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ขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม 
 
๑. สภาพปญหาในปจจุบัน 
 วิกฤตการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากจะเกิดการทำราย การบาดเจ็บ การตาย 
ความเครียด ความหวาดกลัวแลว ขณะนี้สถานการณกำลังนำไปสูการขาดความเช่ือมั่นในหนวยงานของรัฐ  
ประชาชนขาดความไววางใจซึ่งกันและกันอยางรุนแรง และยังสงผลกระทบตอการพัฒนาทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดลอม และการศึกษา 
 “ความรูสึก” ในเรื่องความแตกตางทางชาตพินัธุและศาสนาในอดีต รวมถึงปจจยัทางวฒันธรรมและอัตลักษณ 
ความเชื่อวามีการเลือกปฏิบัติของรัฐ ไดถูกสรางใหเปนเงื่อนไขความขัดแยงในปจจุบัน ทำใหคนจำนวนมากในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใตยิ่งรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมในกระบวนการทางการเมืองและการบริหารราชการใน
ระดับทองถ่ิน ความรูสึกดังกลาวกลายเปนบริบทหรือเงื่อนไขที่ทำใหเกิดความรุนแรงในพื้นที่ กลาวคือทำใหเกิดขอ
อางในการใชความรุนแรงเพื่อการเรียกคืนความสูญเสียอำนาจในดานวัฒนธรรม สัญลักษณและความยุติธรรมและมี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  
 ๑.๑ โครงสรางการบริหารจัดการเพื่อการแกปญหา 
 เหตุการณความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สวนหนึ่งมาจากความพยายามสรางความหวาดกลัว
และความหวาดระแวง ความรุนแรงขยายวงออกไปมากจนไมสามารถควบคุมได การบริหารตามนโยบายจากสวน
กลางและใชโครงสรางองคกรการจัดการในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหไมสามารถ
บรรเทาความรุนแรงของสถานการณ จึงจำเปนจะตองมกีารจดัโครงสรางการบริหารจัดการใหมโดยการกระจายอำนาจ 
ซึ่งจะทำใหการแกปญหาในดานตาง ๆ มีความเหมาะสมมากข้ึน 
 ๑.๒ สภาพปญหาระบบความยุติธรรม 
 ตามหลักกฎหมายอิสลามเมื่อมีปญหาคดีความ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัครอบครัวและมรดกท่ีมสุลิมเปนท้ังโจทก
และจำเลย ดาโตะยุติธรรมมีอำนาจเด็ดขาดในการพิจารณาพิพากษาคดี แตปจจุบันในจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึง
ประชากรสวนใหญนบัถอืศาสนาอสิลามนัน้ ผูพพิากษาศาลชัน้ตน ไดแกศาลจงัหวดัและ ศาลเยาวชนและครอบครัว
จะทำการพิจารณาและพิพากษาปญหาและคดีความตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยมีดาโตะยุติธรรมหนึ่งนายใหคำปรึกษา
และวินิจฉัยชี้ขาดตามขอกฎหมายอิสลามเทานั้น สวนอำนาจพจิารณาขอเทจ็จรงิจากพยานหลกัฐานเปนของผูพิพากษา
ศาลชั้นตน ทำใหไมสามารถใชกฎหมายอิสลามควบคูกับกฎหมายที่มีอยูไดเทาที่ควร ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะ
ตองมีการสถาปนาศาลชะรีอะฮฺเพื่อพัฒนาระบบการพิจารณาคดีครอบครัวและมรดกของชาวมุสลิมและผลักดันให
จัดตั้งศาลครอบครัวและมรดกในประเทศไทย 
 ๑.๓ สภาพปญหาระบบการศึกษา 
 การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนับเปนกุญแจสำคัญที่สุดประการหนึ่งในการแกไขปญหาความ
ไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต หากคุณภาพการศึกษาต่ำก็ยอมสงผลกระทบตอปญหาสุขภาพ การวางงาน  
การถูกเอารัดเอาเปรียบ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และตองตกเปนเหยื่อของผูไมหวังดีในที่สุด 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ 

