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เยาวชนกับชั้นแหงความรุนแรง :
เปนท้ังเหยื่อ, ผูกระทํา และผูมีสวนกระทํา?

ชาญชัย ชัยสุขโกศล1

1. นําเรือ่ง

บทความชิ้นนี้เกิดจากการตั้งคําถามวา “เยาวชนไทยมีความเกี่ยวของสัมพันธอยางไรกับความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนในสามจังหวัดภาคใต?” และ “ความสัมพันธระหวางเยาวชนไทยกับความรุนแรงดังกลาวมีอยูกี่
ลักษณะ?” ทั้งนี้ ผูเขียนเห็นวาสังคมไทย (ทั้งผูใหญและเยาวชน) มีความเขาใจที่ผิดพลาดเรื่องความสัมพันธระหวาง
เยาวชนกับความรุนแรงอยูอยางนอย 3 ประการ ดังนี้

1) ขอสรุปทั่วไปที่วาเยาวชน/วัยรุน “ผูหลงผิด” มักเปน “ผูกอ” ความรุนแรง อันนําไปสูแนวโนมการตําหนิ
หรือยัดเยียดความผิดบาปใหตกเปนของวัยรุนแตอยางเดียวนั้น เปนขอสรุปที่ “ต้ืนเขินเกินไป!”  เพราะมองไมเห็นถึง
ความซับซอนและเง่ือนไขความเปนมาเปนไปของกระบวนการที่นําไปสูการใชความรุนแรงของมนุษย  กรอบการ
วิเคราะหตอปญหานี้ มักอยูที่กรอบทางจิตวิทยาเปนหลัก วาอะไรเปนแรงจูงใจใหเยาวชนเหลานี้กอความรุนแรง ซึ่งงาย
เกินไป และไมเพียงพอตอการอธิบายความรุนแรงขนานใหญอยางความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต  ความรุนแรงใน
ระดับดังกลาวนี้ จําเปนตองอาศัยกรอบทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย และเศรษฐกิจ ฯลฯ มาเปนกรอบรวม
ในการอธิบาย

2) ทามกลางปญหาความรนุแรงในสามจงัหวดัภาคใตนัน้ นอกจากขาวสารทีว่าเยาวชนเปนผูกอความรนุแรง
แลว  ขอเทจ็จรงิอกีประการ คอื โดยไมอินงัขงัขอบวาความรนุแรงจะเกดิจากฝายประชาชนหรอืฝายรฐัเปนผูกระทํากต็าม 
แตมีเยาวชนทั้งหญิงและชายเปนเหยื่อและไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกไมนอย
เชนกนั ความเกีย่วของระหวางเยาวชนกบัความรนุแรงในลักษณะนี ้มอียูมาก แตยังขาดการประมวลกนัอยางจรงิจงั

3) ประเด็นสําคัญที่คนทั่วไปมักละเลย คือ มักหลงคิดวามีเพียงเยาวชนที่อยูในสามจังหวัดเทานั้นที่เกี่ยวของ
กับความรุนแรง  แตบทความชิ้นนี้พยายามจะเสนอวา เยาวชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน 
ภาคกลาง กรุงเทพฯ และภาคใต ลวนมีสวนเกี่ยวของ และมีสวนเปนผูกระทําความรุนแรงไดดวยกันทั้งนั้น ดังจะชี้ให
เห็นในตอนทายของบทความ ดังนั้น เยาวชนในที่นี้ จึงกินความกวางถึง เยาวชนทั้งสวนที่อยูในพ้ืนที่ความรุนแรงและ
นอกพ้ืนที่ความรุนแรง

เมือ่เหน็วาเยาวชนกบัความรุนแรงมคีวามเกีย่วพนักนัสลบัซบัซอนมากกวาท่ีคาดคดิกนัไว คาํถามคอื 
แลวเราจะเผชญิหนาความเปนจริงดงักลาว และทาํความเขาใจกบัความซบัซอนน้ีไดอยางไร? ดงันัน้ เปาประสงค
หลักของบทความชิน้นี ้ คอื พยายามสรางกรอบคดิในการทําความเขาใจความซบัซอนหลายชัน้ของความสมัพันธระหวาง
เยาวชนกับความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต  และท่ีสําคัญ คือ พยายามสื่อสารกับเยาวชนดวยกันเพ่ือชีใ้หเหน็วา  
“ตัวเรา” เหลาเยาวชนในฐานะคนรุนเดยีวกนั มสีวนเกีย่วของกบัความรุนแรงดงักลาว ไดอยางไรบาง?

เพ่ือไมใหเขาใจผิดไปวาเยาวชนเพียงวัยเดียวเทานั้นที่เกี่ยวของกับความรุนแรง ควรย้ําในที่วา อันท่ีจริงแลว 
ไมเพียงเยาวชนทั้งในและนอกพื้นท่ีความรุนแรงเทาน้ัน ท่ีเกี่ยวของกับความรุนแรง  ผูใหญและคนทั่วไปใน
สังคมท้ังในและนอกพื้นท่ีก็มีสวนในการเพิ่มหรือลดความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตเชนกัน อยางไรก็ตาม 
บทความชิ้นนี้เนนความสนใจหลักที่เยาวชน เพราะเชื่อวา เยาวชนคือสายธารแหงอนาคตของการอยูรวมกันใน
                                               
