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วิถชี วี ติ ของครอบครัวกับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบชายแดนใต้ : กรณีศกึ ษาเขตพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นา
พิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้จงั หวัดสงขลา
ตัง้ แต่ พ.ศ.2547-พ.ศ.2557
Livelihoods of families affected by the unrest
in the Special Deverloment Region, Southern Boder.
Songkhla case study. Since 2004 -2013.
อภิรัฐ บุญศิริ (Apirat Boonsiri)1

บทคัดย่อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาวิถชี วี ติ ของสมาชิกในครอบครัวทัว่ ไปจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้จงั หวัดสงขลา 2)
ศึกษาสภาพครอบครัวและปัญหาของครอบครัวผู้ได้รับผลกระจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้จังหวัดสงขลาและ 3) ศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาครอบครัวของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือครอบครัว
ทัว่ ไป จำ�นวน 13 ครัวเรือน ครอบครัวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและสูญเสียสมาชิกในครอบครัว
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำ�นวน 13 ครัวเรือน และตัวแทนจากหน่วยงานที่ให้
การช่วยเหลือจำ�นวน 6 คน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ภาคสนาม ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม
ผลการวิจัยพบว่า 1) วิถีชีวิตของครอบครัวทั่วไปในพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ชายแดนใต้จังหวัดสงขลา มีวิถีชีวิตครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ความ
ไม่สงบชายแดนใต้ ซึ่งมีด้านครอบครัว ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2) สภาพครอบครัวและปัญหาครอบครัวผู้ได้รับผล
นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขานโยบายและการวางแผนสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000
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กระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้
ซึ่งมีปัญหาด้านครอบครัว คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านสังคมและวัฒนธรรม
คือ ปัญหาการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน ด้านเศรษฐกิจ คือ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย ปัญหาไม่มอี าชีพทำ�กิน ปัญหาภาระหนีส้ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต คือ ปัญหาความพิการ ปัญหาความโศกเศร้าเสียใจ 3)การช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาครอบครัวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและสูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากสถานการณ์
ความไม่สงบในเขตพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ โดยศูนย์ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ในพื้นที่จะให้ความ
ช่วยเหลือและเยียวยาในด้านครอบครัว ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึง่ ช่วยเหลือและเยียวยาจนกว่าครอบครัวจะสามารถ
ดำ�เนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

Abstract

This research aims to 1) study livelihoods of general family in the unrest in
the special development area of southern boder Songkhl province. 2) study to
status of families and the problem of families who receive the impact of unrest
in the special development area of southern boder Songkhl province. And 3) to
study solve the problem of families who have been affected by the unrest in the
special development area of southern boder Songkhl province. The sample were
general family from 13 families who have been affected and the loss of family
members from the unrest from 13 family and representatives from agencies that
provide assistance from 6 persons. This study was a qualitative research by
studying the relevant documents and field study involving in-depth interviews
and participation and non-participation observations.
The findings of the research revealed that 1) livelihoods of general family
in the unrest in the special development area of southern boder Songkhl
province. Livelihoods is changing under the unrest that is the family, social and
cultural, economic, physical and mental health. 2) Study to status of families
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and the problem of families who receive the impact of unrest in the special
development area of southern boder Songkhl province that is the problem of
families is family relationship problems, the problem of society and culture is
the problems of everyday life, the problem of economic is the pay is not enough,
no occupation, rising debt, and the problem of physical health and mental health
that is disabled, sadness, 3) to solve the problem of families who have been
affected by the unrest in the special development area of southern boder
Songkhl province by the operations center, help heal those affected by the
unrest in the south in area. Help and healing in the family, social and cultural,
economic, and physical and mental health. This will help and heal until the