หลัก ๑ / ๓ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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 นอกจากจะมีการเรียนศาสนาในโรงเรียนสามัญตามปกติ ในพื้นที่ก็ยังจัดใหมีศูนยการศึกษาอิสลามประจำ
มัสยิด (ตาดีกา) ที่สอนศาสนาพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนไมจำกัดอายุ  โดยเรียนนอกเวลาเรียนปกติคือเรียนใน
วันเสาร-อาทิตย หรือวันจันทรกับวันพฤหัสตอนเย็น 
 แมวาจะมีระบบการศึกษาหลากหลายแตพบวา ในป ๒๕๔๕ ประชากรอายุ ๒๐-๒๙ ป ไดรับการศึกษา
สามัญโดยเฉลี่ยรวม ๘.๓ ป ซึ่งต่ำกวาเยาวชนในจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใตที่ไดรับ ๙.๕ ป และเยาวชนในภาคอ่ืน ๆ 
ไดรับ ๙ ป นอกจากนี้ เพียงรอยละ ๒ ของประชากรวัยเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเทานั้นที่จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  
 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทั่วประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการพบวานักเรียน
จากสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดคะแนนตำ่กวานกัเรียนในภาคอืน่ ๆ ในทุกวิชายกเวนภาษาองักฤษ๑ ปญหาในระดับ
ผลการศกึษาสายสามัญทีต่ำ่กวาเกณฑปกตน้ัินอาจเปนปญหาเฉพาะทีเ่กดิข้ึนกบัเยาวชนมสุลมิเทานั้น โดยประมาณ 
๒ ใน ๓ ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จะถูกผูปกครองสงไปเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ซึ่งมีชั่วโมงเรียนรวมกันสัปดาหละ ๓๕ ช่ัวโมงเทียบกับโรงเรียนของรัฐที่มีชั่วโมงเรียน ๒๕ ชั่วโมงในหนึ่ง
สัปดาหเนื่องจากผูปกครองสวนใหญตองการใหบุตรหลานเรียนศาสนาควบคูไปกับการเรียนสายสามัญ จึงนิยมเรียน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  และยังมีผูปกครองบางสวนที่ยังคงนิยมใหเรียนศาสนาเพียงอยางเดียว  จึง
สงบุตรหลานใหเรียนสถาบันศึกษาปอเนาะ  
 นอกจากนี้พบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สวนใหญอยูในระดับที่ควร
ปรับปรุงโดยเรงดวนถงึพอใชในทกุปจจยัคณุภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนท่ีไดรับเงินอุดหนุน
ในอัตรารอยละ ๖๐ และรอยละ ๔๐ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาตรา ๑๕ (๒) ที่ตั้งอยูในจังหวัดยะลา  
ปตตานีและนราธิวาสสวนใหญ อยูในระดับที่ควรปรับปรุงโดยเรงดวนถึงพอใชในทุกปจจัยคุณภาพ  
 
สาเหตุของปญหาในการจัดการศึกษา 
 (๑) ประชาชนไมยอมรับและไมเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาท่ีมาจากรัฐ เนื่องจากรัฐเขามาจัดการศึกษาของ
ทองถ่ินโดยปราศจากความเขาใจมิติทางวัฒนธรรมอยางแทจริง อีกทั้งขาดการมีสวนรวมทั้งจากทองถิ่น และจาก
ภาคประชาชนอยางเหมาะสม  
 (๒) ปญหาอคติ มุสลิมบางสวนเขาใจวารัฐใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการกลืนวัฒนธรรมมลายูมุสลิมให
หมดสิ้น ฝายรัฐก็มองสถาบันการศึกษาที่สอนศาสนาที่ชุมชนตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะตาดีกา สถาบันศึกษาปอเนาะ และ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม บางแหงวาเปนแหลงบมเพาะอุดมการณแบงแยกดินแดน และอุดมการณที่ใช
ความรุนแรง อีกท้ังเยาวชนท่ีเขารับการศึกษานาสถาบันศึกษาเหลานี้ก็ถูกมองวาอาจมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณ
ความไมสงบ จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไมนิยมใหบุตรหลานเขาเรียนใน
โรงเรียนรัฐ ประกอบกับความไมเขาใจของภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของมุสลิมและรัฐไมเห็นความ
สำคัญของการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะและตาดีกาเทาที่ควร   
 (๓) การขาดแคลนครูที่มีคณุภาพ โดยเปนปญหาในทกุพืน้ทีโ่ดยเฉพาะในวชิาหลกั ๔ วิชา ไดแก ภาษาไทย  

