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คำานำา

 คนแก่บางคนจะพูดถึงว่าเขาโตมาตอน 14 ตุลา และก็ชอบเรียกคนรุ่นตัวเองว่า “รุ่น 14 ตุลา”  บางคนอายุไม่มากเท่า
อาจจะบอกว่าตัวเองอยู่ภาคใต้ตอนพายุสึนามิ  ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 14 ตุลา หรือเหตุการณ์สึนามิ ต่างเป็นเหตุการณ์ใหญ่และ
มีผลกระทบอย่างมากมายต่อความรู้สึกนึกคิดแทบทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เหตุการณ์ใหญ่จึงมีผลต่อชีวิตจิตใจ
และอัตลักษณ์ของปัจเจกแต่ละคนอย่างน่าพิศวงทั้งๆที่เหตุการณ์เหล่านี้มิได้ยาวนานต่อเนื่องเป็นเดือนหรืออย่างมากก็ไม่ถึงปี 

 แต่ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้นั้นยืดเยื้อและยาวนานกว่าเหตุการณ์ใหญ่ทั้งสองกรณี  คงจะมีคน
ไทยไมน่อ้ยทีท่ราบวา่สถานการณค์วามรนุแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ัน้ตอ่เนือ่งยดืเยือ้กวา่สบิปแีลว้ แตค่งจะมนีอ้ยคนทีท่ราบ
เรื่องราวแห่งความคับแค้น และความสิ้นหวัง รวมทั้งอนาคตที่มืดมนของเด็กหนุ่มและเยาวชนชายในจังหวัดชายแดนใต้  ยิ่งเป็น
คนไทยที่อยู่อาศัยในภูมิภาคอื่นก็คงจะยิ่งไม่มีโอกาสได้รับรู้รับทราบ

 แม้ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมข้อมูลข่าวสารมากขึ้น แต่ภาวะความรับรู้ของสังคมกำาลังเผชิญอาการคล้าย 
“จุดบอดในดวงอาทิตย์” ปัญหาความรุนแรงรายวันในจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ันเข้าสู่การรับรู้ของสังคมไทยในรูปของข้อมูล
ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ คำาบอกเล่างานวิจัยและในรูปแบบอื่นๆ ปริมาณของข้อมูลมีมากมาย 
ภาวะสังคมข่าวสารทำาให้เราได้ข่าวคราวเก่ียวกับเรื่องน้ีและเรื่องอื่นๆ จนกระทั่งทำาให้ประชาชนคนทั่วไปอาจรู้สึกถึงภาวะสังคม
ข้อมูลล้นเกินด้วยซำ้าไป หากมีคนถามว่าเคยรับรู้เรื่องความรุนแรงภาคใต้ก็คงจะมีคนตอบว่ามีข้อมูล เรื่องความรู้ก็พอจะรู้อยู่แต่
ไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ที่ห่างไกลจากตน

 ผลงานวิจัยชิ้นนี้มีเนื้อหาสาระที่บ่งชี้ถึงช่องว่างของการรับรู้ (perception gaps) ซึ่งเราอาจเรียกเป็นจุดบอดของการ
รับรู้ของสังคมไทยอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้

 ผลงานการศึกษาเรื่องสถานการณ์ของผู้ชายและเยาวชนในพื้นที่ขัดแย้งเล่มน้ีนำาทางให้เราเข้าใจถึงประเด็นสำาคัญและ
กระตุ้นให้ผมเกิดข้อคิดต่ออนาคตร่วมกันบางประการดังนี้

 1. ความรนุแรงทีภ่าคใตก้ระทบตอ่ทกุคนและทกุเพศทกุวยั หลายเรือ่งทีม่คีวามสำาคญัโดยเฉพาะทีม่ชีวีติอยูใ่นทอ้งถิน่ 
  แต่ข้อสำาคัญคือความรุนแรงเหล่านี้กระทบต่อผู้ชายและเยาวชนชายตลอดจนเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่าง 
  ลึกซึ้งและไม่อาจจะหลบเลี่ยงได้