1 เครือขายเยาวชนเพื่อสันติภาพสามจังหวัดภาคใต และนิสิตปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ  บทความนี้เขียนข้ึนเพื่อประกอบการ
สัมมนาเรื่อง "รายงานกอส. : บทวิจารณและกาวตอไปของเยาวชน" วันเสารและอาทิตยที่ 22-23 กรกฎาคม  2549 ณ หองประชุมสาร
นิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ และหองประชุม 12 ชั้น 2 ตึกเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
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สังคม ความตระหนักรับรูและความรูสึกใสใจในความทุกขรอนซึ่งกันและกันของเหลาเยาวชนในภูมิภาคตางๆ
ของสังคมไทยจะเปนดัชนีสําคัญในการชี้ถึงความมั่นคงรมเย็นของอนาคตของสังคมไทย ดังนั้น ความสนใจของ
งานชิ้นนี้จึงอยูที่การยกระดับตระหนักรูในคุณคาแหงชีวิตของเพ่ือนเยาวชนดวยกัน และการสรรสรางบทบาทเชิงรุกของ
เยาวชนเพื่อแกไขปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตของไทย

2. แนวคดิชัน้ความรนุแรง

ทามกลางสภาพความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตปจจุบันนั้น เยาวชนที่เกี่ยวของกับความรุนแรงมีลักษณะที่
แตกตางหลากหลายกนัไป  ในทีน่ี ้จะใชแนวคดิชัน้ความรนุแรง (layers of violence) ของ Johan Galtung นกัทฤษฎกีาร
วิจยัสันตภิาพเชงิวิพากษ (critical peace research) เพ่ือทําความเขาใจความซบัซอนของความรนุแรงไดอยางครอบคลมุ
และชัดเจนมากยิง่ขึน้ Galtung แบงความรนุแรงออกเปน 3 ระดบั ไดแก ความรนุแรงทางตรง/ชัน้บุคคล (direct/personal 
violence), ความรนุแรงชัน้โครงสราง (structural violence), และความรุนแรงชัน้วฒันธรรม (cultural violence) ในแตละ
ระดับชั้นความรุนแรงนี้ เปนแนวคิดที่คอยๆถูกเสนอออกมาในกระแสความสนใจเรื่องการวจิยัสันตภิาพ นบัตัง้แตหลัง
สงครามโลกครัง้ทีส่องกระทัง่ปจจบัุน  เพราะฉะนัน้ กอนจะเขาใจแนวคดิชัน้แหงความรนุแรง จําเปนตองทําความเขาใจ
แนวคดิความรนุแรงแตละชัน้เสียกอน

สําหรบัความรนุแรงทางตรง/ชัน้บคุคลนัน้ เปนชัน้ผวิของปรากฏการณความรนุแรง และมกัอยูในจนิตภาพ
เรือ่งความรนุแรงผูคนทัว่ไป รวมทัง้เปนแนวทางหลกัในการศกึษาของนกัวจิยัและนกัเคลือ่นไหวดานสนัตภิาพนบัแตหลัง
สงครามโลกครัง้ทีส่องเปนตนมา ซึง่สวนใหญมกัใหความสนใจสภาวะทีป่ลอดสงครามหรอืการลดกําลังอาวธุเปนหลัก เนน
สนใจการกระทําความรนุแรงระหวางมนษุยตอมนษุยดวยกนัเอง กรอบความสนใจของการศกึษาภายใตแนวความรนุแรง
ทางตรง/บุคคลนี ้ มกัเปนเรือ่งบุคคล/กลุมบุคคลผูกระทําความรนุแรง, วิธกีารสรางความรนุแรง และผลของความรุนแรง 
ตลอดจนเหยือ่และผูไดรบัผลกระทบจากความรนุแรงนัน้ๆ

แนวคดิความรนุแรงชัน้โครงสรางนัน้ Galtung เสนอขึน้ในป 19692 เพ่ือชีใ้หเหน็วามคีวามรนุแรงอยูอีกหลาย
ชนดิทีป่ราศจากผูกอทีเ่ปนตวับุคคล แตแหลงกําเนดิความรนุแรงกลบัอยูทีร่ะบบ, โครงสราง หรอืสถาบนัของสังคมนัน่เอง  
นัน่คอืในสังคมมกีารเอาเปรยีบทางสงัคมเกดิขึน้ ทําใหเกดิกลุมคนทีม่อํีานาจเหนอืคนสวนใหญ และใชโครงสราง/สถาบัน
ในการพยุงสถานะแหงความเหนือกวานั้นไว โดยปลอยใหผูคนที่ถูกเอาเปรยีบดํารงชวิีตอยูอยางทกุขทรมานโดยไรทาง
ออก  ตัวอยางของดชันชีีวั้ดวาสังคมมคีวามรนุแรงเชงิโครงสรางอยูหรอืไมนัน้ อาจดไูดจากการทีสั่งคมมปีญหาภาวะทพุ
โภชนา หรอืความปวยไขได และทัง้ทีม่ทีรพัยากรทีจ่ะชวยเหลือแกไขได แตละเวน ไมกระทําเสยี