family can live peacefully in society.
คำ�สำ�คัญ : วีถีครอบครัว, ผลกระทบต่อครอบครัว, ความไม่สงบชายแดนใต้

บทนำ�

เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยอำ�เภอ
จะนะ อำ�เภอนาทวี อำ�เภอเทพา และอำ�เภอสะบ้าย้อย ของจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความรุนแรงชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องจาก
รายงานสถิติของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ได้แสดงสถิติของพื้นจังหวัดสงขลา
ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557 (ศูนย์เฝ้าระวังภาคใต้. ที่มา
http://www.deepsouthwatch.org สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558) มีเหตุการณ์ที่
เกิดจากสถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนใต้ จำ�นวน 30 ครัง้ มีผเู้ สียชีวติ จำ�นวน
9 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำ�นวน 38 คน รวมผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวทั้งผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวติ เป็นจำ�นวน 47 คน การเกิดเหตุการณ์ในแต่ละครัง้ ได้สร้างความหวาดกลัว
ต่อประชาชนในพืน้ ที่ ซึง่ เขตพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้จงั หวัดสงขลา
(จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย)นัน้ เป็นพืน้ ทีช่ ายขอบของสถานการณ์ความไม่สงบ
อาจจะมีความถีข่ องสถานการณ์ไม่บอ่ ยครัง้ เท่าในพืน้ ที่ 3 จังหวัด แต่สถานการณ์ความ
ไม่สงบก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและความรุนแรงของเหตุการณ์นั้น
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จากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบให้ครอบครัวในเขตพื้นที่พัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้จงั หวัดสงขลา ทำ�ให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ วี ถิ กี ารดำ�เนินชีวติ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ในการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน การประกอบหาเลีย้ งชีพประจำ�วัน ความ
ผูกพันในครอบครัว และสภาพจิตใจของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบ แม้จะมีหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมต่างลงพืน้ ทีช่ ว่ ยเหลือ
และแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังมีจำ�นวนผู้ประสพปัญหาอยู่ ตลอดจนความต้องการของ
ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัว เหล่านี้มีความจำ�เป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาถึงสภาพการดำ�เนินชีวิตครอบครัว และความสามารถในการ
ทำ�หน้าทีค่ รอบครัว เพือ่ จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพของครอบครัว สร้างเสริม
ความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว ทำ�ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เป็นกลไกในการฟืน้ ฟู และแก้ไขปัญหาต่อไป ดังนัน้ การศึกษาวิถชี วี ติ ของครอบครัวกับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ กรณีศกึ ษาในเขตพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาพิเศษ
เฉพาะกิจชายแดนใต้จังหวัดสงขลา จึงมุ่งศึกษาถึงสภาพความเป็นอยู่ในมิติด้าน
ครอบครัว ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพกายและสุขภาพ
จิต โดยการศึกษาในครัง้ นีท้ �ำ ให้ได้รบั ข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับการดำ�เนินชีวติ ของครอบครัว
ในสถานการณ์ความไม่สงบและทำ�ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ขอ้ มูลเพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือ
เยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบในเขต
พื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการความ
ไม่สงบในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้จังหวัดสงขลา
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางการแก้ปญ
ั หาครอบครัวของผูร้ บั ผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้จังหวัดสงขลา
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดวิถีชีวิต
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของวิถชี วี ติ (Livelihoods) หรือการดำ�เนิน
ชีวติ มักจะถูกให้ความหมายในเชิงวัฒนธรรม กล่าวคือ วิถชี วี ติ จัดเป็นวิถแี ห่งพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของมนุษย์จึงเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบวัฒนธรรมและเกิดควบคู่ไปกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต
จึงเปรียบเหมือนรูปแบบหรือกระบวนการแห่งพฤติกรรม(Behavior Patterns) รวมถึง
ทัศนคติ ค่านิยม ความรู้ วัตถุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา มีการรับและส่งทอดต่อไปยังสมาชิกของสังคมนั้นๆ (ศรีสุดา ไชยวิจารณ์
2553 : อ้างอิงจาก คณาจารย์ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2543:58-59) และ
วิทวัส ช้างศร (2553 : 6) ได้กล่าวไว้วา่ วิถชี วี ติ ในความหมายหนึง่ คือ ระบบวัฒนธรรม
ซึ่งระบบวัฒนธรรมแต่ละด้านนั้น มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการจำ�เป็นของมนุษย์
ให้มนุษย์สามารถดำ�รงชีวิตอยู่รอดได้ โดยแต่ละสังคมย่อมมีแนวทางหรือวิถีชีวิต
บางอย่างแตกต่างกันและอาจเหมือนกันในบางส่วน
ผลจากสถานการณ์ ค วามรุ น แรงในสามจั ง หวั ด ชายแดนใต้ ส่ ง ผลให้ วิ ถี ชี วิ ต
ครอบครัวของคนในเขตพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในสภาพสังคมปัจจุบนั มีสว่ นทำ�ให้ชมุ ชนและครอบครัวได้รบั ผลกระทบในแทบทุกด้าน