 2. ประเดน็สำาคญัไดแ้ก ่ภาวะความยอ้นแยง้ที ่“(แมจ้ะ)จบัจองแตม่องไมเ่หน็” เปน็ทีรู่ก้นัทัว่ไปในทางราชการวา่เยาวชน 
  ชายในจังหวัดชายแดนใต้เป็นกลุ่มท่ีถูกเรียกว่า “กลุ่มเส่ียง” (risk groups) จึงทำาให้การเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ 
  ภาครัฐต่อเยาวชนชายเหล่าน้ีเป็นระบบและจริงจัง และผู้ที่ห่วงใยต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในภาคใต้ต่างก็รู้สึกว่าเป็น 
  เรื่องปกติธรรมดา แต่เท่าท่ีผ่านมาความจริงที่เรามองข้ามเลยไป ก็คือสังคมไทยโดยรวมไม่เคยมีโอกาสรับรู้ 
  ความจริงจาก “มุมมองของผู้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง” เหล่านี้เลย

 3. การที่ผู้ชายและเยาวชนชายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความจำาเป็นต้องติดต่อกันทั้งฝ่ายราชการ ฝ่ายธุรกิจ  
  ภาคองคก์รทางสงัคม ตลอดจนประชาชนพลเมอืงดว้ยกนั แตเ่ขาตอ้งประสบกบัการจบัจอ้ง ถกูจบัผิดรวมทัง้ทศันคติ 
  เชิงลบของสังคมในชีวิตประจำาวันภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงที่ต่อเนื่องเช่นนี้ นับว่าเป็นความทุกข์และความ 
  อึดอัดไม่สบายเป็นอย่างยิ่ง ข้อที่น่าสังเกต ได้แก่ ภาวการณ์ขาดความม่ันคงของมนุษย์ (human insecurities)  
  ของเยาวชนชายเหล่าน้ีเป็นผลลัพธ์ด้านลบที่ผู้กำาหนดจากนโยบายและผู้ดำาเนินการมิได้ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้น  
  (unintended consequences)  ในเมือ่ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้มาแลว้ไมต่รงกบัความคาดหวงัตัง้ใจ ผูว้างนโยบายจงึจำาเปน็ 
  จะตอ้งปรบักระบวนทศันโ์ดยหนัไปใหค้วามสำาคัญแกย่ทุธศาสตรก์ารสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและใหค้วามสำาคัญแก ่
  การศึกษาเชิงลึกแก่ประเด็นที่มองข้ามเช่นนี้มากขึ้น
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 4. สังคมท่ีห่วงใยความเสี่ยงอันตรายของตัวเองจนกลายเป็นสังคมที่ผลักดันให้เกิดภาวะสังคมเฝ้าระวังโดยไม่รู้ตัว  
  คนไทยบางกลุ่มและคนไทยในภมูภิาคอืน่จะรูส้กึถงึภาวะความเสีย่งอนัตรายทีม่าจากปญัหาความรนุแรงในจงัหวดั 
  ชายแดนใต้ ขณะเดียวกันการขาดความเข้าใจในภาวะการผลกระทบกลับต่อชีวิตจิตใจของพี่น้องร่วมแผ่นดินกลาย 
  เป็นแรงผลักดันการสร้างเงื่อนไขให้เกิดภาวะสังคมเฝ้าระวัง (surveillance society) ขึ้นอย่างเข้มแข็ง เช่น ติดตั้ง 
  กล้องถ่ายภาพวงจรปิด (CCTV) ทั่วทุกแห่งที่สามารถติดตั้งได้ ภาวะย้อนแย้งของยุคสมัยเช่นนี้ ไม่อาจจะฝ่าข้าม 
  ร่วมกันได้หากปราศจากการให้ความสนใจใส่ใจความทุกข์ยากและเดือดร้อนของคนอื่นที่ไกลตัว 

 5. สังคมภาคใต้และประเทศไทยโดยรวมจะสามารถก้าวไปสู่สันติสุขได้อย่างไรเล่าถ้าโครงสร้างที่คุกคามความมั่นคง 
  ของมนษุยย์งัไมไ่ดร้บัการดแูลแกไ้ข สังคมไทยจะผ่อนคลายความทกุขแ์ละสรา้งความหวงัรว่มกนัตอ่อนาคตไดอ้ยา่งไร 
  ถ้าเรายังไม่สนใจใส่ใจประสบการณ์ความรุนแรงที่มีอย่างต่อเนื่องต่อเยาวชนทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะเราไม่อาจ 
  มองข้ามความคับแค้นและสิ้นหวังภายใต้โครงสร้างอำานาจที่มีจุดบอดด้านความเข้าใจต่อเด็กชายและเยาวชนชาย  
  ผู้จะก้าวข้ามมาเป็นผู้ใหญ่ในท้องถิ่นและในประเทศไทยในอนาคต โครงสร้างวัฒนธรรมแห่งความรุนแรง  
  “ที่มองไม่เห็น” และที่เราไม่เคยรับทราบนับเป็นส่ิงที่เราจึงต้องสนใจใส่ใจให้มาก จุดน้ีเองที่ต้องการปรับเปลี่ยน 
  ทางยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา

 6. ความท้าทายเชงิประเดน็รว่มสมยั กลา่วคอื สงัคมไทยกำาลงัตอ้งการกา้วพน้ความขดัแยง้ทางการเมอืง ใหค้วามสนใจ 
  ปรับโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำานาจให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบการใช้อำานาจให้มากขึ้น แต่ความขัดแย้ง 
  ทางการเมืองมิได้จำากัดอยู่เฉพาะความขัดแย้งในพื้นที่เศรษฐกิจและกลางเมืองใจกลางเมืองหลวง ดังนั้นการวาง 
  นโยบายในยคุปฏริปูพงึใหค้วามสนใจตอ่ยทุธศาสตรสั์นตวิธิแีละสรา้งความไวใ้จของราชการตอ่คนทอ้งถิน่โดยเฉพาะ 
  เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ให้มากขึ้นเนื่องจากเป็นความขัดแย้งที่ยาวนาน มีผลกระทบทั้งต่อจิตใจ วัฒนธรรมและ 
  ความมั่นคงทางชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง

 ผลงานศึกษาที่สำาคัญชิ้นนี้ ถือเป็นงานศึกษาขั้นแรกที่เอาใจใส่จริงจังต่อกลุ่มคนที่ถูกมองแบบผ่านๆไปเหล่านี้ ขอแสดง
ความชื่นชมอย่างยิ่งต่อผลงานท่ีเห็นความสำาคัญของมุมมองและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกจับจ้อง การวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์หลายวิธีประกอบทำาให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้คนที่ถูกมองข้ามหรือผู้คนที่ประสบปัญหาแต่ขาดความสนใจ
จริงจังได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการทุ่มเทดำาเนินการท่ามกลางสถานการณ์สงครามอันยากลำาบาก ทำาให้ข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่
ได้มามีคุณค่าอย่างสูง

 หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ผลงานนีจ้ะไดร้บัความสนใจใสใ่จจากนสิติ นกัศกึษาและสาธารณะและโดยเฉพาะจากวงการนโยบาย
และผู้ตัดสินใจนโยบายความม่ันคงและจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงนโยบายความมั่นคงอย่างจริงจังของ
ประเทศไทยระดับต่างๆ ในจังหวัดชายแดนใต้และในภาพรวมของนโยบายที่ต้องการความเข้าใจที่มีความประณีตในด้านความ
แตกต่างทางชาติพันธุ์และความคิดเห็นทางการเมืองต่อไป

ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว
ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
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กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานฉบบันีไ้ดร้บัการสนบัสนนุจากธนาคารโลก (กองทนุ Umbrella Facilities for Gender Equality – UFGE และ
กองทุน Korean Trust Fund – KTF) มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างทางความรู้ในเรื่องผลกระทบจากความขัดแย้งในผู้ชายและ
เยาวชน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจสังคม ความต้องการ และความปรารถนาของผู้ชายและเยาวชนในพื้นที่ 
ขัดแย้งในภาคใต้ของประเทศไทย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ขอขอบคุณธนาคารโลกและโดยเฉพาะทั้งสองกองทุนที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำารายงานฉบับนี้ โดยจัดทำาภายใต้การนำาของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และทีมงานอันประกอบไปด้วย คุณไพซอล ดาโอ๊ะ คุณสุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง  
ดร.ไฟซ็อล หะยีอาวัง คุณนุมาน หะยีมะแซ คุณจิตรารจิส สัทโท ดร.เมตตา กูนิง คุณนุชนาฎ จันทวิเศษ คุณสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร และ
คุณดอน ปาทาน  

 คณะผูว้จิยัขอขอบพระคณุคณะกรรมการทีป่รกึษาจากศนูยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กระทรวงพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มูลนิธิเอเชีย และธนาคารโลกสำาหรับคำาแนะนำาและแนวทางในการจัดทำา
รายงานนี้
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ศอ.บต. ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ICG  International Crisis Group 
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DSW  Deep South Watch (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้)

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]



Vสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

บทสรุปผู้บริหาร
 ปญัหาความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยทีย่ดืเยือ้มาถงึ 10 ป ีนบัจากความรนุแรงทีป่ะทขุึน้ในปพี.ศ. 2547 

เกิดจากหลายปัจจัยประกอบเข้าด้วยกัน ปัจจัยหลักคือ เรื่องการเมืองแห่งอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ การเรียกร้องสิทธิในการดำารง

อตัลกัษณ ์ศาสนา และภาษาของตน มกีารใชค้วามรนุแรงจากหลายกลุ่มทีต่อ่ตา้นรฐัอยา่งไมเ่ปดิเผยตวัทีช่ดัเจน เพือ่ลดทอนความ

ชอบธรรมในอำานาจรัฐ ประกอบกับปัจจัยแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น เรื่องอิทธิพลและผลประโยชน์ การเมืองท้องถิ่น ฯลฯ ทำาให้ปัญหา

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้คลุมเครือ ไม่มีความชัดเจน และซับซ้อน 

 รัฐไดม้คีวามพยายามในการแกป้ญัหาโดยใช ้ 2 แนวทางควบคูก่นัไปคอื งานดา้นความมัน่คงซึง่เปน็การใชก้ำาลงัทหารเขา้

จำากดัและตอบโตผู้ก้อ่เหตรุนุแรง กบั การพฒันาเศรษฐกจิและคณุภาพชวีติของคนในพืน้ที ่ใชง้บประมาณไปทัง้สิน้ 206,094.440 

ลา้นบาท สง่ผลใหก้ารเกดิเหตกุารณค์วามรนุแรงหลงัปพี.ศ. 2551 ลดจำานวนลงและมรีะดบัคอ่นขา้งคงทีใ่นแตล่ะป ีซึง่ลกัษณะของ 

เหตุการณ์ความรุนแรงยังมีความแปรปรวนสูงเพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมทางสังคมในแต่ละช่วง แต่เม่ือพิจารณาในแง่ผล 

กระทบที่เกิดขึ้นกลับพบว่า ทั้งจำานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเฉล่ียในแต่ละปีไม่ได้ลดลง เน่ืองจากเป็นการเปล่ียนจากความ

รุนแรงเชิงปริมาณ เป็น ความรุนแรงเชิงคุณภาพ โดยเปลี่ยนยุทธวิธีการใช้ความรุนแรงจากการลอบยิง มาเป็นการใช้ระเบิดมาก

ขึน้  ตอ่มาไดม้คีวามพยายามแกป้ญัหาดว้ยการรเิริม่กระบวนการพดูคยุสนัตภิาพ ระหวา่งรฐับาลไทยกบัตวัแทนขบวนการแนวรว่ม

ปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (BRN) ที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นการจุดประกาย

ความหวังให้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่กระบวนการพูดคุยก็ได้หยุดชะงักจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ขณะ

เดียวกัน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ซึ่งมีศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

เป็นผู้รับผิดชอบหลัก พบว่ายังไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีนัยยะสำาคัญ  ขณะที่

ปัญหาสำาคัญทางสังคมหลายเรื่องกลับรุนแรงขึ้น ทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด การว่างงานของเยาวชน เป็นต้น เนื่องจากการ

สนบัสนนุการพฒันาในดา้นตา่งๆ ยงัทำาในลกัษณะโครงการพเิศษเปน็ครัง้ๆ ไมม่คีวามตอ่เนือ่ง เปลีย่นไปตามนโยบายผูบ้รหิาร สง่

ผลใหง้บประมาณทีล่งไปในพืน้ทีไ่มไ่ดน้ำาไปสูก่ารพฒันาฐานการผลติทัง้ภาคเกษตรและอตุสาหกรรม ตลอดจนการพฒันาดา้นการ

ศึกษาของเยาวชนที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาในระยะยาวได้

 สถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับคนในพื้นที่เป็นวงกว้างในหลายมิติ จากสถิติเดือนมกรา

คมพ.ศ. 2547 ถึง เมษายนพ.ศ. 2557 มีผู้เสียชีวิต 6,097 คน เป็นมุสลิม 3,583 คน เป็นพุทธ 2,359 คน มีผู้บาดเจ็บ 10,908 

คน เป็นมุสลิม 3,475 คน เป็นพุทธ 6,462 คน ประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยง อยู่กับสถานการณ์ที่มีแต่ความไม่แน่นอน 