ตัวอยางในปจจบัุนทีแ่สดงใหเหน็รนุแรงเชงิโครงสรางไดอยางชดัเจน คอื ประเทศเกาหลเีหนอื ซึง่มคีวามยากจน
สูงมาก ถึงขนาดมีเด็กจํานวนมากตายเนื่องจากการขาดอาหาร แตเกาหลีเหนือกลับมงีบประมาณเพยีงพอทีจ่ะพัฒนา
ขปีนาวุธหวัรบระเบิดนวิเคลียร ซึง่เปนกรณพิีพาทกบัประเทศตางๆทัง้ญีปุ่นและสหรฐัอยูในปจจบัุน  กรณเีหน็ไดชดัเจนวา
มีความรุนแรงแฝงอยูในโครงสรางแหงรัฐของเกาหลีเหนือ เพราะเกาหลีเหนือเลือกที่จะใชเงินงบประมาณแผนดินเพ่ือ
พัฒนาระเบดินวิเคลียร แทนทีจ่ะเปนการชวยเหลือเดก็จํานวนมากใหรอดตายจากการขาดอาหาร ทัง้ทีใ่ชเงินนอยกวาการ
พัฒนาระเบิดนิวเคลียรหลายเทาตัวนัก  ปรากฏการณที่เด็กจํานวนมากตายเพราะขาดอาหารนี้ แมจะเปล่ียนตัว
ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือคนปจจุบัน ก็ไมอาจแกไขความรุนแรงนี้ได เพราะประธานาธิบดีเกาหลีเหนือมิใชแหลงให
กําเนดิความรนุแรง แตเปนโครงสรางสถาบนัการพฒันาประเทศทีต่องการปรบัสมดลุอํานาจระหวางประเทศตางหาก

                                               
2 Johan Galtung, “Violence, Peace and Peace Research,” Journal of Peace Research. Vol.6 No.3 (1969), pp.167-191. อางใน 
ชัยวัฒน สถาอานันท (2546), อาวุธมีชีวิต : แนวคิดเชิงวิพากษวาดวยความรุนแรง, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพฟาเดียวกัน, หนา 49
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สวนแนวคดิความรนุแรงในชัน้วฒันธรรม ซึง่ Galtung เสนอขึน้ในป 19903 นัน้ ไดเปดฟาการศกึษาวจิยัเรือ่ง
ความรนุแรงออกไปอกีกวางไกลมาก จากเดมิทีพิ่จารณากนัแคความรนุแรงทางตรง/บุคคล และความรนุแรงเชงิโครงสราง
เทานัน้  Galtung ใหความหมายความรนุแรงเชงิวฒันธรรมวา เปนสวนเส้ียวของปรมิณฑลเชงิสัญลักษณทีใ่ชในการดํารง
ชวิีต (เชน ศาสนา, อุดมการณ, ภาษา, ศิลปะ เปนตน) ทีท่ําหนาทีใ่หการสนบัสนนุรองรบัความรนุแรงทัง้ชนดิทางตรงและ
เชงิโครงสราง  สวนเส้ียวของวฒันธรรมดงักลาวนี ้ จะทําใหผูคนรูสึกวาความรนุแรงใหญๆ ทัง้สองประเภทนัน้ เปนส่ิงทีถู่ก
ตอง หรอือยางนอยก ็“ไมใชเรือ่งผดิรายแรงอะไร”  ทัง้นี ้เพราะ Galtung เหน็วาการคดิคํานงึเรือ่งความรนุแรงนัน้ ประกอบ
ดวยเรือ่งสําคญั 2 มติิ คอื 1) การใชความรนุแรง และ 2) กระบวนการใหความชอบธรรมตอการใชความรนุแรงดงักลาว  
กรอบการพิจารณาในการศึกษาเรื่องความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมจึงเนนสนใจที่รูปแบบและวธิกีารทีค่วามรนุแรงชนดิตางๆ
ถูกทําใหกลายเปนเรือ่งชอบธรรมและยอมรบัไดในสังคมโดยรวม

สําหรบัแนวคดิชัน้ความรุนแรง (layers of violence) นัน้ เปรยีบความรนุแรงทัง้ 3 ชนดิเหมอืนชัน้ดนิ 3 ชัน้ 
โดยใชเกณฑลักษณะความเปลีย่นแปลงและความคงทีเ่ปนหลัก  ความรนุแรงทางตรงทีม่ตัีวบุคคลและ “เหตกุารณ” ใหเหน็
ชดัเจนนัน้ เปล่ียนแปลงงายทีสุ่ด จงึเปนชัน้อยูต้ืนทีสุ่ด  ในขณะท่ีความรนุแรงเชงิโครงสรางนัน้ เปนเรือ่งโครงสราง/
สถาบันทีค่้ําจนุระบบการกดขี ่ เอารดัเอาเปรยีบ และความไมเปนธรรมทัง้หลาย ซึง่เปนสวนทีเ่ปล่ียนแปลงชาและยากกวา 
แตยังพอมคีวามเปลีย่นแปลงใหเหน็อยบูาง จงึกลาวไดวาเปนความรนุแรงทีอ่ยูในชัน้ทีลึ่กลงมา  สวนความรนุแรงเชงิวฒัน
ธรรมนัน้ เปนชัน้ทีอ่ยูลึกทีสุ่ด ทัง้นีเ้นือ่งจากเปนเรือ่งความคดิความเชือ่ทีค่อนขางฝงตดิแนนอยูในสํานกึของผูคนในสงัคม
โดยรวม และดํารงคงมัน่ มคีวามเปล่ียนแปลงนอยมาก จน “เกอืบจะถาวรไมเปล่ียนแปลง” แมกาลเวลาเคลือ่นผานไป

