนุนการท าธุรกิจอาหารฮาลาล เรามีความพร้อมในการท าอาหารฮาลาล เพราะ
เรามีผลผลิตทางทะเลเป็นจ านวนมาก ถา้รัฐสามารถพฒันาส่งเสริมการท าอาหารฮาลาล จะท าให้ประเทศ
ของเรามีรายไดดี้กวา่เดิม ประชาชนมีงานท า สังคมมีความสุข ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคอาหารฮาลาลมีจ านวน
มาก โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวนัออกกลาง โลกอาหารับ แต่ละละปีประชาชนของประเทศไทยสามารถ
ขายอาหารฮาลาลเป็นจ านวนมาก มีรายได้เขา้ประเทศปีหน่ึงเป็นจ านวนมาก ถา้โรงงานสามารถผลิต
ตามท่ีพวกเขาตอ้งการ ยิง่ท  าใหมี้รายได ้ท าใหป้ระชาชนมีงานท าและมีรายได ้ 
 
 นายปกรณ์  กีลีมอ  :  การส่งเสริมอาชีพตดัเยบ็ให้กบักลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บา้น ทุก ๆ ปี         
เราสามารถส่งเส้ือผา้ส าเร็จรูปของผูห้ญิง ผา้คลุมผมไปขายท่ีประเทศตะวนัออกกลาง เป็นจ านวนมาก    
ท าให้ประชาชนในหมู่บา้นมีรายได ้มาจุนเจือครอบครัว ปัจจุบนัสินคา้ ราคาแพงข้ึนทั้งนั้น ท าให้แต่ละ
ครอบครัวตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน   ถา้กลุ่มสตรีสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของหวัหนา้ครอบครัว ผม
วา่เป็นส่ิงทีดี กลุ่มสตรีหลาย ๆ กลุ่มท่ีมีเวลาวา่ง ซ่ึงไม่รู้จะท าอะไร ถา้มาร่วมกนัผลิตเส้ือผา้และผา้คลุม
ผมเป็นส่ิงท่ีดี เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย รัฐหรือหน่วยงานท่ีช่วยได้ตอ้งมาช่วย กลุ่ม
แม่บา้นบางกลุ่มยงัขาดทกัษะในการผลิตท่ีมีความประณีต สวยงาม ควรจดัอบรมการเยบ็ลวดลายให้ 
 บางหมู่บา้นไม่ใช่เฉพาะผูห้ญิงเท่านั้นท่ีเยบ็เส้ือผา้หรือผา้คลุมผม ยงัมีผูช้ายจ านวนหน่ึงท่ีท า
อาชีพน้ีดว้ย เพราะเป็นอาชีพท่ีอยู่ท่ีบา้น ท าท่ีบา้น ผมว่าเยาวชนท่ีไม่รู้จะท าอะไร หันมาฝึกการตดัเย็บ
ดีกวา่ อยา่เลือกงานเลย ไม่มีอะไรดีข้ึนหรอก 
 เม่ือมีการพฒันา ท าใหก้ลุ่มสตรีบางกลุ่มตอ้งต่อยอดส่ิงท่ีตวัเองท า แต่บางคร้ังทุนก็จ  าเป็นมากๆ 
ตอ้งหาทุนให้กบักลุ่มเหล่านั้น เพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ได้ ทุนในท่ีน้ีจะเป็นอย่างไรก็ได ้ไม่มีสัญญา
ผกูพนั แลว้ทุกคนมีความสุข  
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 นายซัยนูรดีน  นิมา  :  ผมวา่เราตอ้งดึง เชิญชวนนกัธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ มาเปิดกิจการหรือ
มาลงทุนในบ้านเรา บ้านเรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่าง ๆ เม่ือมีการลงทุนแล้ว ท าให้
ประชาชนมีงานท าดว้ย แต่ถ้าคนบา้นเราไม่ไดเ้รียนหนังสือสูง ๆ ก็อาจท างานในต าแหน่งเล็ก ๆ  ซ่ึงมี
เงินเดือนไม่มากนัก ฉะนั้น พ่อแม่ต้องส่งลูกเรียนหนังสือให้สูง ๆ จบแล้วมีงานท า เป็นท่ีมีรายได้สูง
พอสมควร 
 ท่ีส าคญัส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึน คือ เม่ือมีการลงทุนแลว้ พวกเราไม่ช่วยกนัดูแลไม่ช่วยกนัปกป้อง แลว้
ธุรกิจมนัจะอยู่ไดอ้ย่างไร บางคร้ังตอ้งหยุดกิจการไปเลย กว่าจะหางานใหม่มนัก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ อีก
ต่อไปแลว้ 
 
 นายปกรณ์  กีลีมอ  : ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในบ้านเราท่ีเห็นชัดคือ การ
ท่องเท่ียว เรามีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายในบา้นเรา แต่เราไม่สามารถใชก้ารท่องเท่ียวไดใ้นช่วงน้ี สถานท่ี
ท่องเท่ียวบางท่ีหยุดไปเลย ไม่มีใครมาเท่ียวเพราะกลวัความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   เม่ือการ
ท่องเท่ียวหยดุชะงกัจะมีผลกระทบอยา่งอ่ืนก็ตามมาดว้ย เช่น การคา้ขาย การขายของท่ีระลึก  การบริการ
รถรับจา้ง โรงแรม ร้านอาหาร กระทบไปหมดเลย บางคนสามารถอยู่ได้เพราะการท่องเท่ียว   มีธุรกิจ
เก่ียวกับการท่องเท่ียวเป็นหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องเข้ามาสร้างความเช่ือใจให้กับ
นกัท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน  
 ส่ือมวลชนเป็นตวัหน่ึงท่ีท าให้การท่องเท่ียวตอ้งหยุดชะงกั เพราะส่ือมวลชนตอ้งการรายงาน
ข่าว ตอ้งส่งข่าว บางคร้ังข่าวท่ีเสนอไปนั้นมนัดูแลว้รุนแรง ทั้ง ๆ ท่ีเป็นเร่ืองเล็กนิดเดียว ใครไดบ้ริโภค
ข่าวก็ไม่อยา่มาเท่ียวสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่ือมวลชนตอ้งเสนอประเด็นข่าวให้พอดี ๆ อยา่หนกัไป
ทางใดทางหน่ึง 
 
 ดร.ตายูดิน  อุสมาน :  ผมว่าเราไดป้ระเด็นของการพฒันาเศรษฐกิจในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตใ้นสถานการณ์ความไม่สงบ มาพอสมควรแล้ว  ประเด็นต่อไปท่ีผมจะขอให้ท่านทั้งหลายได้
ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสังคมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เราจะมีมาตรการใน
การพฒันาสังคมไดอ้ยา่งไร ขอเชิญครับ 
 
 นายซัยนูรดีน  นิมา  :  สังคมบา้นเราในปัจจุบนัน้ีมีปัญหามาก ผมวา่ปัญหาเยาวชนเป็นปัญหา
อนัดบัตน้ ๆ เลย ทุกชุมชนจะมีเยาวชน เยาวชนน่าเป็นห่วงมาก ๆ เลยครับ  ผมเห็นสภาพของเยาวชนแลว้
อดเป็นห่วงไม่ได้ ส่ิงท่ีมาคู่กับเยาชน คือ ยาเสพติด ท าไม่เยาวชนถึงติดยาเสพติดเป็นจ านวนมาก 
หน่วยงานต่าง ๆ ตอ้งเขา้มาแกไ้ขใหก้ารบ าบดัรักษา แต่ผูป้กครองตอ้งแกก่้อน ตอ้งท างาน ล าดบัแรกตอ้ง
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หาวธีิการท่ีไม่ใหลู้ก ๆ เขา้ไปหายาเสพคิด ดูแลว้แปลกนะผมวา่ ท าไมเยาวชนสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ถึงติดยาเสพติดเป็นจ านวนมาก เจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งจริงจงัในการตรวจตราสถานท่ีผลิต จ าหน่าย เพื่อให้
หมดไปจากประเทศไทย 
 เยาวชนกลวักบัปัญหายาเสพติดไหม ทุกคนตอบวา่กลวัแน่นอน ถามวา่กลวัแลว้ รู้แลว้เป็นโทษ
อย่างไร แต่ท าไมยงัติดบุหร่ีอีก ส่ิงน้ีเป็นส่ิงแรก ๆ ท่ีพวกเราคุยกนั ตอ้งหาทางออกไม่ปล่อยให้เยาวชน
ตอ้งตกเป็นทาสของยาเสพติด 
 