สับสน และซับซ้อน ทั้งนี้ผู้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือเด็ก ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม ต่างต้องดูแลตัวเองไปตาม

วธิขีองแตล่ะคนภายใตส้ถานการณค์วามรนุแรงทีด่ำารงอยู ่จากประสบการณใ์นพืน้ทีท่ีม่สีถานการณค์วามขดัแยง้และความรนุแรง

เกิดขึ้นทั่วโลก พบว่า ผู้ชายมักตกเป็นเป้าของความรุนแรง เพราะถูกมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งที่พร้อมจะใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐ  

ดงันัน้การทีผู่ช้ายตกเปน็เหยือ่ของความรนุแรงจงึเปน็เรือ่งทีร่บัไดก้วา่การทีผู้่หญงิตกเปน็เหยือ่ สำาหรบัชายแดนใตข้องประเทศไทย

ก็เช่นเดียวกัน มีผู้ชายที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 – สิงหาคมพ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 90.68 

ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด นอกจากนี้การถูกเพ่งเล็งจับตามองจากรัฐเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้ผู้ชายเกิดความรู้สึกเครียด คับข้องใจ 

ประกอบกบัการทีไ่มค่อ่ยเชือ่มัน่และมคีวามไมไ่วว้างใจรัฐเปน็ทนุเดมิ เมือ่รูส้กึเปน็ฝ่ายถกูกระทำาอยา่งไมเ่ป็นธรรม จะยิง่เจบ็ปวด

และเกิดความเคียดแค้น โดยเฉพาะเยาวชนชายที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและทางสังคม ไม่ได้ถูกเตรียมความพร้อมให้มีทักษะ

ชวีติทีม่ากพอ กง็า่ยทีจ่ะเขา้รว่มกบักลุม่ทีจ่บัอาวธุตอ่ตา้นรฐั  ดงันัน้ผูช้ายและเยาวชนชายจงึเปน็กลุม่เปราะบางทีม่คีวามเสีย่งสงู 

 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มนักวิจัยและนักพัฒนาต่างๆ มักให้ความสำาคัญกับผู้หญิงที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางเหตุการณ์

ความขัดแย้งและความรุนแรง ในขณะที่กลุ่มผู้ชายซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่กลับถูกละเลย และเข้าถึงได้ยากกว่า ทำาให้

สงัคมมคีวามรู ้ความเขา้ใจและตระหนกัถงึคนกลุม่นีค้อ่นขา้งนอ้ย  ดงันัน้การศกึษาเชงิลกึเกีย่วกบัชวีติของผูช้ายและเยาวชนชาย

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเรื่องราวชีวิต
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ของคนกลุ่มน้ีท่ีมักจะถูกมองว่าเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดจากการตอบโต้อย่างไม่สิ้นสุดระหว่างสองฝ่าย 

ได้กลายเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีก่อให้เกิดความรุนแรงและการต่อสู้ ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์และ

แผนการช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชาย จะเป็นส่วนสำาคัญของกระบวนการสันติภาพที่สามารถนำาไปสู่การสร้างความสงบสุข 

ที่ยั่งยืนได้

 การศึกษาครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มเป้าหมายผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน

สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อทำาความเข้าใจปัญหา ผลกระทบที่ได้รับ และหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือ ยกระดับ

คุณภาพชีวิต ให้ผู้ชายและเยาวชนชายอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณค่าในสังคม รวมถึงได้มีส่วนในการร่วมแก้ปัญหาความขัดแย้ง เสริม

สรา้งสนัตภิาพจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยทำาการศึกษาถงึผลกระทบทีไ่ดร้บัและสาเหตขุองผลกระทบ (Impact and Causes) ทัง้

ระดับปัจเจก ระดับครอบครัว และระดับชุมชน ในมิติต่างๆ ได้แก่ ผลกระทบด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจและการทำามา

หากนิ ตลอดจนผลกระทบทางสงัคม การรบัมอืและการปรบัตวัตอ่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ (Coping Strategy) ความตอ้งการ (Needs) 

ตลอดจนบทบาทของหนว่ยงาน องคก์รตา่งๆ ในการดแูลชว่ยเหลือผูช้าย เยาวชนชายทีไ่ดร้บัผลกระทบ (Service Providers) โดย