ความสัมพันธระหวางความรุนแรงทั้งสามประเภทใหญนี้ นอกจากจะสัมพันธกันเปนชั้นๆดังกลาวขางตนแลว
Galtung ยังเสนอแนวคดิ “สามเหลีย่มแหงความรุนแรง” ซึง่ชวยใหเราเขาใจแหลงกําเนดิของความรนุแรงไดมากขึน้
อีก  หากดภูาพขางลางนี ้จะเหน็ไดวาภาพทางซายนัน้ ความรนุแรงชัน้วฒันธรรมจะเปนตวั “สรางความชอบธรรม” ใหกบั
ทัง้ความรนุแรงชัน้บุคคลและความรนุแรงชัน้โครงสราง  สวนภาพทางขวา กลาวไดอีกแบบวา ความรนุแรงชัน้บุคคลทีเ่รา
มกัเปนกนัไดงายและใหความสนใจกนัมากนัน้ ม ี“ทีม่า” หรอื “แหลงกําเนดิ” มาจากความรนุแรงชัน้โครงสรางและความรนุ
แรงชัน้วฒันธรรมอกีทหีนึง่

รปูแสดง “สามเหล่ียมแหงความรนุแรง”

การพิจารณาความรุนแรงโดยใชแนวคิดชั้นความรุนแรง 3 ชั้นดังกลาว จะทําใหเราเห็น “ความไมรวมกัน” และ 
“ความมีรวมกัน” (the common) ของเยาวชนแตละกลุมไดชัดเจนมากขึ้น และจะทําใหเราตั้งโจทยเกี่ยวกับความใสใจซึ่ง
กันและกันของเยาวชนในสังคมไทยไดอยางถูกทิศถูกทางมากขึ้น  โจทยหลักในที่น้ี คือ เหลาเยาวชนรับรูความมี
รวมกัน/ไมรวมกัน ทามกลางสภาพการณความรุนแรงท่ีแพรระบาดในสังคมไทยอยางไร?  เยาวชนเหลาน้ี 
“เลือก” ทํา/ไมทําอะไรและอยางไรตอความรับรูดังกลาว? สวนถัดไป จะนําแนวคิดชั้นความรุนแรงมาอธิบายกับ
กรณีความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตของไทย โดยเนนเชื่อมโยงกับเยาวชนในสังคมไทยทั้งในและนอกพ้ืนที่ความรุน
แรง (ดูตารางดานลางประกอบ)
                                               
3 Johan Galtung, “Cultural Violence,” Journal of Peace Research. Vol.27 No.3 (1990), pp.291-305. อางในชัยวัฒน,
อางแลว, น.50-51

ความรุนแรงชั้นวัฒนธรรม

ความรุนแรง
ชั้นโครงสราง

ความรุนแรง
ชั้นบุคคล

ความรุนแรงชั้นบุคคล

ความรุนแรง
ชั้นวัฒนธรรม

ความรุนแรง
ชั้นโครงสราง
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เยาวชนประเภทตางๆที่เกี่ยวของกับความรุนแรง
เยาวชนในพ้ืนที่ความรุนแรง

ความรุนแรง
ทางตรง เยาวชนที่เปน

ผูใชความรุนแรง
เยาวชนที่เปนเหยื่อ
ของความรุนแรง

เยาวชนที่ไมไดเปน
ทั้งเหย่ือและผูใช
ความรุนแรง

เยาวชนนอกพ้ืนที่
หางไกลความรุนแรง

ความรุนแรง
เชิงโครงสราง เยาวชน (ทั้ง 3 กลุม) ในฐานะเหยื่อ เยาวชนนอกพ้ืนที่

หางไกลความรุนแรงชั้น
ขอ

งค
วา
มร
ุนแ

รง

ความรุนแรง
เชิงวัฒนธรรม เยาวชน (ทั้งที่เปนเหย่ือและผูถูกกระทํา, ทั้งนอกและในพื้นที่) ในฐานะเหยื่อและผูกระทํา

ตารางอธิบายความสัมพันธลักษณะตางๆระหวางเยาวชนกับชั้นความรุนแรง

3. เยาวชนกบัความรนุแรงทางตรงในสามจงัหวดัภาคใต

ในชั้นความรุนแรงทางตรง หรือที่ผิวของปรากฏการณความรุนแรง จากเหตุการณถูกขมขู, ถูกทําราย, ถูกฆา
และลอบยิง, ถูกอุมหาย, ถูกวางระเบิดหรือถูกเผาวัด-โรงเรียน-สถานที่ราชการ  ความเกี่ยวของระหวางเยาวชนกับ
ความรุนแรงนาสามารถแบงไดเปนกลุมใหญๆ 4 กลุม โดยที่ 3 กลุมแรก คือ กลุมที่อยูในพ้ืนที่ความรุนแรง และกลุมที่ส่ี
เปนกลุมที่อยูนอกพื้นที่ความรุนแรง