(วิทวัศ ช้างศร 2553 : บทคัดย่อ)
อย่างไรก็ดี ความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ ทำ�ให้เกิด
ผลกระทบทัง้ การสูญเสียสมาชิกในครอบครัว ในด้านสังคมและวัฒนธรรมมีการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมตั้งแต่การดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อ
สุขภาพร่างกายทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต พิการ และทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถ
ดำ�รงชีวติ ได้ตามปกติ ส่งผลทำ�ให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจ ซึง่ เป็นประเด็นทีท่ กุ ภาคส่วน
ต้องร่วมมือกันในการสร้างความสงบ ความปลอดภัย และร่วมสร้างสันติสขุ ให้กบั เขตพืน้ ที่
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวกับครอบครัว โดย วรรณี ดวงดีทวีรัตน์ (2540 : บทคัดย่อ)ได้
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ศึกษาการปรับตัวของครอบครัวในชุมชนชนบทในสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม
พบว่า การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบนั ทำ�ให้ครอบครัว
ได้รบั ผลกระทบในแทบทุกด้าน ทำ�ให้ ความสัมพันธ์ระหว่างกันมีความเหินห่างไป และ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551 : บทคัดย่อ) วิจัยการดำ�เนินชีวิต
ครอบครัวของครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิ โดยศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนหรือที่เป็น
ปัญหาในการทำ�หน้าที่ของครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิ บทบาทของครอบครัวและ
ชุมชนในการสนับสนุนและช่วยเหลือกันเอง บทบาทของหน่วยงานในการช่วยเหลือ
ฟื้นฟู การเผชิญสภาวะเปลี่ยนแปลง การปรับตัวและทำ�ใจของบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน
งานวิจัยที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม โดย วิทวัศ ช้างศร (2553 : บทคัดย่อ)
ได้ศกึ ษาการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของชาวไทยพุทธ หลังเหตุการณ์ความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.2547-2554 ศึกษากรณี หมู่ที่ 4 ตำ�บลลำ�พะยา
อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทำ�ให้ระบบวัฒนธรรม
มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระบบ
วัฒนธรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นพอที่จะทำ�ให้ชุมชนนี้ดำ�เนินวิถีชีวิต และ
คงอัตลักษณ์ของตนเองไว้ได้ และสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
วิถีชีวิตของผู้หญิงไทยมุสลิมที่ทำ�งานนอกบ้าน พบว่า ผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมส่งผลต่อวิถีชีวิตผู้หญิงไทยมุสลิมที่
ทำ�งานนอกบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวไทยมุสลิม
งานวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ รุจา ภู่ไพบูลย์ จริยา วิทยะศุกร และศิริวรรณ
ไกรสุรพงศ์. (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลกระทบของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ต่อเด็ก
เยาวชน และครอบครัว และความต้องการช่วยเหลือ พบว่า ครอบครัวที่รู้ตัวหรือได้
รับการเตือนล่วงหน้าจะปรับตัวได้ดกี ว่า และพบว่ามีการปรับค่าใช้จา่ ยทัง้ ในครอบครัว
โดยรวม และฐิติกาณจน์ อินทาปัจ (2553:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างความเข้มแข็ง
ทางใจและการปรับตัวต่อวิกฤตการณ์ของครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว พบว่า การปรับตัวและ
ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ของครอบครัวพ่อแม่เลีย้ งเดีย่ วต่างมีการปรับตัวทัง้ ก่อนและหลัง
ในเพื่อปรับสภาพความเป็นอยู่ให้สามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวอย่างเป็นปกติสุข
มีการปรับตัว ดังต่อไปนี้ 1)ด้านการเลี้ยงดูบุตร 2)ด้านเศรษฐกิจ 3)ด้านสังคม 4)ด้าน
การมีคู่ชีวิตใหม่
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งานวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต กันตพร ยอดใชย ปิ่นทิพย์ นาคดำ� และ
เพลินพิศ ฐานิวฒ
ั นานนท์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั ประสบการณ์การบาดเจ็บ ผลกระทบ
และการจัดการการบาดเจ็บของผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวจากเหตุระเบิดในพื้นที่
อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผลกระทบทีไ่ ด้รบั จากเหตุการณ์ระเบิดแบ่งเป็น
3 ด้าน คือ ด้านผลกระทบทางกาย ผลกระทบทางจิตใจ และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
และอาภาภรณ์ ดำ�รงสุสกุล (2551:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสบการณ์ของผู้หญิงที่ดูแล
สมาชิกในครอบครัวทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทย พบว่า ประสบการณ์ของผูห้ ญิงทีด่ แู ลสมาชิกในครอบครัวทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ
สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก
ได้แก่ 1)การตั้งตัวไม่ทัน 2)ภาระการดูแลและภาระทางอารมณ์ 3)ความรับผิดชอบ
ของผู้หญิง ประกอบด้วย การร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นความภาคภูมิในและทำ�ทุกอย่าง
เพื่อครอบครัว และเพชรดาว โต๊ะมีนา (2556 :171) ได้ศึกษาการดูแลเยียวยาจิตใจ
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนที่
ดำ�เนินชีวิตอยู่ในพื้นที่ ต่างเกิดความตื่นตระหนก หวาดกลัว ไม่กล้าออกนอกบ้าน
ทำ�ให้มีความเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การเปลี่ยนแปลงที่ส่ง