 นายปกรณ์  กีลีมอ  :  คนบา้นเราพูดภาษามลายูในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะผู ้สูงอายุจะพูด
ภาษามลายไูดเ้พียงภาษาเดียวเท่านั้น การไปติดต่อกบัหน่วยงานราชการของผูสู้งอายุเหล่านั้นจะมีปัญหา
ทนัท่ีเพราะขา้ราชการบางคนพูดภาษามลายูไม่ได ้ผมว่ารัฐตอ้งเปิดโอกาสให้มีการใช้ภาษามลายคูวบคู่ 
กบัภาษาไทยอยา่งเป็นทางการ  การส่งเสริมใหป้ระชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ชภ้าษามลายนูั้น  
ผมว่าเป็นส่ิงท่ีดี เพราะภาษามลายูเป็นภาษาท่ีคนใช้แพร่หลายมาก มีคนใช้มากท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
แลว้เราจะเป็นสมาคมอาเซียน ปี 2015  น้ีแลว้  นอกจากภาษาองักฤษแลว้ ภาษามลายเูป็นส่วนหน่ึงของ
อาเซียน  การให้ใชภ้าษาลายูควบคู่กบัภาษาไทยในสถานท่ีราชการ เป็นการเปิดเผยให้ชาวอาเซียนและ
ชาวโลกรู้ถึงความแฟร์ของประเทศไทย การท่ีจะมาบงัคบัให้ประชาชนพูดภาษาไทยเพียงภาษาเดียวมนั
เป็นไปไม่ได ้ ขนาดในประเทศซาอุดีอาระเบีย ยงัมีค าประกาศหรือป้ายท่ีมีภาษามลายรูวมอยูด่ว้ย ผมว่า
เป็นความภาคภูมิใจของชาวสามจงัหวดัดว้ย ท่ีภาษาของตวัเองไปปรากฏในประเทศซาอุดีอาระเบีย 
                   ท่ีวา่ขา้ราชการไม่สามารถพดูภาษามลายไูดน้ั้น เน่ืองจากขา้ราชการมาจากทอ้งถ่ินอ่ืน ซ่ึงมาก็
ตอนใกลจ้ะปลดเกษียณแลว้ เรียนไม่ทนัแน่นอน วิธีแกท่ี้รัฐตอ้งรีบด าเนินการ คือ ขา้ราชการขั้นผูใ้หญ่ 
ต้องเอาคนท่ีเคยมีประสบการณ์ เคยท างานในท่ีพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ถ้าพูดภาษาง่าย ๆ        
คือ ตอ้งเอาขา้ราชการในทอ้งถ่ินข้ึนมารับช่วงต่อ  
 แน่นอนส่วนหน่ึงท่ีจะตามมา นั้นคือ การปรากฏตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งไม่ระแวงต่อผูใ้ชภ้าษา
มลายู บางหมู่บา้นชาวบ้านเก็บเงินท าป้ายหมู่บา้นเป็นภาษามลายู ซ่ึงเป็นสิทธิของชาวบ้านนะผมว่า       
ส่ิงหน่ึงท่ีเราเห็นคือ รัฐพยายามท่ีจะเปล่ียนช่ือหม  ้่บา้นท่ีเป็นภาษามลายูให้เป็นภาษาไทย ซ่ึงมนัไม่
สมควรท าอย่างยิ่ง ท าให้เกิดปัญหาในอนาคต ซ่ึงเกิดข้ึนจริงๆ  มีการเรียกร้องต่อสู้ มีการฟ้องศาล ปล่อย
ใหใ้ชภ้าษามลาย ู
 
 ผศ.ดร.รุสลนั  อุทยั  :  เรารู้อยูแ่ลว้ชาวมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีความเคร่งศาสนา
สูงมาก ฉะนั้น ชาวมุสลิมจึงตอ้งการใหมี้การใชห้ลกักฎหมายอิสลามท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตให้เต็มท่ี ท่ีใช้
ในปัจจุบนัไดแ้ก่ หลกักฎหมายอิสลามวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก การแบ่งมรดกในระบบกฎหมายของ
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ไทยและกฎหมายของอิสลามมีความแตกต่างกนั ถา้มีการใช้การแบ่งมรดกตามกฎหมายของไทย ท าให้
เกิดความขดัแยง้กบัหลกัการศาสนาอิสลาม 
 กฎหมายชารีอะห์ มีการต่อสู้เรียกร้องมานานแสนนานแลว้ แต่ยงัไม่เกิดซกัที ชาวไทยมุสลิมใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละภูมิภาคอ่ืน ๆ ตอ้งการใช้อยูแ่ลว้ ติดขดัตรงไหน บอกพวกเราหน่อย 
 กิจกรรมในโรงเรียนหรือในหน่วยงานราชการบางแห่ง อาจจะขดักับหลักการของศาสนา 
โรงเรียนตอ้งเขา้ใจ ดว้ยวา่กิจกรรมบางอยา่งนกัเรียนมุสลิมไม่สามารถเขา้ร่วมได ้จะมาบงัคบัใหเ้ขา้ไม่ได ้
 
 นายมาหามะ  บูละ :  เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีการเปล่ียนแปลง และมีการเคล่ือนไหวตลอด การส่งเจา้
ท่ีไปปฏิบติัหนา้ท่ีนั้น ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีตอ้งเขา้ใจวิถีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มุสลิมในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตเ้ขาอยู่กนัอย่างไร ตอ้งลงมาเพื่อมาพฒันาทอ้งถ่ิน ไม่ใช่มาเพื่อรับต าแหน่งอยู ่1-2 ปีก็ไป  มนัไม่
ต่อเน่ือง และอีกอย่างท่ีเห็นในอดีต คือ ขา้ราชการท่ีประพฤติตวัไม่เหมาะสมจากท่ีอ่ืน ๆ ก็จะส่งมาอยู่
ภาคใต ้แสดงวา่ภาคใตเ้ป็นศูนยร์วมของขา้ราชการทีท าความผดิหรือ วธีิแกคื้อ ตอ้งสนบัสนุนขา้ราชการท่ี
เป็นคนในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้นั้นแหละดีท่ีสุด 
 
 นายสุวัฒน์  จามจุรี  :  ผมวา่เราตอ้งสร้างชุมชนท่ีเขม้แข็ง ชุมชนตน้แบบให้เกิดข้ึน การจะได้
ชุมชนตน้แบบมนัไม่ใช่เร่ืองง่าย  ๆแต่มนัจ าเป็นตอ้งท า และตอ้งท าให้เร็วท่ีสุด การจะไดชุ้มชนตน้แบบ 
ชุมชนตวัอย่างอะไรก็แลว้แต่ ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากประชาชน จากผูน้ าทุกประเภทท่ีอยูใ่นชุมชน 
และตอ้งไดรั้บค าแนะน าจากหน่วยงานต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง ในรูปแบบของพี่เล้ียง ท่ีปรึกษา ถา้สามารถสร้าง
เป็นชุมชนตน้แบบไดแ้ลว้ จะเป็นชุมชนท่ีมีลกัษณะบูรณการ ครบวงจร ประชาชนก็จะอยูอ่ยา่งมีความสุข 
สามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เป็นพี่เป็นน้อง สันติสุขก็จะกลบัมา และชุมชนนั้นจะกลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้กบัชุมชนอ่ืน ๆ  มีใครบา้งไม่อยากให้สันติสุข เกิดข้ึนในหมู่บา้นของตวัเอง ทุกคนก็ตอ้งมาดู ถา้
เป็นไปไดส้ามารถท าเป็นส่ือวดีีทศัน์เพื่อเผยแพร่ก็เป็นส่ิงท่ีดี 
 ผมในฐานะท่ีเป็นนกัข่าว และเป็นประชาสังคม ส่ือมีความส าคญั การกระจายขาวตอ้งท าอยา่ง
เร่งด่วน ในชุมชนควรมีสถานท่ีส าหรับการกระจายข่าวสารของบ้านเมือง หรือข่าวของชุมชน เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน วิทยุชุมชนก็จ  าเป็น มีข่าวอะไรก็ประกาศในวิทยุชุมชน ใช้วิทยุชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ ไม่ใช่ข่าวอยา่งเดียว เทปการบรรยายดา้นศาสนาก็สามารถเอามาเปิดใหป้ระชาชนรับฟังได ้เม่ือ
มีวิทยุชุมชนก็ตอ้งมีผูจ้ดัรายการวิทยุท่ีมีความรู้ด้านการจดัการด าเนินรายการวิทยุชุมชน การพูดในท่ี
สาธารณะหรือการพูดให้ถูกตอ้งตามหลกัภาษา หลกัการของภาษาในวงการส่ือสารมวลชน ผูท่ี้จะมาเป็น 
ผูจ้ดัรายการวิทยุ ชุมชนตอ้งไดรั้บการอบรมดว้ย เราอยากให้การกระจายข่าวมีคุณภาพ และมีประโยชน์
สูงสุด 
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 ชุมชนควรเปิดโอกาสให้เยาวชนเขา้มีส่วนร่วมในการจดักระจายข่าว หรือการจดัวิทยุชุมชน 
เพราะเยาวชนเป็นวยัท่ีมีความพร้อม กระฉบักระเฉง และมีความทุ่มเท การเปิดโอกาสให้เยาวชนเขา้มามี
ส่วนร่วมกนั ท าใหพ้วกเขามีความภาคภูมิใจและมองวา่ผ  ้้ใหญ่ใหค้วามส าคญักบัเขา ผูใ้หญ่ไม่แบ่งแยก
ระหว่างเด็กกบัผูใ้หญ่ ส่ิงท่ีจะไดอี้ก คือ ความรู้สึกในการเป็นเจา้ของชุมชน เม่ือรู้สึกว่าเป็นเจา้ของแลว้ 
พวกเขาก็จะรักชุมชนของตนเองโดยปริยาย มาร่วมพฒันาหมู่บา้นไดอี้กดว้ย อย่าลืมว่าพลงัเยาวชนเป็น
พลงัท่ีแขง็แรง 
  