1. เยาวชนทีเ่ปนผูใชหรือผูกระทาํความรนุแรง ดงักรณเีหตกุารณ 28 เมษายน 2547 มเียาวชนอายรุะหวาง 
17-26 ป เขารวมในการกอการและเสยีชวิีตจากเหตกุารณถึง 59 คน กลาวอกีนยัหนึง่ ในวนัที ่28 เมษายน 2547 แรงกดดนั
บางอยางจากความรนุแรงบางชนดิในสงัคมสามจงัหวดัภาคใตทาํใหเยาวชนไทยถงึ “กวาครึง่รอย” ลุกขึน้มาจบัมดี-ปนเล็ก
และเปนผูใชความรนุแรงเปนทางเลอืกสุดทาย และทีสํ่าคญักวานัน้ คอื สังคมไทยไดสูญเสียเยาวชนไปถงึ “กวาครึง่รอย” ใน
เวลาเพยีงวนัเดยีวเทานัน้4 (สาเหตทุีน่บัอายถึุงแค 26 ป เพราะเปนชวงอายทุีก่าํลังจะจบการศกึษาดานศาสนาในชัน้ 10 ซึง่
ถือวามีความรูความสามารถเพียงพอทีจ่ะเปนครอูาจารยสอนเดก็ๆรุนตอไปไดแลว และถือวาหากเยาวชนเหลานีไ้ดเรยีน
มหาวทิยาลยัแบบเดยีวกบันกัศกึษาทัว่ไปในวฒันธรรมสมยัใหม กน็าจะเปนวยัทีเ่พ่ิงจบปรญิญาโทพอด)ี

ในกรณีวันที่ 28 เมษายน  2547 นั้น เยาวชนที่เขารวมถูกฆาตายทั้งหมด แตหากมีบางคนยังมีชีวิตอยู 
หรือหากพิจารณาขาวที่วาในสามจังหวัดภาคใต มีการฝกเยาวชนใหสามารถเปนผูกอความไมสงบโดยใชความรุนแรงได 
โจทยสําคัญอยางยิ่ง คือ สังคมไทยจะจัดการอยางไร และจะจัดความสัมพันธอยางไร ตอเยาวชนที่เปนผูใช
ความรุนแรงเหลาน้ี? เพราะหากจัดความสัมพันธไดไมดีและละเอียดออนเพียงพอแลว ก็เทากับเปนการผลักใหเยาว
ชนเหลานี้เขาสู “วงจรแหงความรุนแรง” ไดมากขึ้นไปอีก5

2. เยาวชนที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากความรุนแรง  กลาวเฉพาะท่ีเสียชีวิต ตัวอยางเชน 6

1) วันที่ 24 มกราคม 2547 หลังเหตุการณปลนปน 20 วัน สามเณร 3 รูปในอําเภอเมือง ยะลา ถูก
สังหารและทําราย 3 รูป ในจํานวนนี้ มี 2 รูปถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียว โดยผูเสียชีวิตที่อายุนอยที่สุด
เปนสามเณรอายุสามเณรเพียง 13 ปเทานั้น

                                               
4 ฟาเดียวกัน, ปที่ 2 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2547 น.75-77
5 ดูประเด็นปญหาเพิ่มเติมอีก 2 ขอในชัยวัฒน, อาวุธมีชีวิต, น.107
6 รายงานกอส., น. 43, 47, 48-9, 50 ตามลําดับ; นาเสียดายที่ยังไมสามารถหาขอมูลเยาวชนที่เสียชีวิตในเหตุการณตากใบได
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2) จากกรณีรานน้ําชาในหมูบานตันหยงลิมอถูกรัวปนเขาใส กอนเกิดกรณีการลอมจับ 2 นาวิกโยธิน 
เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2548 นั้น มีผูถูกยิง 6 คน และเสียชีวิต 2 คน โดยหนึ่งในสองนั้น เปนเด็ก
หนุมอายุ 16 ป

3) ในเหตุการณลอบสังหารพระภิกษุและเผากุฏิที่วัดพรหมประสิทธิ์ อําเภอปานาเระ ปตตานี เมื่อเวลา 
01.45 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2548 นอกจากพระภิกษุถูกฟนคอเกือบขาดที่หนากุฏิและจักรยาน
ยนตถูกเผาอีก 2 คันแลว ในเถาถานกุฏิที่ถูกเผา ยังไดพบศพลูกศิษยวัดอีก 2 คน อายุ 15 และ 17 ป
เปนเด็กหนุมในอําเภอปานาเระ โดยท้ัง 2 ศพมีรองรอยถูกยิงดวยปนกอนถูกเผา

4) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 เวลา 01.00 น. บานเรือน 3 หลังในหมูบานกะทอง ต.บองอ อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส ถูกกลุมผูใชความรุนแรงไมนอยกวา 10 คนใชปนสงครามกราดยิงถลม มีผูเสียชีวิตทั้งหมด 
9 คน เปนผูใหญ 2 คน ที่เหลืออีก 7 คน ไดแก เด็กสาวอายุ 17-20 ป 3 คน, เด็กอายุไมถึง 15 ป 2 
คน, ที่อายุนอยมากคือเด็กหญิงอายุ 8 ขวบ 1 คน และท่ีเล็กที่สุดคือทารกมุสลิมชายอายุเพียง 8 
เดือนเทานั้น

5) ขอมูลตัวเลขกรณีการอุมหายเทาที่มีอยูจากการเก็บขอมูลของคณะกรรมการอิสระเพ่ือความ
สมานฉันทแหงชาติ ในพ้ืนที่สามจังหวัดภาคใต มีคนถูกอุมอยูถึง 23 คน จาก 23 ครอบครัว ใน
จํานวนนี้ มีเยาวชนถูกอุมหายอยูเกือบครึ่งหนึ่ง กลาวคือ ประมาณ 10 คน7