ผลกระทบต่อครอบครัวนัน้ เป็นการเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลจากปัจจัยภายนอกทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อครอบครัว ทั้ง ด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้าน
สภาพจิตใจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ครอบครัวเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของครอบครัวเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว มีการแก้ไข
ปัญหาภายในครอบครัว มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำ�เนินชีวิตเพื่อให้สมาชิก
ในครอบครัวสามารถดำ�รงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขภายใต้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

วิธีดำ�เนินการวิจัย

วิธีการดำ�เนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพมีการสร้างกรอบ
แนวคิดการวิจยั โดยใช้ความรูจ้ ากทฤษฎีมาช่วยกำ�หนดแนวทางการศึกษาเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือครอบครัว
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ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา(จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) จำ�นวน 26 ครัวเรือน และ 6 คน
ซึ่งสามารถแยกผู้ให้ข้อมูลได้ดังนี้คือ 1)สภาพทั่วไปของครอบครัว เก็บข้อมูลจาก
ครอบครัวทั่วไปในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้จังหวัดสงขลาจำ�นวน
13 ครัวเรือน 2)สภาพปัญหาครอบครัวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ เก็บข้อมูลจากครอบครัวทีไ่ ด้
รับผลกระทบและสูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากเหตุสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้
ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้จังหวัดสงขลา จำ�นวน 13 ครัวเรือน
3)ข้อมูลแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา เก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือเยียวยาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้จังหวัดสงขลา
จำ�นวน 6 คน โดยมีวิธีการศึกษาตามระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต ส่วนการนำ�เสนอข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำ�การวิเคราะห์
เนื้อหา และสรุปประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย และนำ�เสนอข้อมูลแบบ
พรรณนาวิเคราะห์

กรอบแนวคิด
วิถีชีวิตของครอบครัวกับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบชายแดนใต้ : กรณีศึกษาเขตพื้นที่พัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา
ตั้งแต่ พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2558

วิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัวจากเกตุการณ์
ความไม่สงบในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ชายแดนใต้จังหวัดสงขลา
- ด้านครอบครัว
-ด้านสังคมและวัฒนธรรม
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

สภาพปัญหาของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
เฉพาะกิจชายแดนใต้จังหวัดสงขลา
- ด้านครอบครัว
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
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ผลการวิจยั ในครัง้ เพือ่ เสนอข้อค้นพบทัว่ ไป รวมทัง้ การอ้างอิงคำ�พูดของกลุม่ ผูใ้ ห้
ข้อมูล ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้นามสมมติกับผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด รายละเอียดของการ
นำ�เสนอตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
สภาพการทั่วไปของครอบครัวทั่วไปจากสถานการณ์ความไม่สงบในเขต
เฉพาะกิจชายแดนใต้จังหวัดสงขลา
1. ด้านครอบครัว สภาพครอบครัวทั่วไปในพื้นที่เป็นสภาพครอบครัวที่มีความ
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวทีแ่ น่นแฟ้น มีแบบแผนการดำ�เนินชีวติ ทีเ่ รียบง่าย
เป็นลักษณะครอบครัวขนาดใหญ่ การอบรมสั่งสอนบุตรหลานก็จะเป็นหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่ในครอบครัว เมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นทำ�ให้สภาพครอบครัวยังคง
เป็นลักษณะเช่นเดิม มีการปฏิสมั พันธ์ทมี่ ากขึน้ มีการพูดคุยกันมากขึน้ มีการเอาใจใส่
กันมาขึ้น สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ดังคำ�กล่าวของชัย อายุ
37 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า “เมื่อจะไปไหนมาไหนก็จะมีการบอกกล่าวว่าไปที่นั้นที่นี้เพื่อให้
คนในบ้านรูส้ ถานทีท่ เ่ี ราจะเดินทางไป หรือไม่กใ็ ช้โทรศัพท์เพือ่ บอกตำ�แหน่งว่าอยูท่ ใ่ี ด”
ซึง่ สอดคล้องกับคำ�กล่าวของศาล อายุ 42 ปี ให้สมั ภาษณ์วา่ “หากสมาชิกในครอบครัว
กลับบ้านผิดเวลาก็จะมีความเป็นห่วงว่าจะเกิดความไม่ปลอดแก่สมาชิกในครอบครัว”
ส่วนกิจกรรมที่ทำ�ร่วมกันในครอบครัวก็ยังสามารถปฏิบัติได้ตามปกติ ดังคำ�กล่าวของ
นายนัน อายุ 40 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า “การกินข้าวร่วมกัน การจัดงานเลี้ยงในครอบครัว
การทำ�กิจกรรมต่างๆ ของครอบครัวจะคำ�นึงถึงความปลอดภัยในการจัดด้วย”
สภาพครอบครัวทั่วไปเป็นครอบครัวขยาย กิจกรรมของครอบครัวยังคงดำ�เนิน
ได้เป็นปกติ แต่จะเปลี่ยนแปลงเวลาจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความปลอดภัย ทำ�ให้
สมาชิกในครอบครัวมีความห่วงใยกันมากขึ้น พูดคุยในครอบครัวกันมากขึ้น ใส่ใจกัน
มากขึ้น
2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม สภาพสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่เปลี่ยนแปลง