 นายซัยนูรดีน  นิมา  :  หลาย ๆ ท่านไดพู้ดถึงเยาวชน พวกเราก็มีลูก ๆ ท่ีก าลงัเป็นเยาวชน     
ผมว่าการจดักิจกรรมหรือการให้เยาวชนมีกิจกรรมในชุมชนของตวัเองเป็นส่ิงท่ีดี ซ่ึงมีกิจกรรมต่าง ๆ
มากมายท่ีผูน้ าสามารถจดัให้เยาวชน โดยเฉพาะกีฬา เพราะกีฬาเป็นส่ิงท่ีสนุกสนาน และในกีฬาน้ี           
มีการสั่งสอนเยาวชนมากมาย ให้รู้จกัแพ ้รู้จกัชนะ รู้จกัอภยั ผมวา่ถา้เรามีกิจกรรมให้กบัพวกเขา ปัญหา
ต่าง ๆ  ก็คงหมดไป จดัให้มีสนามกีฬา หรือลานกีฬาท่ีสมบูรณ์ให้กบัเยาวชน แลว้สนบัสนุนให้พวกเขา
เป็นนักกีฬามืออาชีพด้วย เรามีนักกีฬาฟุตบอลท่ีมาจากสามจงัหวดัท่ีไปเล่นทีมชาติ ทีมสโมสรต่าง ๆ       
ก็หลายคน เอาชีวิตเร่ืองราวของนกักีฬาเหล่าน้ีมาถ่ายทอดให้เยาชนไดเ้รียนรู้ นกักีฬาเหล่านั้นเขาฝึกฝน
อยา่งไร ทุ่มเทขนาดไหน เขาจึงประสบความส าเร็จ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล ให้การสนับสนุนกีฬาอย่างมาก ผมว่า อบต. ต้องวางแผนและ
สนบัสนุนกีฬาให้เป็นระบบให้มากกวา่น้ี ไม่ใช่จดังบประมาณแลว้เสร็จเลย ทุก อบต.สนบัสนุนฟุตบอล
อยา่งเดียว ผมวา่ อบต.หลาย ๆ อบต. ท่ีอยูใ่นอ าเภอเดียวกนั ควรมาประชุมกนัแลว้ วางแผนกนัเลยวา่อบต.
ไหนจดักีฬาอะไร ควรจดักีฬาหลาย ๆ ชนิด เราจะไดเ้ฟ้นหานกักีฬาแต่ละชนิด และจะไดส้นบัสนุนอยา่ง
ถูกตอ้ง ถูกคนดว้ย 
 
 นายสุวัฒน์  จามจุรี  :  ไหน ๆ ก็สนบัสนุนกีฬาอยูแ่ลว้ ผมวา่กีฬาพื้นบา้นตอ้งมีการสนบัสนุน 
ฟ้ืนฟข้ึูนมาใหม่ดว้ย กีฬาพื้นบา้นไดห้ายไปแลว้ก็เยอะ น่าเสียดายอยา่งมาก เยาวชนเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเห็น
แลว้ ผมวา่เราตอ้งส่งเสริมใหมี้การกลบัมาเล่นใหม่ และควรมีการถ่ายทอดมาใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่ดว้ย 
 
 นายซัยนูรดีน  นิมา  :  ผูน้ ามีความส าคญัมากครับ ปัจจุบนัน้ีผูน้  าทุกประเภทมาจากการเลือกตั้ง
หมดแลว้ เหลือแต่ผูน้ าทางจิตวิญญาณเท่านั้นท่ีไม่มีการเลือกตั้ง เราตอ้งเลือกผูน้ าท่ีมีคุณภาพมีการศึกษา 
มีความรู้ความสามารถ ไม่ใช่เลือกเพราะเงิน หรือการแลกเปล่ียนเล็ก ๆ น้อย ๆ เราสูญเสียกบัการเลือก
ผูน้ าท่ีผิด ๆ มานานแลว้ ผูน้ าประเภทท่ีไดม้าจากการซ้ือเสียงนั้นเขาไม่ท าอะไรแลว้ เขาไม่ยอมจดัเร่ือง
การพฒันา เม่ือถึงเวลาเลือกตั้งเขาก็มาหาประชาชนอีก กลายเป็นวงจรผดิ ๆ ไปเร่ือย ๆ  
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 นายปกรณ์  กีลีมอ  :  ผมวา่เราจะพฒันาสังคมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้ดี เราตอ้งน า
หลักค าสอนของศาสนามาใช้ มาสอน ให้ทุกคนรู้และเข้าใจหลักส าสอนของศาสนาท่ีถูกต้องให้
ประชาชนไดป้ฏิบติั ถา้ทุกคนปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนาแลว้ ปัญหาอ่ืน ๆ มนัก็หมดไป 
 มสัยิดเป็นศูนยก์ลางในการให้ทุกคนปฏิบติัตามหลกัการของศาสนา คณะกรรมการอิสลาม
ประจ ามสัยิดต้องจดับรรยากาศของมสัยิดให้ทุกคนอย่างเข้ามาร่วมละหมาด ตอนน้ีรู้หลาย ๆมสัยิด          
มีหนงัสือเก่ียวกบัศาสนาอิสลามใหป้ระชาชนอ่านแลว้ แต่ยงัไม่ไดมี้การจดัระบบให้ดูดีและน่าอ่าน ผมวา่
ทางมสัยดิควรจดัใหมี้มุมส าหรับอ่านหนงัสือมุมหน่ึงไปเลย 
 
 ผศ.ดร.รุสลัน  อุทัย  :  ทุก ๆ วนัศุกร์ชาวบา้นจะมาละหมาดวนัศุกร์ท่ีมสัยิด วนัน้ีมีการอ่าน      
คุตบะฮดว้ย  คุตบะฮมีประโยชน์อย่างมาก เป็นการตกัเตือนคนท่ีมาละหมาด คุตบะฮในบา้นเรายงัขาด  
การบริหารจดัการ ผูอ่้านก็อ่านไดไ้ม่เต็มท่ี มสัยิดแต่ละแห่ง ควรจดัหาคนอ่านคุตบะฮท่ีอ่านเก่ง ๆ คนฟัง
แลว้อยากฟังไปเร่ือย ๆ และตอ้งเป็นประเด็นท่ีทนัสมยัดว้ย 
 ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัตอ้งจดัอบรมเก่ียวกบัการอ่านคุตบะฮท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงท่ีสุดกับชุมชน นอกจากนั้นแล้วยงัต้องมีการพิมพ์คุตบะฮท่ีดี ๆ 
แจกจ่ายให้กบัมสัยิด เพื่อน าไปอ่านให้ชาชนฟัง การจดัการประเด็น เร่ืองราวของคุตบะฮท าให้สังคม
เปล่ียนแปลง หรือสังคมพฒันาได ้
 ในวนัศุกร์เป็นวนัแห่งการประกาศข่าวท่ีดีท่ีสุด เพราะผูช้ายทุกคนจะมาละหมาดวนัศุกร์ท่ี
มสัยดิหมด หากหน่วยงานใดตอ้งการให้ประชาชนรู้ข่าวการประชาสัมพนัธ์ สามารถมาประชาสัมพนัธ์ท่ี
มสัยดิไดดี้ท่ีสุด นอกจากประหยดัค่าใชจ่้ายแลว้ ยงัแพร่หลายไปอยา่งรวดเร็วดว้ย เพราะผูช้ายทั้งหลายจะ
กลบัไปแจง้ใหภ้รรยาและลูก ๆ ท่ีบา้นอีก 
 
 ดร.ตายูดิน  อุสมาน :  ผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกคร้ังหน่ึงท่ีสละเวลาอนัมีค่าของ
ท่าน เพื่อมาร่วมเวทีสัมมนาในคร้ังน้ี ซ่ึงเราได้ข้อมูลจากท่านเป็นจ านวนมาก และเป็นข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างสูง ท่ีเราสามารถน ามาใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สุดท้ายน้ี
ขอบคุณอีกคร้ังหน่ึง  



 

 

บทที ่5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวจิยัเร่ืองศึกษาวิจยั การพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตใ้นสถานการณ์ความไม่สงบ สามารถสรุปผลการวิจยั  อภิปรายผลการวิจยั   และขอ้เสนอแนะ  
ดงัน้ี                                                                                        
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาแนวทางและยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นสถานการณ์ความไม่สงบ  
 2.  เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การพฒันาการศึกษา 
เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการน าไปปฏิบติั 
 3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาและพฒันาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                       ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ นกัวชิาการ นกัปกครอง 
และผูน้ าทางสังคม 
 