๑ รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ, มปป. 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๓

ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ขาดแคลนครูถึงรอยละ ๗๐ ของอัตราบรรจุ ปญหาความไมสงบยัง
ทำใหครูที่มีประสบการณการสอนสูง ๆ ขอยายออกจากพื้นที่กวา ๑๕๐๐ คน ในรอบสามป โดยเฉพาะครูไทยพุทธ 
ในขณะที่ครูที่บรรจุใหมเขาไปเปนพนักงานราชการก็มีประสบการณนอย 
 (๔) บุคลากร ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เหตุการณความไมสงบมีผลตอความไมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินโดยในรอบสามปที่ผานมามีโรงเรียนที่ถูกเผาหรือทำลายกวา ๒๐๐ แหง ครู บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษาที่บาดเจ็บกวา ๓๐๐ คน  และเสียชีวิตไปกวา ๑๐๐ คนแลว๒ ทำใหบุคลากรทางการศึกษา ขาดขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน ไมกลามาสอนตามปกติ โรงเรียนตองปดชั่วคราวทุกครั้งที่มีเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่
ใกลเคียงเฉลี่ย ๓๐-๔๐ วัน หรือรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนตอป ที่สงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการจัดการศึกษาโดยนักเรียนมีเวลาเรียนไมเพียงพอ เนื่องจากโรงเรียนมีการปดบอย เวลาที่ผูเรียนจะได
เรียนจริง ๆ ไมเพียงพอตอคุณภาพการเรียนการสอนใหยิ่งตกต่ำลง และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 ๑.๔ สภาพปญหาระบบเศรษฐกิจ 
 แมวาสามจังหวัดชายแดนภาคใตจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขึ้น แตมีความเหลื่อมล้ำ
ของการกระจายรายไดสูง ทั้งยังมีภาวะความยากจนสูง โดยในป ๒๕๕๐ นราธิวาสมีคนจนรอยละ ๒๐.๐ ของ
ประชากรในจังหวัด ขณะที่ปตตานี มีคนจนรอยละ ๑๙.๗ ซึ่งสูงเปนกวาส่ีเทาภาวะความยากจนของภาคใตที่มี
คนจนรอยละ ๕.๙ ของประชากรในภาคใต และสูงกวาเทาตัวของระดับภาวะความยากจนของประเทศที่มีคนจน
อยูรอยละ ๘.๕๓ โดยประชาชนในสามจังหวัดชายแดนขาดความม่ันคงในการเขาถึงและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะชุมชนท่ีอยูรอบ ๆ ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ขาดอำนาจในการบริหารจัดการกับ
ทรัพยสินประชาชนในพ้ืนที่จึงถูกลิดรอนสิทธิโดยบุคคลภายนอกที่สามารถใชเทคโนโลยีใหม ๆ หรืออิทธิพลทางการ
เมืองไดแยงชิงเอาทรัพยากรเหลาน้ีไป๔ การท่ีชุมชนไรอำนาจถือเปนอีกมิติหนึ่งที่กระทบตอความม่ันคงของมนษุยใน
พืน้ที ่ 
 ๑.๕ สภาพปญหาทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม 
 พื้นที่ชายแดนภาคใตมีการระบาดของยาเสพติดและอบายมุขมากจนเปนปญหาที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะใน
กลุมเยาวชน และกำลังบอนทำลายบริบทของพื้นที่ที่ยึดมั่นในหลักการศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ปญหาควบคูกันคือ
ความออนแอของสถาบันครอบครัว ตั้งแตการเตรียมความพรอม การใชชีวิตคู และการอบรมเล้ียงดูบุตรตามหลัก
การศาสนา ความรูสึกไมไดเปนเจาของพื้นที่ และการไมมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการบริหาร การพัฒนา 
สงผลตอความรัก ความหวงแหนและความพรอมที่จะปกปกรักษาทรัพยสินและประโยชนของประเทศชาติ 
 
๒. กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการทำงาน 
 ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดกำหนดกรอบยุทธศาสตรและแนวทางการ
ทำงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