จากที่มีคนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการไปมาหาสู่กัน
ระหว่างชุมชนต่างศาสนา ชาวไทยพุทธสามารถไปร่วมงานชาวไทยมุสลิมได้ ไทยมุสลิม
ก็สามารถไปร่วมกิจกรรมทางศาสนากันได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบส่งผล
กระทบต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมของคนในชุมชน เกิดความระแวงคนต่างศาสนา
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การเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างศาสนาก็ไม่มี ดังคำ�กล่าวของดำ� อายุ 40 ปี ให้สมั ภาษณ์
ว่า “การปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีน้อย การไปมาหาสู่ก็เริ่มน้อยลง เนื่องจากเกิด
ความระแวงต่อกัน เกิดความไม่ไวใจซึ่งกันและกัน” ส่วนกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา ก็
สามารถยังคงอยู่ ประชาชนในพืน้ ทีส่ ามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรม
ทางศาสนาพุทธหรือกิจกรรมทางศาสนาอิสลามก็สามารถปฏิบัติได้ เพียงแต่บาง
กิจกรรมต้องปรับเปลี่ยนเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความไม่สงบและคำ�นึงถึง
ความปลอดภัยเป็นหลัก เช่น กิจกรรมเวียนเทียน พิธีศพ เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับ
คำ�กล่าวของศาล อายุ 42 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า “ประเพณีต่างๆ ของชุมชมก็ทำ�ได้ตาม
ปกตินะ วันพระเราก็ก็ไปเวียนเทียน”
การดำ�เนินชีวติ ในสังคมและวัฒนธรรม ก็ยงั ดำ�เนินกิจกรรมได้ การไปไหนมาไหน
ในช่วงกลางวันสามารถไปไหนได้อย่างอิสระ แต่ในช่วงกลางคืนจะมีความระมัดระวัง
ในการออกไปไหนมาไหน ความสัมพันธ์ของคนต่างศาสนาจะมีความห่างเหิน สืบเนือ่ ง
จากเกิดความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน มีความหวาดระแวงต่อกัน
3. ด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลัก มีฐานะค่อนข้างยากจน ซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัวในพื้นที่ ทำ�ให้การออกไปประกอบอาชีพเกิด
ความยากลำ�บาก มีการเปลีย่ นแปลงเวลาออกไปทำ�งานเพือ่ ความปลอดภัย ดังคำ�กล่าว
ของสุ อายุ 33 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า “ใช่ว่าไม่ระแวง เหมือนเวลามีเสียงคนเดินหรือเสียง
อะไรดังขึ้นมา ก็จะหันไปแลก่อน หว่างนี้นั้น กลัวคนมากหว่ากลัวผีซะหล่าว”
เหตุการณ์ความไม่สงบมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัว ในการเดินทาง
ไปทำ�งาน ในการประกอบอาชีพ ซึง่ ส่งผลให้วถิ ชี วี ติ เปลีย่ นไปในช่วงมีเหตุการณ์ใหม่ๆ
แต่ปัจจุบันก็สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ก็ยังคงระมัดระวังภัยจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบที่จะเกิดอยู่เสมอ
4. สุขภาพกายและสุขภาพจิต จากเหตุความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ทำ�ให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้รับผลกระทบ คือ เกิดความกลัวและหวาดระแวง พื้นที่ไหนที่มีเหตุการณ์
เกิดขึ้นบ่อยก็จะทำ�ให้มีเกิดความหวาดกลัว กลัวจะตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มคนร้าย
ทำ�ให้การใช้ชวี ติ ประจำ�วันและการทำ�กิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัวต้องคอย
ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา คำ�นึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
สุ อายุ 33 ปี ให้สมั ภาษณ์วา่ “ไม่รวู้ า่ มันจะฆ่าเราหรือป่าว ตอนนีก้ ไ็ ด้แต่ระวังตัวเอง”
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มา อายุ 35 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า “ก็ยังระแวงอยู่ แต่ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อน หรือว่า
เราคุ้นชินกับเหตุการณ์นี้แล้วก็ไม่รู้ สามารถออกทำ�ธุระได้ แต่จะกลับไม่เกิน 3 ทุ่ม”
ด้านสุขภาพจิตของครอบครัวทั่วไป ในระยะแรกของการเกิดเหตุการณ์ สภาวะ
จิตใจเกิดความหวาดระแวง วิตกกังวล ในเรือ่ งความไม่ปลอดภัยในชีวติ มีการระมัดระวัง
ตัวเองตลอดเวลาที่ทำ�กิจกรรมต่างๆ แต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านมานานความกลัวก็ลดลง
สภาวะจิตใจก็ดีขึ้น
ปัญหาของครอบครัวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเขต
เฉพาะกิจชายแดนใต้จังหวัดสงขลา
1. ปัญหาด้านครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาความสัมพันธ์ของสมาชิก
ในครอบครัวในครอบครัว ซึ่งการสูญเสียพ่อหรือสูญเสียแม่ทำ�ให้ครอบครัวที่แสดง
บทบาทสำ�คัญในการให้ความอบอุน่ แก่บตุ ร เมือ่ บุคคลทีท่ �ำ หน้าทีด่ งั กล่าวในครอบครัว
หายไปจึงทำ�ให้บุตรที่ต้องการความรัก ความอุบอุ่นจากสายสัมพันธ์ของครอบครัว
เริ่มขาดหายไป จึงทำ�ให้เกิดปัญหาครอบครัวขึ้น ดังคำ�กล่าวของเจิม อายุ 52 ปี
ให้สัมภาษณ์ว่า “เวลาไม่ค่อยจะมีให้ลูกแล้วตอนนี้เพราะต้องออกไปทำ�งานหาเบี้ย
หลบบ้านมาทีก็เย็น ไม่ค่อยจะได้เจอ”
ปัญหาด้านครอบครัว เป็นปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการหาเลี้ยงครอบครัวเป็นหน้าที่ของคนแค่คนเดียวในครอบครัว
ทำ�ให้ผทู้ เี่ ป็นแม่ไม่มเี วลาในการอบรมสัง่ สอนลูก ไม่มเี วลาการเอาใส่ใจ และไม่สามารถ
ทำ�กิจกรรมร่วมกันได้ ทำ�ให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวและปัญหาเด็กขาด
ความอบอุ่น
2. ปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงระยะแรก
ของเหตุการณ์ ซึ่งเป็นสภาพที่ครอบครัวต้องการดิ้นรนต้องการเอาตัวรอดให้สามารถ
ดำ�เนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้ ได้แก่ ปัญหาการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันในเวลาตอนกลางคืน
ซึ่งสอดคล้องกับคำ�กล่าวของนง อายุ 30 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า “ถ้าเป็นกลางคืนแล้วจะ
ไม่ให้ออกไปเด็ดขาด” นอกจากปัญหาการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันแล้วก็ยังมีปัญหา
ในการออกไปประกอบอาชีพ ปัญหาด้านความปลอดภัย จากปัญหาดังกล่าวทำ�ให้
การใช้ชีวิตประจำ�วันของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ เกิดความยากลำ�บากขึ้นใน
ช่วงแรก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การประกอบอาชีพ การทำ�กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
เพราะความกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำ�กับสมาชิกในครอบครัว แต่เหตุการณ์ลักษณะ
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นี้จะเป็นภาวะในช่วงระยะแรกของเหตุการณ์ เมื่อเวลาผ่านไปก็จะสามารถใช้ชีวิต
ประจำ�วันในด้านสังคมและวัฒนธรรมปกติตามสภาพครอบครัวทั่วไปในพื้นที่
3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ พบว่า เศรษฐกิจของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและ
สูญเสียสมาชิกจากเหตุการณ์ความไม่สงบจะประสบปัญหาดังนี้ 1)รายได้ไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย เป็นผลที่เกิดจากครอบครัวขาดผู้หาเลี้ยงครอบครัวหรือเมื่อก่อนอาจจะ
ช่วยกันหารายได้เข้าบ้าน แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์สูญเสียสมาชิกผู้หาเลี้ยงครอบครัวไม่
สามารถทำ�หน้าที่ได้ จึงทำ�ให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 2)ปัญหาไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ มีสาเหตุมาจากเมื่อเกิดการสูญเสีย ภรรยาซึ่งไม่เคยทำ�หน้าที่
หาเลีย้ งครอบครัว ไม่เคยทำ�งานหรือมีหน้าทีเ่ พียงช่วยเหลือไม่สามารถทำ�เองได้ จึงไม่
สามารถทีจ่ ะประกอบอาชีพเองได้ และสาเหตุทเี่ กิดจากความพิการ ทุพพลภาพ ก็เป็น
เหตุให้ไม่สามารถประกอบอาชีพที่เคยทำ�ก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น 3)ปัญหาเรื่องไม่มี
อาชีพทำ�กิน เป็นปัญหาที่เกิดเมื่อระยะเริ่มแรกของเหตุการณ์ เป็นปัญหาการสูญเสีย
สมาชิกที่หาเลี้ยงครอบครัว ทำ�ให้สมาชิกที่เหลือต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวต้อง
ออกไปประกอบอาชีพเพือ่ หาเลีย้ งครอบครัว ซึง่ จากคนทีไ่ ม่เคยทำ�งาน ไม่เคยประกอบ
อาชีพ ก็ไม่รจู้ ะทำ�อะไรเพือ่ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 4)ปัญหาภาระหนีส้ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้
มีสาเหตุจากไม่มรี ายได้หรือรายได้ไม่เพียง และก่อนหน้าทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์มภี าระหนี้
สินดัง้ เดิมอยูแ่ ล้ว ทำ�ให้ตอ้ งไปกูเ้ งินเพือ่ นำ�มาใช้จา่ ยในครอบครัวจึงทำ�ให้ตอ้ งรับภาระ
หนี้สินที่เพิ่มขึ้น
4. ปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต พบว่า ปัญหาด้านสุขภาพกายนั้นเป็น
ปัญหาทีเ่ กิดจากความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กับผูไ้ ด้รบั รับผลกระทบโดยตรง เช่น อาการบาดเจ็บ
พิการ และทุพพลภาพ อาการบาดเจ็บทางร่างกายสามารถรักษาได้โดยการรักษา
ทางการแพทย์ แต่ความพิการและทุพพลภาพผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจะต้องให้ชวี ติ ประจำ�วัน
ร่วมกับความพิการและทุพพลภาพที่ได้รับ ทำ�ให้กลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพต้องมี
การเยียวด้านสภาพจิตใจด้วยหลังจากการเยียวยาด้านร่างกายแล้ว ดังคำ�กล่าวของ
ดน อายุ 42 ปี ผู้ได้รับผลกระทบพิการขาขาด 2 ข้าง ให้สัมภาษณ์ว่า “คนเคยมีขาครบ
ทั้ง 2 ขา แล้วไม่มีขานี้มันเป็นอะไรที่ทรมานจิตใจมาก” สอดคล้องกับคำ�กล่าวของ
นายจำ� อายุ 45 ปี ผูพ้ กิ ารทุพลภาพในพืน้ ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์วา่ “เดินเหินไม่คอ่ ยได้ ลำ�บาก
ลูกต้องค่อยเป็นภาระ ไม่น่าเกิดขึ้นกับตัวเองเลย”
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ในด้านสุขภาพจิตส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวผูส้ ญ
ู เสียและได้รบั ผลกระทบจะ
เป็นภาวะเศร้าโศก เสียใจ จากบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวเสียชีวิต ความรู้สึกเศร้า
เสียใจนีจ้ ะอยูก่ บั ครอบครัวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบตลอดเวลา แม้จะไม่มกี ารโศกเศร้า เสียใจ
แล้วก็ตาม แต่หากมีใครหรือเจอเหตุการณ์ที่ทำ�ให้นึกถึงผู้เสียชีวิตขึ้นมาก็จะโศกเศร้า
เสียใจอีกดังคำ�กล่าวของรอ อายุ 50 ปี ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ให้สัมภาษณ์ว่า
“ติดตาไม่เคยลืม 10 ปีนี้แล้ว”
เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงจากความไม่สงบในพื้นที่ จะมีผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดงั กล่าวทัง้ ด้านร่างกายและด้านจิตใจ ด้านร่างกายจะเป็นการบาดเจ็บ พิการ
และทุพพลภาพ ส่วนด้านจิตใจก็จะเป็นความโศกเศร้าเสียใจจากการสูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รักในครอบครัว

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทสรุป
จากผลการศึกษา พบว่า เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เขตเฉพาะกิจชายแดน
ใต้จงั หวัดสงขลา ส่งผลกระทบต่อครอบครัวนัน้ เป็นการเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลจากปัจจัย
ในด้านภายนอกที่มีผลกระทบต่อครอบครัว ดังนี้
ด้านครอบครัว เป็นสภาพครอบครัวทั่วไปเป็นครอบครัวขยาย ความสัมพันธ์
แน่นแฟ้น มีความห่วงใยกันมากขึน้ ในครอบครัว กิจกรรมในครอบยังคงดำ�เนินไปตาม