3. เยาวชนที่ไมไดเปนท้ังผูใชหรือเหยื่อของความรุนแรงโดยตรง มีทั้งกรณีที่ใกลชิดกับเหตุการณความ
รุนแรงอยางยิ่ง กลาวคือ สูญเสียบุคคลในครอบครัว ซึ่งส่ือมวลชนระบุวาใน 3 จังหวัดภาคใตเด็กๆมีจํานวนถึงหลายพัน
คนที่ถูกทําใหกําพราเพราะความรุนแรงระบาด ตัวอยางเชน

1) เด็กชายยศธรที่เห็นพอ ซึ่งกําลังขายของชําอยูในบาน ถูกคนขี่มอเตอรไซคมาซื้อของที่ราน 2 คน ยิง
ลมลงจมกองเลือดอยูหนาบานตอหนาตอตา จากนั้นพอเปนอัมพาต ทํางานไมไดอีกเลย แมตองขาย
ของแทน และพอจะผวาทุกครั้งที่ไดยินเสียงมอเตอรไซต รวมท้ังตัวส่ันเหง่ือออกทวมตัวทุกครั้งที่แม
หยิบของใหลูกคา เพราะไมรูวาส่ิงที่คนขี่มอเตอรไซคจะหยิบออกมา จะเปนเงินหรือปน

2) เด็กหญิงอัมมานาที่เห็นกลุมคน 10 คนบุกเขามาที่บาน รุมซอมพอกลางดึก แลวลากพอหายไป อีก 3 
วันตอมา พบศพพอทิ้งไวขางถนน พรอมรอยถูกจี้ดวยไฟฟาและจมูกหัก ไมไดเกี่ยวของกับความรุน
แรงโดยตรง

3) ในกรณีเกิดการอุมหายถึง 23 ครอบครัวจากขอมูลของ กอส. ดังกลาวขางตน เยาวชนทั้งหญิงและ
ชายในทุกครอบครัว ลวนไดรับผลกระทบจากการที่พอ, พ่ี, นอง, ญาติ หายไปจากบานทั้งส้ิน  สมดุล
ชีวิตตางๆที่เคยมีอยูทั้งในดานคุณคา ความหมาย และอนาคต ตลอดจนการหาเลี้ยงชีพของครอบ
ครัว ฯลฯ ลวนเหือดหายไปสิ้น เหลือไวแตแรงกดดันดานตางๆในชีวิตจากการขาดดุลชีวิต แรงกดดัน
ตอครอบครัวนี้ ย่ิงมองเห็นไดมากขึ้น เมื่อพิจารณาไดวาวัฒนธรรมอิสลามจะไมคุมกําเนิดเพราะถือ
วา…ทําใหแตละบานมักมีลูกจํานวนมาก ต้ังแต 5-9 คน ในเยาวชนจาก 23 ครอบครัวนี้ (1) บาง
ครอบครัวมีลูกสาว 2 คนกําลังเรียนอยูในระดับอุดมศึกษา ตองชวยแมขายของชําที่บานไปดวย ยังมี
ความหวังวาพอจะกลับมา (2) บางครอบครัวลูกชายอายุ 20 ปเลิกเรียนกลางคัน  และทอแทส้ินหวัง
เกินกวาที่จะหางานทําดวย มีแตความวางโหวงในชีวิต ในขณะที่นองสาวในครอบครัวเดียวกันยังมี
ความหวังและยังเรียนอยูในชั้น ม.3 ได

ในกรณีตัวอยางเหลานี้ คําถามยังคงเปนเหมือนเดิมวาสังคมไทยจะจัดการดูแลและจัดความสัมพันธของ
สังคมไทยตอเยาวชนเหลานี้อยางไร? การปลอยปละละเลยไมสนใจมากนักกับความรับรูของเยาวชนเหลาน้ีวา 

                                               
7 ขอมูลจากศูนยขาวอิศรา
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“พอถูกฆา”, “พอถูกอุมหาย” โดยกระบวนการยุติธรรมและสังคมไทยไมมีใสใจติดตามคนหานั้น เทากับเปน
การ “สื่อสาร” กับลูก/เยาวชนเหลาน้ีวา “วิธีการแหงความรุนแรงเหลาน้ี มีความชอบธรรม สามารถใชจัดการ
กับปญหาได”  ที่นากลัวย่ิงไปกวานั้น คือ จะเกิดอะไรขึ้น หากเยาวชนเหลาน้ีเขาใจและซึมซับ “สาร” ท่ีสังคม
ไทยสื่อออกมานี้ และเห็นวาตนเองก็สามารถใชวิธีการเหลาน้ีไดเชนกัน!!!