๒ ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
๓ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๑, รายงานการประเมินภาวะความยากจน ป ๒๕๕๐  
๔ รายงานคณะอนุกรรมการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย (คณะ ๓) คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท
แหงชาติ (กอส.) มีนาคม ๒๕๔๙ 
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 ยุทธศาสตรที่ ๑ การคุมครองความปลอดภัย การอำนวยความเปนธรรมเพื่อเสริมสรางความเช่ือมั่นใน
อำนาจรัฐ และสรางภูมิคุมกันแกคนกลุมเสี่ยง มีแนวทางหลักดังนี้ 
 (๑.๑) บูรณาการแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับแผนการรักษาความปลอดภัย 
 (๑.๒) สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานยุติธรรมใหเปนไปตามหลักนิติธรรม 
 (๑.๓) ชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณไมสงบอยางเปนธรรมและทั่วถึง 
 (๑.๔) ปรับความคิดความเชื่อกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับขบวนการกอความไมสงบ 
 (๑.๕) การเปดพื้นที่ใหทุกภาคีเขามามีสวนรวม 
 (๑.๖) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง ครบวงจร และตอเนื่อง 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การแกไขปญหาความยากจนและเสริมสรางความมั่นคงทางอาชีพและรายได สามารถ
พึ่งพาตนเองได โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้ 
 (๒.๑) พัฒนาความมั่นคงดานอาชีพและรายไดและความม่ันคงในการดำรงชีวิตของกลุมเปาหมาย 
 (๒.๒) สนับสนุนกระบวนการชมุชนเขมเขง็ เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูและการมสีวนรวมของคนในชุมชน
ผานการจัดการทำแผนชุมชน 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพคน เพื่อสรางโอกาสการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิต มีแนวทาง
ดังนี้ 
 (๓.๑) ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบทุกระดับอยางจริงจัง 
 (๓.๒) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหเพียงพอมีคุณภาพไดมาตรฐาน เขาถึงบรกิารอยางทั่วถึง 
 (๓.๓) พัฒนาความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและเสริมสรางศักยภาพกลุมคน 
 (๓.๔) สงเสริมการใชทุนสังคมโดยเฉพาะทุนวัฒนธรรมของทองถิ่น 
 (๓.๕) พัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตาทมความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งใน
และตางประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางความเขมแขง็ฐานเศรษฐกจิของพ้ืนทีแ่ละการพฒันาความรวมมอืกับตางประเทศ 
มีแนวทางหลักดังนี้ 
 (๔.๑) ขยายฐานการผลิตดานการเกษตรใหหลากหลายเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูปและตลาด โดย
การปรับปรุงผลิตภาพการผลิต (Productivity) การพัฒนาระบบตลาด และการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูป 
 (๔.๒) พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานเพือ่สนบัสนุนการพฒันาดานการเกษตรอตุสาหกรรม การคาและการบริการ 
 (๔.๓) พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 
 (๔.๔) สรางโอกาสใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ดวยการเปดประตูทางทะเลสูนานาชาติเพื่อ
เหนี่ยวนำการลงทุนใหม ๆ สูพื้นที่  
 (๔.๕) การเสริมสรางความสัมพันธ และความเขาใจท่ีดีกับตางประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ มีแนวทางหลัก ดังนี้ 
 (๕.๑) เรงปรับปรุงและจัดทำกฎระเบียบเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
 (๕.๒) ใหศนูยอำนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใตทำหนาทีบ่รูณาการการพฒันาแผนงาน โครงการ 
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๓. แนวทางแกไขปญหา 
 หนวยงาน เครือขาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิเชน คณะกรรมการสมานฉันทแหง
ชาติ ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยัอสิลามยะลา เครือขายสมชัชาสุขภาพในสามจงัหวัด สถาบนัรฐัศาสตรในภาคใต ไดวเิคราะหสถานการณ 
รวบรวมขอมูลวิชาการ สังเคราะหองคความรูผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และ
ประมวลเปนขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม จำแนกเปน ๕ ดานหลักคือ ดาน
โครงสรางการบริหารจัดการ ดานระบบความยุติธรรม ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมวัฒนธรรมตาม
เอกสารผนวก ๑ / ๑ / ๓ 
 
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ
 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม 
ตามเอกสารผนวก ๑ / ๑ / ๓ ประกอบรายงานนี้ พรอมทั้งพิจารณารางมติตามเอกสารรางมติ ๑ / ๓ 
 