ตัวแปรทีศึ่กษา 
                         ตวัแปรท่ีศึกษา คือ  การพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก และการสัมมนากลุ่มยอ่ย 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงคณะนกัวิจยั
ไดมี้การนดัหมายล่วงหนา้ในการเก็บขอ้มูล เม่ือตกลงวนั เวลา และสถานท่ีสัมภาษณ์เรียบร้อยแลว้ คณะ
นกัวจิยัจึงไดไ้ปหาผูใ้หข้อ้มูล 
 ส าหรับการสัมมนาเวทียอ่ย นั้น คณะนกัวจิยัไดติ้ดต่อผูใ้หข้อ้มูล พร้อมนดัวนัเวลา และ
สถานท่ีเรียบร้อย จึงไดด้ าเนินการสัมมนา โดยจดั 3  คร้ัง คือ ท่ีจงัหวดันราธิวาส ยะลา และปัตตานี 
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สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวจิยัคร้ังน้ี คณะผูว้จิยัสรุปตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 
                   1.  เพื่อศึกษาแนวทางและยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นสถานการณ์ความไม่สงบ  
   
     แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์
ความไม่สงบ 

 
1. รัฐต้องสนับสนุนการศึกษาทั้ง 2  ระบบ คือ ทั้งระบบสามญัและระบบศาสนา มีการบรรจุ

หลกัสูตรท่ีสามารถบูรณการได ้และดูแลให้ความส าคญัของการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง
ระดบัอุดมศึกษา 

2. ปรับปรุงเกณฑ์หรือเคร่ืองมือในการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ เพราะเกณฑ์บางอย่างไม่เหมาะสมกบัคุณภาพของผูเ้รียนในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

3. การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน เพื่อเปล่ียนทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อ
โรงเรียนของรัฐบาล 

4. พฒันาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา โดยการให้การอบรมหรือส่งไปเรียนต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน เม่ือครูเก่งแลว้สามารถสอนเด็กใหเ้ก่งไดดี้ดว้ย 

5. มีนโยบายการใชภ้าษามลายใูนโรงเรียน 
6. สร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆในประเทศมาเลเซีย ส่ิงท่ีจะได้มา

ภายหลงัก็คือ ทุนการศึกษา การแลกเปล่ียนครูผูส้อน 
7. การดูแลโรงเรียนตาดีกา โดยการสร้างพนัธมิตรระหว่างโรงเรียนประถมในหมู่บ้าน และ

โรงเรียนตาดีกาในหมู่บา้น 
8. การสนับสนุนโรงเรียนปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีโอกาสกับ

ประชาชนและผูป้กครอง เขา้มาจดัการศึกษา เขา้มามีส่วนร่วมไม่ผกูขาดกบัรัฐอยา่งเดียว 
9. สร้างจิตส านึกใหเ้ยาวชนกลบัมาใชชี้วติในชุมชนของตวัเอง 
10. ผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและให้สามารถท างานใน

พื้นท่ีได ้
11. ให้ความส าคญักบัการแนะแนวการศึกษา เพื่อให้นักเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายได้

เรียนตามสาขาท่ีชอบ และตรงกบัความสามารถ 
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12. การจดัการศึกษาตอ้งเนน้คุณธรรมจริยธรรม โดยการใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของศาสนา 
13. ยกระดบัการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ใหสู้งข้ึน และตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 
 แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์
ความไม่สงบ 
 

1. เป็นพื้นท่ีท่ีสนบัสนุนเศรษฐกิจสีเขียว 
2. สนบัสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจท่ีปราศจากดอกเบ้ีย 
3. สนับสนุนผูป้ระกอบการรายเล็ก ๆ ในประเด็นของการผลิตความรู้ในเร่ืองของการจดัการ 

สนบัสนุนการแปลงทรัพยสิ์นใหเ้ป็นทุน 
4. ส่งเสริมใหช้าวสวนยางผลิตยางใหมี้คุณภาพมากกวา่ท่ีเป็นในปัจจุบนั 
5. สนบัสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนโดยดูท่ีความถนดัและมีความเป็นไปได ้
6. ใหก้ารสนบัสนุนเคร่ืองจกัรในการท างาน 
7. สนับสนุนและปิดประกาศให้ประชาชนได้ใช้การบริการของธนาคารอิสลาม โดยลดความ

ยุง่ยากหรือลดขั้นตอนใหน้อ้ยลง 
8. สนบัสนุนอาชีพประมง และเปิดโอกาสให้ชาวประมงสามารถก าหนดราคาปลาท่ีจบัมาไดเ้อง 

ไม่ตอ้งอาศยัคนกลาง 
 
 แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความ
ไม่สงบ 

  
1. สนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่มกิจกรรมเชิงสังคม เน้นกิจกรรมท่ีเสียสละมีศีลธรรม และรณรงค์ให้

ประชาชนสนใจท างานเพื่อส่วนรวม 
2. ปราบปรามปัญหายาเสพติดใหห้มดไปจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
3. การสร้างผูน้ ารุ่นใหม่ โดยใหป้ระชาชนเป็นผูส้ร้าง 
4. ใหค้วามส าคญักบัอตัลกัษณ์ ด ารงและสนบัสนุนวฒันธรรมในพื้นท่ี 
5. ดูแลเยาวชนใหค้วามส าคญักบัเยาวชน โดยการใหก้ารศึกษาสนบัสนุนการกีฬา 
6. ปลูกฝังใหค้วามรู้ศาสนาใหก้บัเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน 
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นโยบายการพฒันาการศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบ 
 

1. นโยบายให้เด็กในสามจงัหวดัชายแดนพูดได ้3 ภาษา คือ ภาษาไทย มลายู และภาษาองักฤษ 
และภาษาอ่ืน ๆ คือ พูดภาษาจีนและภาษาอาหรับ 

2. นโยบายสร้างมหาวทิยาลยัสู่ความเป็นเลิศ 
3. นโยบายพฒันาโรงเรียนตาดีกา ปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้เป็น

โรงเรียนตน้แบบ 
4. นโยบายส่งเสริมการรักการอ่าน โดยจดัใหมี้หอ้งสมุดในชุมชน 
5. นโยบายการจดัตั้งวทิยาลยัอีหม่าม หรือวทิยาลยัผูน้ า 
6. นโยบายสวสัดิการส าหรับครู 
7. นโยบายการจดัการศึกษาสายอาชีพ ใหมี้ความเขม้แขง็และมีคุณภาพ 
8. นโยบายการสนบัสนุนการศึกษาสายศาสนาใหม้ากข้ึน 
9. นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน 

 
นโยบายการพฒันาเศรษฐกจิในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบ 
 

1. นโยบายสร้างนกัธุรกิจคนรุ่นใหม่ 
2. นโยบายพฒันาอาชีพ 
3. นโยบายการกระจายงบประมาณลงชุมชนใหม้ากข้ึน 
4. นโยบายการท างานดา้นเศรษฐกิจร่วมกนัระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชน 
5. นโยบายเปิดการคา้ชายแดน 
6. นโยบายการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนรวมกลุ่มกนั 

 
 นโยบายการพฒันาสังคมในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบ 
 

1. นโยบายลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม 
2. นโยบายส่งเสริมวฒันธรรมของชุมชน 
3. นโยบายการสร้างสังคมสันติภาพ 
4. นโยบายการสร้างความเขา้ใจระหวา่งสมาชิกในชุมชน 
5. นโยบายใหมี้ศาลซารีอะห์ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
6. นโยบายใหอ้งคก์รต่าง ๆท่ีอยูชุ่มชนมาขบัเคล่ือนการพฒันาสังคม 
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นโยบายแก้ไขและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 
 

1. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถก าหนดรูปแบบ แนวทาง และวถีิชีวติความเป็นอยูข่องตนเอง 
2. ใชห้ลกัประชาธิปไตยในการแกไ้ขปัญหา 
3. ใหอ้ านาจกบัประชาชนในการจดัการตวัเอง 
4. สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งรัฐกบัประชาชน 
5. คนเก่ง คนดี มาปกครองจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
6. การยอมรับประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
7. เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ข่มเหงประชาชน 
8. การใหก้ารศึกษากบัประชาชน หรือพฒันาการศึกษาของประชาชนใหม้ากข้ึน 
9. ใชห้ลกัค าสอนของศาสนามาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  
 

การอภิปรายผล 
 การพฒันาการศึกษา 
 ในการพฒันาการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น รัฐตอ้งสนบัสนุนการศึกษาทั้ง 2 
ระบบ คือ การศึกษาระบบสามญัและระบบศาสนา โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซ่ึงมี
อยูเ่ป็นจ านวนมากในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธานินทร์  ผะเอม ท่ีศึกษา
เร่ือง นโยบายการแกไ้ขปัญหาความมัน่คงในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่  นโยบายของรัฐบาลท่ี
ก าลงัด าเนินการ มีความเหมาะสมส าหรับชนกลุ่มนอ้ยมาเลยมุ์สลิม ควรไดรั้บการทบทวนหลกัปรัชญา
ของศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัการเพื่อความเป็นธรรม และสวสัดิการของสังคม  การเคารพ
ต่อการด ารงรักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ดา้นศาสนาและภาษา และการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามญั
ศึกษาปัญหา 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้วุฒิสภา พบว่า การแกไ้ขปัญหาในอนาคตจะตอ้งด าเนินการไป
พร้อม ๆ กบัทุกปัญหาและจะตอ้งแกไ้ขในเชิงบูรณาการ ตั้งแต่ระดบันโยบายลงไปถึงระดบัปฏิบติั 
                
              การพฒันาการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน เพราะ
ประชาชนในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม มีสถานท่ีสอนศาสนาในชุมชน มีโรงเรียนตาดีกา ซ่ึงเป็ น
โรงเรียนท่ีชุมชนช่วยกนัสร้างข้ึนมา ในขณะเดียวกนัประชาชนยงัมีความหวาดระแวงว่าโรงเรียนของ
รัฐบาลจะมาสอนหรือมาให้ความรู้ท่ีจัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม หรือมาเปล่ียนทัศนคติ 
วฒันธรรมของประชาชน ดงันั้นโรงเรียนตอ้งเขา้หาชุมชน ตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี และลบความ
หวาดระแวงของชาวบา้น และเกิดความสบายใจเม่ือส่งลูกเรียนในโรงเรียนของรัฐบาล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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วิจัยของสุรพงศ์ โสธนะเสถียร พบว่า รากฐานปัญหาส าคัญของชุมชนมุสลิมภาคใต้ ก็คือความ
หวาดหวัน่ของชาวไทยมุสลิมชายแดนใต ้ในการสูญเสียความบริสุทธ์ิของศาสนาอนัเน่ืองมาจากปัจจยั
แวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนมุสลิม ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเคร่งครัดต่อศาสนา 

 การพฒันาการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตอ้งมีการใช้ภาษามลายูในการสอนดว้ย 
เน่ืองจากว่าประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ชภ้าษามลายูในชีวิตประจ าวนัเป็นส่วนใหญ่ ใน
ครอบครัวจึงมีการใชภ้าษามลายส่ืูอสารกนั ท าใหเ้ด็กๆ พูดภาษาไทยไม่ค่อยได ้ครูตอ้งใชภ้าษามลายใูน
การส่ือสารและอธิบาย ซ่ึงนอกจากจะใชก้บัเด็กๆ แลว้ การใชภ้าษามลายูในโรงเรียนนัน่เท่ากบัวา่เป็น
การยอมรับภาษาของประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเป็นการอนุรักษภ์าษามลายดูว้ย ซ่ึง
อีกไม่ก่ีปีเราก็ก าลงัจะเขา้สู่ประชาคมอาเซ่ียน ซ่ึงในอาเซ่ียนน้ีจะมีประชากรท่ีใช้ภาษามลายูในการ
ส่ือสารมากท่ีสุด 

            การพฒันาการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตอ้งสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกบั
โรงเรียนต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย เน่ืองจากประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุดกบัสาม
จงัหวดัชายแดนใต ้มีขนบธรรมเนียม ประเพณี การนบัถือศาสนาท่ีเหมือนกนั ดงันั้นการสร้างเครือข่าย
และการสร้างความร่วมมือกบัโรงเรียนในประเทศมาเลเซียนั้น ทั้งนกัเรียน และครู จะไดรั้บประโยชน์
อยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นการแลกเปล่ียนครูผูส้อน การใหทุ้นการศึกษาแก่นกัเรียน ส่ิงท่ีประชาชนจะไดรั้บ 
คือครูและนกัเรียนจะมีทกัษะในการพูดภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน เพราะในประเทศมาเลเซียนั้น ประชาชน
จะใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารเป็นภาษาราชการ และประชาชนส่วนใหญ่ก็สามารถพูดภาษาองักฤษ
ได ้

            การพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้องสร้างพันธมิตรระหว่างโรงเรียน
ประถมศึกษาและโรงเรียนตาดีกา ในชุมชนทุกชุมชนมีโรงเรียน 2 ประเภท คือโรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐบาลท่ีรัฐบาลจดัสรรงบประมาณและบุคลากรมาให ้และโรงเรียนอีกประเภทหน่ึง คือโรงเรียนตา
ดีกา ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีชุมชนช่วยกันสร้าง โดยความเสียสละตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชน เพื่อให้ลูกหลานไดเ้รียนวิชาศาสนา และเพื่อเป็นคนดีในอนาคต หากพิจารณา
ศกัยภาพและความพร้อมของโรงเรียนทั้ง 2 ประเภท จะพบว่ามีความแตกต่างกัน คือโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐบาลนั้นมีความพร้อมในทุกด้าน ในขณะท่ีโรงเรียนตาดีกายงัขาดแคลนในอีก
หลายๆ ดา้น ทั้งน้ีโรงเรียนทั้ง 2 ประเภทจะมีจุดเด่นและจุดดอ้ยท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น การสร้างพนัธมิตร
ท่ีดี มีความจริงใจ จึงนบัว่าเป็นส่ิงท่ีดี เพราะเด็กๆ ท่ีมาเรียนในโรงเรียนทั้ง 2 ประเภทเป็นเด็กกลุ่ม
เดียวกนั โดยการสร้างพนัธมิตรในท่ีน้ีตอ้งไม่ท าลายวฒันธรรมของแต่ละโรงเรียน และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ
ความจริงใจ ไม่มีวาระซ่อนเร้น และก่อเกิดความสบายใจทั้ง 2 ฝ่าย 
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               การพฒันาการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รัฐตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้มากท่ีสุด ไม่ใช่ผกูขาดอยู่ท่ีอ  านาจรัฐเพียงฝ่ายเดียว ดงัจะเห็นไดว้า่ใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีสถาบนัการศึกษาปอเนาะเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงโรงเรียนเหล่าน้ีเป็นโรงเรียนท่ีสนองความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครองไดเ้ป็น
อยา่งดี เน่ืองจากการมาเรียนในโรงเรียนเหล่านั้นนกัเรียนจะไดศึ้กษาวิชาความรู้ทางโลกและทางธรรม
ควบคู่กนั คือไดศึ้กษาวชิาศาสนาเพื่อขดัเกลาและปฏิบติัตนเป็นคนดีของสังคม และวิชาสามญัเพื่อใชใ้น
การประกอบอาชีพ ซ่ึงขอ้มูลท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจน คือจ านวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามบางแห่งมีมากกว่าจ านวนนักเรียนระดับมธัยมศึกษาของรัฐบาล จึงเป็นค าตอบท่ีชัดเจนว่า 
นกัเรียนและผูป้กครองตอ้งการเรียนในโรงเรียนประเภทน้ี ฉะนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ตอ้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
คณะกรรมาธิการวิสามญั ศึกษาปัญหา 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้วุฒิสภา พบว่า การแกไ้ขปัญหาใน
อนาคตจะต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กันทุกปัญหา และจะต้องแก้ไขในเชิงบูรณาการ ตั้ งแต่ระดับ
นโยบายลงไปถึงระดบัปฏิบติัการ 

            การพฒันาการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตอ้งเปิดสอนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน และ
ตอ้งสร้างจิตส านึกให้เยาวชนกลบัมาท างานในชุมชน เน่ืองจากในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัขาด
แคลนบุคลากรในบางสาขาวิชา โดยเฉพาะบุคลากรทางดา้นการศึกษา หลายๆ โรงเรียนขาดแคลนครู
สอนวชิาคณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ เม่ือเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี ครูส่วนหน่ึงได้
โอนยา้ยออกนอกพื้นท่ี ท าใหข้าดแคลนครูดงักล่าว เพื่อแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ จึงไดเ้ปิดโอกาสให้คนใน
พื้นท่ีไดม้าเป็นครู ซ่ึงพบวา่ครูเหล่านั้นสอนไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีตนเองเรียนมา ท าให้ผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนไม่ดี ในขณะเดียวกนั ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้บุคลากรท่ีจบการศึกษาในระดบัสูงเป็น
จ านวนมาก แต่บุคคลเหล่านั้นไม่ไดก้ลบัมาท างานในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมีความนิยม
ไปท างานในเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ฉะนั้นการพฒันาการศึกษา รัฐจึงต้องเปิดสอนใน
สาขาวชิาท่ีขาดแคลน และปลูกฝังจิตส านึกใหเ้ด็กๆ อยากกลบัมาท างานในชุมชนของตนเอง 

             การพฒันาการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โรงเรียนทุกโรงเรียนตอ้งเนน้คุณธรรมและ
จริยธรรม โดยให้ความส าคญักบัเร่ืองของศาสนา เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยุคเทคโนโลยี โลกไร้พรมแดน 
จึงมีส่ิงกระตุน้ ย ัว่เยา้จากภายนอกเป็นจ านวนมาก ท าใหเ้ยาวชนห่างเหินกบัหลกัการของศาสนา โดยรับ
เอาวฒันธรรมของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวนัตก ซ่ึงวฒันธรรมบางอยา่ง ขดักบัหลกัการของ
ศาสนา หรือไม่เหมาะสมกบัสภาพสังคมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อีกประเด็นหน่ึงท่ีเป็นปัญหาเขา้
มาใหส้ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือปัญหายาเสพติด มีเยาวชนเป็นจ านวนมากท่ีตกเป็นเหยื่อของยาเสพ
ติด การแก้ปัญหาดงักล่าวนั้นทางโรงเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งให้ความส าคญักบัหลกัค าสอนของ
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ศาสนา ตอ้งเนน้การอบรมจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อใหเ้ยาวชนปฏิบติัในหลกัค าสอนของศาสนา และ
ปฏิบติัตวัตามหลกัค าสอนของศาสนาอยา่งเคร่งครัด 

            การพฒันาการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตอ้งยกระดบัการศึกษาของศูนยก์ารศึกษา
นอกโรงเรียนใหสู้งข้ึน และเปิดหลกัสูตรใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ศูนยก์ารศึกษานอก
โรงเรียนสามารถช่วยพฒันาประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะบุคคลท่ีไม่มีโอกาสไดเ้รียนหนงัสือใน
วยัเยาว ์อาจเน่ืองจากความจ าเป็นบางประการท าให้ไม่สามารถเขา้รับการศึกษาในภาคปกติได้ ศูนย์
การศึกษาเป็นสถานศึกษาอีกแห่งหน่ึงท่ีช่วยยกระดบัความรู้ความสามารถของประชาชนในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ยงัมีประชาชนอีกเป็นจ านวนมากท่ีไม่ไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั ดงันั้น ศูนยก์ารศึกษา
นอกโรงเรียนตอ้งยกระดบัการศึกษาใหมี้มาตรฐาน และตอ้งเขา้ถึงประชาชนในชนบทไดเ้ป็นอยา่งดี อีก
ประเด็นหน่ึงคือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรสั้ น หรือหลักสูตรวิชาชีพหลาย
หลกัสูตร ซ่ึงหลกัสูตรเหล่านั้นตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีตรงกบัความตอ้งการของประชาชน สามารถน าไปใช้
ในการประกอบอาชีพ และเล้ียงครอบควัได้ในอนาคต หากสามารถปรับปรุงประเด็นน้ีได้ จะท าให้
ประชาชนไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนและมีงานท า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของซูมยัยะห์ สา
เมาะ พบว่า ชาวบา้นมีปัญหาความเดือดร้อนในทุกด้าน ทุกเร่ือง และทุกประเด็น โดยปัญหาความ
เดือดร้อนมากท่ีสุดในดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงรายไดจ้ากอาชีพหลกัท่ีไม่แน่นอน 
                    
                   การพฒันาเศรษฐกจิ 
                   การพฒันาการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตอ้งพฒันาดา้นอาชีพ เน่ืองจากว่ายงัมี
ชาวบ้าน ประชาชนท่ีว่างงาน และมีรายได้น้อยไม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตประจ าวนั 
สอดคล้องกบังานวิจยัของซูมยัยะฮ์  สาเมาะ ท่ีศึกษาปัญหาความตอ้งการของชาวไทยมุสลิมในเขต
ชุมชนก่ิงเมืองก่ึงชนบท กบัอ านาจการน าของผูน้ าทอ้งถ่ิน ศึกษากรณีจงัหวดัปัตตานี พบว่า ชาวบา้นมี
ปัญหาความเดือดร้อนในทุกดา้น ทุกเร่ือง และทุกประเด็น โดยมีปัญหาความเดือดร้อนมากท่ีสุด ในดา้น
เศรษฐกิจ เร่ืองรายได้จากอาชีพหลัก และมีรายได้ไม่แน่นอน  สัมพนัธ์  มะดง ศึกษาปัญหาความ
ตอ้งการของประชาชนชาวไทยมุสลิมในเขตชุมชนเมือง พบว่า ชาวบา้นมีปัญหาเดือดร้อนมากท่ีสุด 
ดา้นเศรษฐกิจ เร่ืองรายไดจ้ากอาชีพหลกั  

              การพฒันาเศรษฐกิจในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตอ้งสนับสนุนการท าธุรกิจท่ีปราศจาก
ดอกเบ้ีย เน่ืองจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีประชากรท่ีนบัถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงใน
หลกัการของศาสนาอิสลามนั้น ไดห้า้มการประกอบกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัดอกเบ้ีย ซ่ึงการด ารงธุรกิจใน
ปัจจุบนัมีความเก่ียวขอ้งกบัดอกเบ้ียเป็นส่วนใหญ่ มุสลิมจึงปฏิบติัไม่ได ้ดงันั้นการจะยกระดบัเศรษฐกิจ
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งสนบัสนุน ส่งเสริมการท าธุรกิจท่ีปราศจากดอกเบ้ีย 
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             การพฒันาเศรษฐกิจในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ต้องสนับสนุนผูป้ระกอบการรายย่อย 
โดยเฉพาะในประเด็นของทุนในการท าธุรกิจ เป็นท่ีรู้กนัดีว่าในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น เป็น
พื้นท่ีท่ีมีกิจการธุรกิจขนาดใหญ่น้อยมาก โดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก โดยพฒันาจากจุด
เล็กๆ แลว้ต่อยอดไปเร่ือยๆ มีการบริหารตามประสบการณ์ ไม่ไดบ้ริหารตามทฤษฎี เม่ือธุรกิจขยายตวั 
จ  าเป็นตอ้งใช้ทุนในการด าเนินธุรกิจต่อไป ปัญหาท่ีประสบคือ จ าท าอยา่งไรให้ประชาชนสามารถท า
ธุรกิจต่อไปได ้ดงันั้น รัฐจึงตอ้งสนบัสนุน ตอ้งแนะน าให้ประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้
เป็นนกัธุรกิจมีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถแปลงทรัพยสิ์นใหเ้ป็นทุนได ้
 

การพฒันาเศรษฐกิจในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ตอ้งสนบัสนุนให้ประชาชนไดใ้ช้บริการ
ของธนาคารอิสลามใหม้าก โดยลดความยุง่ยากหรือลดขั้นตอนให้นอ้ยลง เน่ืองจากวา่ประชาชนในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนมาก ดังนั้นการท าธุรกิจก็ต้องใช้บริการของ
ธนาคารท่ีปลอดจากดอกเบ้ีย ซ่ึงทางรัฐก็ไดเ้ปิดใหมี้ธนาคารอิสลามข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน เม่ือถึงเวลาในการบริการปรากฏวา่เจอปัญหาในการบริการ ซ่ึงประชาชนมองวา่การบริการ
หรือการติดต่อกบัธนาคารอิสลามนั้นเป็นเร่ืองยุ่งยาก และมีหลายขั้นตอนบางคร้ังประชาชรตอ้งหัน
กลบัไปใชบ้ริการธนาคารพานิชยอ่ื์นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัดอกเบ้ีย 
 
    การพฒันาทางสังคม 
 
 ในการพฒันาการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น รัฐตอ้งให้ความส าคญักบัอตัลกัษณ์ 
ด ารงและสนบัสนุนวฒันธรรมในพื้นท่ี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน เพราะว่า ปัญหา
เยาวชนเป็นปัญหาหลกัอย่างหน่ึงดว้ย ถา้สามารถแกไ้ขปัญหาเยาวชนได ้ปัญหาดา้นสังคมก็จะไดรั้บ
การแก้ไขด้วย ต ้ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของจกัรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ และคณะ ศึกษาเร่ือง การ
ปกครองทอ้งท่ีต่างวฒันธรรม สถานการณ์ในบริเวณ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไข  
พบว่า   การท่ีสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในอดีตคล่ีคลายลงไปมากนั้น เพราะหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดร่้วมกนัก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน  และสมเกียรติ  สุขนนัตพงศ ์และคณะ  ศึกษาเร่ือง ความ
ตอ้งการและความสนใจด้านนันทนาการของเยาวชน เพื่อศึกษาความต้องการและความสนใจด้าน
นนัทนาการของศูนยเ์ยาวชนและหน่วยงานพฒันาเยาวชน 
 
 การพฒันาสังคมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รัฐตอ้งสนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่มกิจกรรมเชิง
สังคม  โดยเน้นกิจกรรมท่ีเสียสละมีศีลธรรมและรณรงค์ให้ประชาชนสนใจท างานเพื่อส่วนรวม  
ปัจจุบันน้ีกลุ่มกิจกรรมเชิงสังคมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ยงัมีน้อยอยู่ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า
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ประชาชนไม่กลา้ท่ีจะตั้งกลุ่มกิจกรรมเชิงสังคม เน่ืองจากเกรงกลวัต่อการมองจากเจา้หนา้ท่ี กลวัจะถูก
ขอ้หาวา่แบ่งแยกดินแดนพวกหวัรุนแรง ก็เลยเป็นเหตุผลท่ีท าให้จ  านวนกลุ่มกิจกรรมเชิงสังคมนอ้ยมาก 
รัฐตอ้งสนับสนุนตอ้งแนะน าให้ประชาชนจดัตั้งกลุ่มเชิงสังคมให้มากๆ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้
ร่วมกนั รู้จกัการท างานเป็นทีม สามารถช่วยเหลือกนัเองได ้ก่อนทีจะช่วยเหลือจากภายนอก 
 
 การพฒันาสังคมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รัฐตอ้งปราบปรามยาเสพติดใหห้มดไปจากสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะว่ามี
เยาวชนเป็นจ านวนมากถูกมอมเมาใหใ้ชย้าเสพติด  ซ่ึงท าใหรั้ฐตอ้งสูญเสียมหาศาลในการปราบปรามยา
เสพติด  ฉะนั้นรัฐต้องปราบปรามอย่างจริงจงั  สอดคล้องกับงานวิจยัของสมรรถ  วาหลง  พบว่า  
ชาวบา้นมีปัญหาความเดือดร้อยมากท่ีสุด ดา้นสังคม  โดยเร่ืองของยาเสพติด 
 
 การพฒันาสังคมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รัฐตอ้งมีการสร้างผูน้ ารุ่นใหม่  ท่ีจะมาท าหนา้ท่ี
แทนผูน้ ารุ่นก่อนๆ ผูน้ ารุ่นใหม่เป็นบุคคลท่ีมีความกระฉับกระเฉง มีความคล่องตวั มากกว่าผูน้ ารุ่น
ก่อนๆ การสร้างผูน้ ารุ่นใหม่นั้นประชาชนเป็นผูส้ร้าง นั้นก็คือตอ้งให้ประชาชนช่วยกนัสร้างเพราะ
ประชาชนไมไ่วใ้จกบัผูน้ าท่ีรัฐเป็นคนสร้าง 
  

นโยบายการพฒันาการศึกษา 
  
 นโยบายใหเ้ด็กในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตส้ามารถพดูได ้3 ภาค คือ ภาษาไทย  มาลาย ู และ
องักฤษ ซ่ึงภาษาไทยเด็กๆ ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตส้ามารถพูดไดอ้ยูแ่ลว้เพราะยิน ไดพู้ดอยูทุ่ก
วนั ส่วนภาษามาลายนูั้นส ารับเด็กมุสลิมแลว้ก็ใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยูแ่ลว้  ภาษาท่ีสามคือภาษาองักฤษ
ซ่ึงเป็นภาษาสากลสามารถใชไ้ดท้ัว่โลก เพื่อให้เด็กๆ ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นเด็กท่ีทนัสมยั 
สามารถไปไดท้ัว่โลกหรือเม่ือมีนักท่องเท่ียว นกัธุรกิจต่างชาติเขา้ไปในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
เด็กๆ เหล่านั้นส่ือสารกนัได ้หรือ เม่ือเด็กสามจงัหวดัชายแดนใต ้ไปต่างประเทศสามารส่ือสารได ้
 
 นโยบายสร้างมหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศ ปัจจุบันน้ีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
มหาวิทยาลยัทุกจงัหวดั คุณภาพยงัตอ้งพฒันา การพฒันามหาวิทยาลยัสู่ความเป็นเลิศท าให้นกัศึกษามี
คุณภาพากข้ึน มหาวิทยาลยัไดรั้บความนิยมและมีช่ือเสียงมากข้ึน ถา้สามารถพฒันาสู่ความเป็นเลิศได้
แลว้จะมีนกัศึกษาต่างชาติมาเรียนในมหาวทิยาลยัในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ย 
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 นโยบายพฒันาโรงเรียนตาดีกา  ปอเนาะ  และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้เป็น
โรงเรียนตน้แบบ ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้โรงเรียนตาดีกา  ปอเนาะ  และโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามเป็นจ านวนมาก  แต่โรงเรียนเหล่านั้นยงัไม่ไดพ้ฒันาเพื่อเป็นโรงเรียนตน้แบบ การพฒันา
สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบนั้นมีผลดีต่อเด็กๆ อย่างมาก เพราะโรงเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้าน
บุคลากร  อาคารเรียน ตลอดจนการบริหารและการจดัการ การเป็นโรงเรียนตน้แบบสามารถเป็นการ
อยา่งส าหรับโรงเรียนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ตอ้งการพฒันา 
 
 นโยบายส่งเสริมการรักการอ่าน  โดยจดัให้มีห้องสมุดในชุมชน สภาพปัญหาเก่ียวกบัการเรียน
ของนกัเรียนคือ การไม่ใส่ใจต่อการเรียน เด็กๆ ไม่อ่านหนงัสือ จึงจ าเป็นตอ้งส่งเสริมรักการอ่าน เด็ก
ฉลาดหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัการอ่านหนงัสือของเด็กๆ ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูป้กครองหรือพ่อ
แม่เป็นบุคคลแรกท่ีสามารถส่งเสริมใหน้กัเรียนรักการอ่านมากข้ึน รัฐตอ้งหาเงินสนบัสนุนในการจดัท า
หอ้งสมุดในชุมชน เพื่อใหเ้ด็กๆ ไดอ่้านหนงัสือ 
 
 นโยบายการจดัตั้งวทิยาลยัอีหม่าม  การจดัตั้งวทิยาลยัอีหม่ามมีมากส าคญัและมีความจ าเป็น ใน
หน่ึงชุมชนจะมีอีหม่าม 1 คน ท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าศาสนา และมีภารกิจท่ีท าหลายๆอยา่งดว้ยกนั ตอ้งดูแล
ความประพฤติของประชาชนด้วย ซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีอีหม่ามหรือผูน้ าทางด้านศาสนาท่ีมี
คุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในเชิงวชิาการและการบริหาร เพื่อท่ีจะไดน้ าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้
ในการบริหารกิจการศาสนาในชุมชนต่อไป 
 
 นโยบายการจดัสวสัดิการส าหรับครู เน่ืองจากว่า นบัตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตท้  าให้ครูหลายๆ คน ตอ้งเสียชีวิต เพื่อเป็นก าลงัใจให้กบัครูท่ีอยู่ในพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนใต ้รัฐตอ้งจดัสวสัดิการ อ านวยความสะดวกส าหรับครู และการจดัสวสัดิการส าหรับครู
ท าให้คนท่ีไม่ไดเ้ป็นครูในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ล้ว ในอนาคตสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะ
ไมไ่ดม้าสอนก็ได ้
 
 นโยบายการจดัการศึกษาสายอาชีพมีความเขม้แข็งและมีคุณภาพสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
เป็นจังหวดัท่ียงัมีปัญหาเร่ืองอาชีพ ประชาชนอีกเป็นจ านวนมากท่ียงัอยู่ในภาวการณ์ว่างงาน จึง
จ าเป็นตอ้งมีนโยบายการจดัการศึกษาสายอาชีพใหมี้ความเขม้แขง็ และมีคุณภาพเม่ือผูเ้รียนจบการศึกษา
สายอาชีพแลว้สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นเจา้ของกิจการเอง หรือไปท างานในบริษทั นายจา้งก็
รับมาท างานเพราะเป็นแรงงานท่ีมีทกัษะ 
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 นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน เน่ืองจากเยาวชนเป็นวยัท่ีมีความคึก
คะนอง  ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือไดง่้ายผูก่้อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่
เป็นเยาวชนอาจจะโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็เลยถูกหลอกให้มาสร้างเหตุการณ์ความไม่สงบหากวา่เยาวชน
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้มีคุณธรรมจริยธรรมเหตุการณ์ความไม่สงบอาจจะหมดไปก็ได้ จึง
จ าเป็นตอ้งมีนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนท่ีอยู่นอกระบบ
โรงเรียน 
 
 นโยบายพฒันาเศรษฐกจิ 
 
 นโยบายสร้างนักธุรกิจหรือใหม่ คนรุ่นเก่าไปคนรุ่นใหม่ ก็ตอ้งเขา้มาทดแทน การท าธุรกิจ
เช่นเดียวกนัก็ตอ้งมีนกัธุรกิจรุ่นใหม่ท่ีตอ้งการยกระดบัเศรษฐกิจของพื้นท่ี ซ่ึงการท่ีจะเป็นนกัธุรกิจได้
นั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย  ตอ้งใช้ปัจจยัหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นทุนความรู้ ความสามารถ และท่ีส าคญัคือ
ความชอบส่วนตวัดว้ยการมีนกัธุรกิจเพิ่มข้ึน ท าให้เศรษฐกิจในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตดี้ข้ึนดว้ย 
นอกจากนั้นยงัช่วยดา้นอ่ืนๆ ดว้ย 
 
 นโยบายการกระจายรายงบประมาณเข้าสู่ชุมชนท าให้เศรษฐกิจในชุมชนมีความดึกคกัข้ึน
ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน และท าให้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้การพฒันา เพราะการกระจาย
รายไดล้งสู่ชุมชนนั้นก็หมดความวา่มีโครงการลงชุมชนดว้ย 
 