นอกจากนี้ เยาวชนในกลุมนี้ ยังรวมถึงนักศึกษาในพื้นที่ เชน นักศึกษา มอ.ปตตานี, วิทยาลัยอิสลาม
ยะลา, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, มอ.หาดใหญ เปนตน ที่ไมไดใกลชิดความรุนแรงเทายสธรและอัมมานา แตก็อยู
ทามกลางบรรยากาศอึมครึมที่เต็มไปดวยความกลัวและความหวาดระแวงจากเหตุการณความรุนแรงตางๆในพ้ืนที่ ดัง
กรณีเคย (1) เกิดเหตุนักศึกษามอ.ปตตานีถูกยิงเสียชีวิตที่หนามหาวิทยาลัย ในเชาวันกอนเขาสอบกลางภาค เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2547  (2) นักศึกษามอ.ปตตานี ถูกเจาหนาที่คนบานพัก ถูกขมขู ถูกติดตาม เปนจํานวนหลายครั้งมาก สืบ
เนื่องจากการทํากิจกรรมลงพื้นที่เย่ียมเยียนครอบครัวผูเปนเหยื่อของความรุนแรง

4. เยาวชนที่อยูนอกพื้นท่ีความรุนแรง หางไกลออกมา เชน เยาวชนที่อยูในกรุงเทพฯ หรือภูมิภาคอื่นๆ
ทั้งเชียงราย, เชียงใหม ทางเหนือ หรือขอนแกน, อุบลราชธานี ทางอีสาน เปนตน เยาวชนกลุมนี้มีทั้งที่ติดตามและไมได
ติดตามขาวสารความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่

4. เยาวชนกบัความรนุแรงเชงิโครงสรางในสามจังหวดัภาคใต

ในชั้นความรุนแรงเชิงโครงสราง เยาวชนทั้งที่เปนผูกระทําและเหยื่อของความรุนแรงทางตรงนั้น ลวนตกเปน
เหย่ือของความรุนแรงเชิงโครงสรางทั้งคู  สําหรับเยาวชนที่เปนเหยื่อแหงความรุนแรงทางตรงในกลุมที่ 2 และ 3 นั้น 
กลาวไดวาเปนเหย่ือของทั้งความรุนแรงทางตรงอยางชัดเจน

ในขณะที่เยาวชนในกลุมที่ 1 นั้น แมจะเปนผูใชความรุนแรงก็ตาม แตหากพิจารณาผานแนวคิด “รางทาง
สังคม” (social body)8 ที่กอรางสรางรูปขึ้นจากเรื่องราวและปฏิบัติการทางวาทกรรม (discursive practices) ตางๆทั้ง
ความคิดความเชื่อ วิถีชีวิต หรือสํานึกประวัติศาสตรแลว นาจะกลาวไดวาปรากฏการณที่เยาวชนกลายมาเปนผูใชความ
รุนแรงเสียเองนั้น สะทอนใหเห็นวา รางกายบางสวนของสังคมในสามจังหวัดภาคใตกําลังบิดเบ้ียว ดิ้นรนอึดอัด กระท่ัง
แตกราว และแสดงใหเห็นวาสังคมในสามจังหวัดภาคใตโดยรวมกําลังทรุดโทรมออนแอเพียงใด

ความออนแอทรุดโทรมดังกลาวนี้ เปนอาการหรือผลบ้ันปลายของปญหาเชิงโครงสรางตางๆที่เกิดขึ้นภายใน
พ้ืนที่อีกตอหนึ่ง อันไดแก กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายโดยไมโปรงใสและเปนธรรม, ปญหาเศรษฐกิจ
ทองถ่ินคอนขางอยูในระดับต่ําและสัดสวนวางงานสูง, ปญหาความกดดันดานทรัพยากรธรรมชาติจากปญหาอุทยานแหง
ชาติทับที่ทํากินของชาวบาน, ปญหาการศึกษาที่ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมและภาษาของทองถ่ิน, ปญหาสภาพความ
ออนแอของสถาบันชุมชนและครอบครัว เปนตน

เมื่อพิจารณาวาชีวิต วุฒิภาวะ และอนาคตเยาวชนกลุมนี้เติบโตและดําเนินไปทามกลางแรงกดดันจากปญหา
เชิงโครงสรางตางๆเหลานี้  ก็นาจะทําใหเราเห็นไดวาแมเยาวชนกลุมแรกนี้จะเปนผูกระทําความรุนแรงทางตรง แตที่
สําคัญย่ิงกวานั้น คือ เยาวชนกลุมนี้ก็เปนเหยื่อของความรุนแรงเชิงโครงสราง ซึ่งเปนแหลงกําเนิดเง่ือนไขและแรงกดดัน
ชนิดตางๆใหเกิดการใชความรุนแรงทางตรงขึ้น

ความเขาใจดังกลาวนี้ จะทําใหเราเห็นวาไมวากลุมเยาวชนทั้งที่เปนผูกระทําความรุนแรงทางตรง (กลุม 1) 
หรือเปนเหย่ือ (กลุม 2) หรือแมแตกลุมที่ไมไดเปนทั้งเหย่ือและผูกระทําความรุนแรงทางตรง (กลุม 3) ก็ลวนอยูในสถาน
ภาพเดียวกัน กลาวคือ เปน “เหย่ือของความรุนแรงเชิงโครงสราง” ดวยกันทั้งส้ิน

                                               
8 ชัยวัฒน สถาอานันท, อาวุธมีชีวิต, น. 90-92
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5. เยาวชนกบัความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมในสามจังหวดัภาคใต
ความรนุแรงทางวฒันธรรมทีสํ่าคญัย่ิงของสังคมไทยในกรณคีวามรนุแรงในสามจงัหวัดภาคใตนาจะไดแก

(1) การพรอมใชความรุนแรง
(2) การยอมรับ/ใหความชอบธรรมตอการใชความรุนแรง
(3) การไมรับรู/ไมแยแส/ไมยินดียินราย/ชินชาตอความเจ็บปวด/ทุกขยากที่เกิดขึ้นจากการใชความรุนแรง 