ปกติ แต่จะเปลีย่ นแปลงเวลาให้เหมาะสมกับความปลอดภัยซึง่ สถานการณ์ความไม่สงบ
จะไม่ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของครอบครัวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ยังดำ�เนินกิจกรรมได้ ความสัมพันธ์ของคนต่างศาสนา
จะมีความห่างเหิน มีความระแวงต่อกัน กิจกรรมต่างๆ ของศาสนา สามารถดำ�เนิน
กิจกรรมได้ เพียงแต่บางกิจกรรมต้องปรับเปลีย่ นเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความ
ไม่สงบและคำ�นึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
ด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ซึ่งเหตุการณ์ความ
ไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัวในพื้นที่ ทำ�ให้การ
ออกไปประกอบอาชีพเกิดความยากลำ�บาก มีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกไปทำ�งาน
เพื่อความปลอดภัย ทำ�ให้ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย แต่ยังสามารถ
ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
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ด้านสภาพกายและสุขภาพจิตใจ เกิดความกลัวและหวาดระแวง วิตกกังวล ใน
เรื่ อ งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ต่ า งๆ สมาชิ ก ในครอบครั ว ต้ อ งคอย
ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา
ส่วนปัญหาที่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและสูญเสียสมาชิกในครอบครัวจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ ในพื้นที่เฉพาะกิจพิเศษจังหวัดชายแดนใต้มีดังนี้
ปัญหาด้านครอบครัว พบว่า เกิดจากครอบครัวทีไ่ ม่สมบูรณ์ การสูญเสียสมาชิก
ครอบครัวที่ให้ความอบอุ่นแก่บุตร เมื่อบุคคลที่ทำ�หน้าที่ดังกล่าวในครอบครัวหายไป
จึงทำ�ให้บุตรที่ต้องการความรัก ความอบอุ่นจากสายสัมพันธ์ของครอบครัวเริ่มขาด
หายไป
ปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า เป็นปัญหาในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
ปัญหาในการออกไปประกอบอาชีพ ปัญหาด้านความปลอดภัย จากปัญหาดังกล่าว
ทำ�ให้การใช้ชีวิตประจำ�วันของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ เกิดความยากลำ�บากขึ้น
ไม่วา่ จะเป็นการเดินทาง การประกอบอาชีพ การทำ�กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน หรือร่วม
ทำ�กิจกรรมในชุมชน
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ พบว่า เศรษฐกิจของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและ
สูญเสียสมาชิกจากเหตุการณ์ความไม่สงบจะประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย ปัญหาไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ปัญหาไม่มีอาชีพทำ�กิน
ปัญหาสภาพกายและสภาพจิตใจ พบว่า ปัญหาด้านสุขภาพกายนั้นเป็นปัญหา
ทีเ่ กิดจากความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง เช่น อาการบาดเจ็บ พิการ
และทุพพลภาพ ด้านสุขภาพจิตส่วนใหญ่จะเป็นความเศร้าโศก เสียใจ และภาวะซึมเศร้า
จากบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวเสียชีวิต

อภิปราย

สภาพครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยายซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่เด็กจะถูก
อบรมเลี้ยงดูโดย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย สภาพสังคมและวัฒนธรรมของครอบครัวใน
ชุมชนเป็นแบบพึง่ พาอาศัยกัน ไม่มกี ารแบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา ส่วนสภาพเศรษฐกิจ
โดยทัว่ ไปส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึง่ เมือ่ เกิดสถานการณ์ความไม่สงบใน
ชายแดนใต้ส่งผลกระทบต่อการดำ�รงชีวิต ทำ�ให้มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อความ
ปลอดภัยและป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่จะเกิดขึ้น การช่วยเหลือการไปมาหาสู่
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ลดน้อยลงเนือ่ งจากความปลอดภัยในชีวติ นอกจากนีย้ งั ส่งผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพและการเดินทาง ทำ�ให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
เนื่องจากเกิดความกลัวและความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา
ส่วนสภาพครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและสูญเสียสมาชิกในครอบครัวจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ จะมีลักษณะไม่แตกต่างจากการดำ�เนินชีวิตของ
ครอบครัวทัว่ ไป เพราะอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมเดียวกัน แต่อาจจะเกิดผลกระทบมากกว่าใน
เรือ่ งของสภาพครอบครัว มีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างและบทบาทหน้าทีใ่ นครอบครัว
ภาระในครอบครัวก็จะเพิ่มมากขึ้น ทั้งหนี้สิน และรายจ่าย ทำ�ให้ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวห่างเหิน ขาดความอบอุน่ การทำ�กิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวก็
น้อยลง แต่กลับมีความห่วงใยกันมากขึ้นของสมาชิกในครอบครัว สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมการดำ�เนินชีวิตในสังคม จะเห็นได้ว่าครอบครัวผู้สูญเสียได้มุ่งเอาศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่วนสภาพที่อยู่อาศัยนั้นเรียบง่ายเพราะต้องนำ�เงินไปใช้
จ่ายในส่วนอื่นที่มีความสำ�คัญและจำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิตมากกว่า ความรุนแรงจาก
สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ ทำ�ให้เกิดผลกระทบทั้ง การสูญเสียสมาชิกใน
ครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดน้อยลง เด็กขาดความอบอุ่นเนื่องจากสภาพ
ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณี ดวงดีทวีรัตน์ “ศึกษาการ
ปรับตัวของครอบครัวในชุมชนชนบทในสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม” ในด้าน
สังคมและวัฒนธรรมมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมตัง้ แต่การดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน การ
ประกอบอาชีพ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งทุกกิจกรรมต้องดำ�เนินไปด้วย
ความระมัดระวังเน้นความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิทวัส ช้างศร “ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ หลัง
เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2554
ศึกษากรณี หมู่ 4 ตำ�บลลำ�พะยา อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา” ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ เกิดปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มอี าชีพ
ทำ�กิน เกิดภาระหนี้สินซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรุจา ภู่ไพบูลย์ และคณะ “ศึกษา
ผลกระทบของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว และความต้องการ
ช่วยเหลือ” และผลต่อสุขภาพร่างกายนั้น ผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต พิการ และ
ทุพพลภาพ จะไม่สามารถดำ�รงชีวิตได้ตามปกติ เป็นการเจ็บป่วยทางร่างกายที่ส่งผล
ทางด้านจิตใจอีกด้วย
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แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทีส่ �ำ คัญนอกเหนือจากความช่วยเหลือใน
รูปของตัวเงิน และการชดเชยค่าเสียหายแล้ว การเยียวยารักษาสภาพจิตใจของสมาชิก
ในครอบครัวก็เป็นสิง่ สำ�คัญเช่นเดียวกัน ทีจ่ ะทำ�ให้ครอบครัวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบสามารถ
ฟื้นตัวและกลับมาดำ�รงชีวิตในสังคมได้ตามปกติสุข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เพชรดาว โต๊ะมีนา “ศึกษาการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ให้ได้องค์ความรูเ้ ป็นพืน้ ฐานในการเตรียมรับสถานการณ์
เพือ่ เป็นแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือเยียวยาของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และตอบสนอง
ความต้องการของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ครอบครัวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบความสัมพันธ์ทางสังคม
และวัฒนธรรมในชุมชนลดน้อยลง สภาพชุมชนเกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจซึ่งกัน
และกัน ดังนัน้ ภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง และประชาสังคม
ในพื้นที่ ควรมีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมในชุมชนในแนวทางการประสาน
ความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชน และควรมีมาตรการป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิด
จากสถานการณ์ความไม่สงบในชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และ
สามารถดำ�รงชีวิตได้อย่างสันติสุข
2. ครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบส่วนใหญ่จะมี
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ บางรายไม่มอี าชีพทำ�มาหากินทีส่ ามารถเลีย้ งตัวเองได้มนั่ คง
ดังนั้น ภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ความมีนโยบาย
เร่งการสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของคนในพืน้ ที่ สร้างอาชีพให้กบั คนในครอบครัว
เพื่อให้ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบมีอาชีพที่มั่นคงสามารถเลี้ยงครอบครัวได้
3. สมาชิกในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและสูญเสียสมาชิกในครอบครัวจะมี
ความโศกเศร้าเสียใจ เป็นภาวะทีต่ กอยูใ่ นความโศกเศร้าทุกครอบครัว ทำ�ให้ไม่สามารถ
ดำ�เนินชีวิตปกติในสภาวะโศกเศร้าเสียใจนั้นได้ ดังนั้น ภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องควรมีนโยบาลหรือมาตรการในการเร่งฟื้นฟูให้
ความช่วยเหลือด้านจิตใจ การเยียวยาทางด้านจิตใจให้เป็นปกติโดยเร็ว เพือ่ ให้สมาชิก
ในครอบครัวกลับมาดำ�เนินชีวติ ได้อย่างปกติ และสามารถอยูร่ ว่ มกับสังคมได้อย่างเป็นสุข
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4. ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ควรมีการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพือ่ ให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความผูกพันในครอบครัว
มากยิ่งขึ้น และสามารถดำ�เนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
5. ภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องควรมีการศึกษา
ติดตามระดับความรุนแรงของปัญหาเป็นระยะ เพือ่ สามารถประเมินสถานการณ์ และ
ปรับวิธีการให้ความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาการช่วยเหลือเยียวยาของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและสูญเสีย
สมาชิกในครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
ที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ
2. ควรศึกษาความพึงพอใจ และความต้องการของครอบครัวทีม่ ตี อ่ ปัญหาทีแ่ ท้จริง
ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
3. ความศึกษาเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของครอบครัวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบในปัจจัยอืน่ ๆ
ที่ส่งผลต่อการมีคุณภาพการดำ�เนินชีวิตที่ดี
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