 นโยบายการท างานดา้นเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชน การท าธุรกิจตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายซ่ึงต่างก็มีจุดเด่นจะมีเครือข่าย มีความเช่ือถือจากประชาชน ส่วนมากเอกชนนั้น
มีทุน มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารธุรกิจ ดงันั้นการท างานร่วมกนัระหว่างภาคราชการกบั
เอกชนเป็นส่ิงท่ีดีมาก ลดความหวาดระแวงหลายๆ อยา่ง และเพิ่มจุดแขง็ใหก้บัการท างานร่วมกนั 
 นโยบายเปิดการคา้ชายแดน สามจงัหวดัชายแดนมีพรมแดนติดกบัประเทศมาเลเซียหลายอ าเภอ
ดว้ยกนั ชายแดนบางแห่งมีความคล่องตวั มีนกัธุรกิจ และนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติฝ่ายพรม
ระหวา่งไทยมาเลเชียเป็นจ านวนมาก ดงันั้นวิธีการพฒันาหรือกระตุน้เศรษฐกิจในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตรั้ฐตอ้งเปิดการคา้ให้มากข้ึน  อ านวยความสะดวกกบันกัธุรกิจทั้งสองประเทศ และลดขั้นตอน
บางอยา่งใหน้อ้ยลง ท่ีส าคญัอีกประเด็นหน่ึงก็คือปัญหาทางดา้นเอกสาร ซ่ึงเอกสารของประเทศไทยใช้
ภาษาไทย ท าให้เกิดความยุง่ยากส าหรับนกัธุรกิจชาวไทยดว้ย ดว้ยเหตุน้ีรัฐตอ้งอบรมแนะน าให้กบันกั
ธุรกิจเก่ียวกบัด าเนินการเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารของประเทศไทยและเอกสารประเทศมาเลเซีย 
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 นโยบายการพฒันาสังคม 
 
 นโยบายลดความเหล่ือมล ้ าทางสังคม  ปัจจุบนัน้ีในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ปัญหาความ
เหล่ือมล ้าทางสังคมมากมาย ไม่วา่จะเป็นฐานะทางเศรษฐกิจ  โอกาส  การยอมรับทางสังคม  การศึกษา 
ดงันั้นรัฐบาลตอ้งมีนโยบายท่ีจะลดความเหล่ือมล ้ าทางสังคม ท าให้ประชาชนทุกพื้นท่ี ทุกจงัหวดั ทุก
ศาสนา  ทุกอาชีพ  ทุกเพศ  ทุกวยั  มีความรู้สึกเท่าเทียมกนั  หรือไดว้า่ความช่วยเหลือจากรัฐเหมือนๆ 
กนั 
 
  นโยบายส่งเสริมวฒันธรรมของชุมชน  สามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้วฒันธรรมท่ีหลากหลาย
มาก ท่ีเรียกว่า พหุวฒันธรรม วฒันธรรมชนิดไม่ไดรั้บการสนบัสนุน  ดงันั้นการสนบัสนุนวฒันธรรม
ของชุมชนท าใหป้ระชาชนมีความพอใจกบัรัฐบาลท่ีสนบัสนุนวฒันธรรมของเขา สึกวา่ไม่ไดถู้กทอดทิ้ง 
รัฐใหค้วามส าคญั  การจดัวฒันธรรมของชุมชนยงัก่อใหเ้กิดรายไดเ้ขา้มาในชุมชนดว้ย  เพราะจะมีความ
เท่ียวชมวฒันธรรม และมาจบัจ่ายใชส้อยดว้ย 
 
 นโยบายการสร้างสังคมสันติภาพ  เม่ือสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ประสบกับปัญหาความ
ขดัแยง้หรือเหตุการณ์ความไม่สงบข้ึนนโยบายท่ีตอ้งน ามาใชคื้อการสร้างสังคมสันติภาพ โดยปลูกฝัง
ความคิดให้กับประชาชนเก่ียวกบัสันติภาพ ประชาชนเห็นความส าคญัของสันติภาพ และลดความ
ขดัแยง้ในชุมชน 
 
 นโยบายให้ความศาลซารีอะห์ ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ประชาชน ในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มีความเคร่งครัดในหลกัการของศาสนา 
จะท าอะไรก็ยดึหลกัค าสอนของศาสนา ซ่ึงหนา้ท่ีประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งการมาก
และตอ้งรีบด าเนินการ คือ การให้มีศาลซารีอะห์ เพราะเม่ือมีการฟ้องร้องหรือมีการท าผิดคดีท่ีเก่ียวกบั
หลกัการของศาสนา ก็ตอ้งใชศ้าลซารีอะห์ มาตดัสินคดี 
  

ข้อเสนอแนะ 
1. สถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เกิดข้ึนบ่อยคร้ังมากและรุนแรง

ข้ึนมาเป็นเวลาหลายปีแลว้ รัฐตอ้งหาทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน เพื่อไม่ให้มีการสูญเสีย
มากกวา่น้ี และยงัท าใหรั้ฐตอ้งใชง้บประมาณมากมายเพื่อมาแกปั้ญหา 

2. รัฐต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมให้มาก และมีความ
จริงใจในการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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3.  รัฐบาล ตอ้งหามาตรการหรือวิธีการพฒันา เพื่อให้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เกิดความ
สันติภาพข้ึนอีก ประชาชนจะไดอ้ยูดี่กินดี มีความสุข  

4.  ควรมีการปรับปรุง แกไ้ขกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีไม่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตของชาวไทยมุสลิมใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และมีการพฒันากฎหมาย พระราชบญัญติับางอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวถีิชีวติของชาวไทยมุสลิม 

5. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรเพิ่มกลุ่มตวัอย่างให้มากกว่าน้ี และเพิ่มประเด็นด้านอ่ืน ๆ เช่น 
การเมือง สาธารณสุข และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิทีสั่มภาษณ์แบบเจาะลกึ 

 

1.  นายมนัโซร์  สาและ   ท่ีปรึกษาสมาคมยวุมุสลิมแห่งประเทศไทย รองประธานมูลนิธิ
วฒันธรรมอิสลามภาคใต ้และประธานเครือข่ายวทิยชุุมชนมุสลิมจงัหวดัยะลา   
สัมภาษณ์วนัท่ี 25  พฤศจิกายน 2553 
 
2.  อาจารยม์ะเสาวดี  ไสสากา  อาจารยส์าขาวชิารัฐประศาสน์ศาสตร์  คณะศิลปะศาสตร์  
มหาวทิยาลยัอิสลามยะละ  สมัภาษณ์วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 
  
3.  นายอบัดุลอาฟิส  หิเล   เลขานุการประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัยะลา 
สัมภาษณ์   วนัท่ี 27  พฤศจิกายน 2553 
 
4.  นายอบัดุลเราะมาน เจะมะ  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธ์ิ 
จงัหวดัปัตตานี  สัมภาษณ์วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2553 
 
5.  นายหฤษฏ ์ มาหะมะ   ปลดัอ าเภอ หวัหนา้ฝ่ายความมัน่คง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส  
สัมภาษณ์วนัท่ี 6  ธนัวาคม  2553 
 
6.  รองศาสตราจารยอ์บัดุลเลาะ  อบัรู อาจารยป์ระจ าวทิยาลยัอิสลาม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตปัตตานี   สัมภาษณ์วนัท่ี 8  ธนัวาคม 2553 
 
7.  นายสงดั  สง่าบา้นโคก   คณะกรรมการผูสู้งอายุจงัหวดันราธิวาสและผูพ้ิพากษาศาล
สมทบจงัหวดันราธิวาส    สัมภาษณ์ วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2553 
 
8.  นายพิศิษฐ ์วริยสกุล    ผูอ้  านวยการศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดจงัหวดั
นราธิวาส    สัมภาษณ์วนัท่ี10 ธนัวาคม พ.ศ.2553 
 
9.  ร.ต.ท.สมหมาย  รักเอียด    ผบ.หมวด กก. ตชด.44     
สัมภาษณ์วนัท่ี 14  ธนัวาคม พ.ศ.2553 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังประเด็นการพฒันาการศึกษา เศรษฐกจิ และสังคม 

ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์ความไม่สงบ 

 

จังหวดันราธิวาส 
 

1.  นายคอยรูซามนั  มะ   เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลตากใบ 
 
2.  นายอดิศกัด์ิ  มะแซกเูบ  ก านนั ต.บาโงสะโต  อ าเภอระแงะ  
  
3.  นายอบัดุลฮาฟีส  โตะกมิู  อดีตประธานสภาเทศบาลต าบลตน้ไทร 
 
4.  นายไซนุจดิง  แวนาซา  ผูน้ าศาสนา 
 
5.  นายอานีส  พฒันปรีชาวงศ ์  อาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
 

จังหวดัยะลา 
 

1.  ดร.สุนทร  จนัทรนนท ์              สมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา 
 
2.  นายมุคลิส  คอลออาแซ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแลแวะ 
  
3.  นายกอเดร์  มะลาเฮง   อดีตนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกรงปีนงั 
 
4.  นายธนติั ทองนุ่น   นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
 
5.  นายยซุูฟ     ดอเลาะ                   เครือข่ายพฒันาส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัยะลา 
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จังหวดัปัตตานี 

 

1.  นายซยันูรดีน  นิมา นกัวชิาการศึกษาวทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตปัตตานี 

 
2.  นายปกรณ์  กีลีมอ   ปลดัอ าเภอ  อ าเภอสายบุรี  
  
3.  นายสุวฒัน์  จามจุรี   กลุ่มส่ือฟาลิฮีน 
 
4.  ผศ.ดร.รุสลนั  อุทยั อาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
5.  นายมาหามะ  บูละ   รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปาเสยาวอ อ าเภอสายบุรี 
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