(indifferent & desensitized)
(4) วิธีเชิงเดี่ยวของความเปนชาติอันเปนเอกภาพ
(5) ความไมเขาใจถึงความเปนจริงเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของกลุมวัฒนธรรม

ตางๆที่มีอยูทั่วประเทศ
(6) การขาดการยั้งคิดพิจารณาไตรตรองในการสื่อสารสาธารณะ ทั้งในแงการเปนผูรับขาวสาร และการ

เปนผูแสดงความคิดเห็น
(7) วิธีคิดแบบแยกขั้วและการผลักดันใหคนตองเลือกขาง โดยไมจําเปน เปนตน

ความรุนแรงทางวัฒนธรรมเหลานี้ เปนแหลงกําเนิดที่สําคัญย่ิงที่ทําใหเกิดความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต  
เกือบทุกขอเปนแหลงกําเนิดความรุนแรงทางตรง และมีบางขอที่เปนตัวกําเนิดความรุนแรงเชิงโครงสราง นอกจากนี้ 
ความรนุแรงทางวฒันธรรมเหลานียั้งเปนเสมอืนอาหารหลอเล้ียงความรนุแรงทัง้สองชนดิให “มชีวิีต” ยืนยาวตอไปอกีดวย

การพิจารณาชั้นความรุนแรงในระดับวัฒนธรรมนี้ จะทําใหเราเห็นภาพกวางในระดับสังคมไทยทั้งสังคม วา ไม
วาจะเปนเยาวชนกลุมประเภทใด ไมวาจะที่อยูในหรือนอกพ้ืนที่ความรุนแรง ก็ลวนตกเปนทั้งเหยื่อของความรุนแรงทาง
วัฒนธรรมทั้งส้ิน  ที่สําคัญกวานั้น คือ การท่ีเราปลอยใหมีความรุนแรงทางวัฒนธรรมเหลาน้ีดํารงอยูได เทากับ
เรา “มีสวน” ในการเปนผูกอความรุนแรงทางตรงใหเกิดข้ึนในพื้นท่ีอีกดวย

6. หางเรือ่ง
จากกรอบแนวคดิ “เยาวชนกบัชัน้ของความรนุแรง” ดงักลาว จะเหน็ไดวา ปญหาความรนุแรงในสามจงัหวดัภาค

ใต ไมไดมสีาเหตมุาจากเฉพาะคนในสามจงัหวดัภาคใต แตคนทัง้ประเทศลวนมสีวนรวมในสาเหตขุองปญหาทัง้ส้ิน  กลาว
อีกนยัหนึง่และกลาวเฉพาะสวนทีเ่ปนเยาวชน คอื เยาวชนไทยทัง้สงัคม ไมวาจะอยูนอกหรือในพืน้ท่ีความรนุแรง  
ไมวาจะอยูในภาคใต, ภาคเหนอื, ภาคอีสาน, ภาคกลาง หรือกรุงเทพฯ กต็าม ลวนมสีถานะรวมอยางเดยีวกนัท้ัง
สิน้ใน “วงจรแหงความรุนแรง” (cycle of violence) คอื เปนท้ัง “เหยือ่”, “ผูกระทาํ” และ “ผูมสีวนกระทาํ” ความ
รุนแรงพรอมๆกนั  ทีสํ่าคญัย่ิงกวา คอื การเลอืกของเยาวชนกลุมตางๆวาจะทาํอยางไรกบัความรุนแรงท่ีเกดิข้ึน
ในสามจังหวดัภาคใตน้ัน เปนบททดสอบท่ีสาํคญัตอวฒุภิาวะของทัง้ตัวเยาวชนและสงัคมไทย ตลอดจนจะเปน
ตัวบงชีร้างทางสงัคมในอนาคตของสงัคมไทยอยางยิง่

ในการกาวขามบททดสอบดังกลาวที่มาพรอมกับปญหาความรนุแรงในสามจงัหวดัภาคใต ซึง่เปนปญหาความ
เขาใจระหวางกนัของคนตางภูมภิาคตางวฒันธรรมนัน้ ความสามารถของเยาวชนในการ “เหน็ตนเองในอีกคนหนึง่” 
ในฐานะคนรุนเดยีวกนั (generation) หรือคนวยัเดยีวกนัมคีวามสาํคญัอยางยิง่   ความสามารถนี ้ ในเบ้ืองตนนาจะ
หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะ “ใสใจ” และ “มจีนิตนาการ” มองเหน็ทัง้อดตีและอนาคตของตนเองในอกีคนหนึง่ มองเหน็ทัง้
ความบรสุิทธิแ์ละการเตบิโตทางวฒุภิาวะของตนเองในอกีคนหนึง่ มองเหน็การเตบิโตผานกาลเวลา ผานประสบการณทัง้
ทกุขโศก เจบ็ปวดรวดราว และมคีวามสขุไปพรอมกนั  มองกระทัง่ใหเหน็ถึงภาพ “รางทางสงัคม” รวมกนัในอนาคตของ
เราและเยาวชนคนอืน่ๆได  ความสามารถในการ “เหน็” ดงักลาวนี ้นาจะเปนดชันชีีวั้ดพลังสรางสรรคของเยาวชนในการมี
บทบาทเชงิรกุเพ่ือรวมปองกนัโรคระบาดแหงความรนุแรงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได

ปรบัปรงุลาสุด วันพฤหสับดทีี ่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2549