พยายามทำาความเข้าใจ ความรู้สึก ความคิด มุมมองของผู้ได้รับผลกระทบ และวิเคราะห์ช่องว่างของการดูแลช่วยเหลือผู้ชายและ

เยาวชนชาย ตลอดจนปจัจยัเงือ่นไขทีท่ำาใหเ้กดิปญัหาและผลกระทบ ทีจ่ะนำาไปสู่ขอ้เสนอแนวทางในการดแูลชว่ยเหลือทีส่อดคลอ้ง

และมีประสิทธิภาพ

 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ ผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส แบ่งเป็น

สองกลุ่มคือ กลุ่มที่หนึ่ง ผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Direct Impact) ได้แก่ 

1) ผู้ชายและเยาวชนชายที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคง (Detainee/ Ex detainee) 2) ผู้ชายและเยาวชนชายที่อยู่ในการเฝ้า

ระวังของรัฐ (Watch List) ทั้งผู้ที่ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือ ผู้ที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ 3) เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคล

ในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ กลุ่มที่สอง ผู้ชายที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Indirect 

Impact) เป็นผู้ที่ไม่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินจากสถานการณ์ความรุนแรงหรือไม่ได้รับผล 

กระทบจากคดีความม่ันคง แต่ได้รับผลกระทบในการดำาเนินชีวิตท้ังในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เยาวชนชายท่ีว่างงานท่ัวไป 

ซึ่งจำาแนกตามการนับถือศาสนา (พุทธ - มุสลิม) การตั้งถิ่นฐาน (เขตพื้นที่ชนบทเชิงเขาหรือพื้นที่ทำาสวนเขตชายฝั่งทะเล และเขต

ชุมชนเมือง) และ ลักษณะการศึกษา

 การเกบ็ขอ้มลูทำาในสองลกัษณะคอื สำารวจเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศ พรอ้มทัง้การ

เกบ็ขอ้มลูภาคสนามจากกลุม่ตวัอยา่งทีก่ระจายตวัครอบคลุมพืน้ทีท่ัง้สามจงัหวดั โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 24 กลุ่ม จำานวน 118 คน และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับ กลุ่ม

เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ จำานวน 17 คน และ กับ Service Providers ทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน

รวม 21 หน่วย / องค์กร เป็นจำานวน 34 คน 

 จากการศึกษามีบทสรุปสำาคัญตามประเด็นการศึกษาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อผู้ชาย

และเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ความไม่สงบ ดังนี้ 

  ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคง

 ผู้ที่โดนคดีความมั่นคงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 – กันยายนพ.ศ. 2557 มีจำานวนทั้งสิ้น 4,082 คน ยังมีผู้ที่หลบหนีหมายจับ

จำานวน 1,023 คน ซึ่งผู้ชายที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคงมีทั้งผู้ที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีจากหลักฐานการเกิดเหตุ และถูกจับกุม 

จากการถกูซดัทอดโดยไมไ่ดม้หีลกัฐานทีช่ดัเจน เมือ่ถกูดำาเนนิคด ีรอ้ยละ 61 ไดร้บัการประกนัตวัและรอ้ยละ 39 ถกูคุมขงัระหวา่ง

สูค้ดโีดยสว่นใหญแ่ตล่ะคนจะโดนหลายคด ีและการฟอ้งรอ้งการสูค้ดจีะทำาไปทลีะคด ีจากสถติพิบวา่แตล่ะคดจีะใชเ้วลาพจิารณา

ประมาณ 1 – 2 ปี ทำาให้ต้องติดอยู่ในกระบวนการสู้คดีเป็นเวลานาน

 ผลกระทบทีเ่กดิกบัผูช้ายทีถ่กูจบักมุดำาเนนิคดคีวามมัน่คงมทีัง้ระดบัปจัเจก ระดบัครอบครวั และระดบัชมุชน ผลกระทบ 
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VIIสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

ระดับปัจเจกที่สำาคัญคือ เรื่องของความปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่พ้นคดีกรณีศาลยกฟ้อง เรื่องอิสรภาพและศักดิ์ศรี 

ในการใช้ชีวิตอย่างปกติหลังจากที่พ้นคดีมาแล้ว การสูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคม เพราะผู้ถูกจับกุมคุมขังมักถูก

คนในสังคมตัดสินไปแล้วว่าเป็นคนไม่ดีแม้ภายหลังศาลจะยกฟ้องก็ตาม และ ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่เชื่อม่ัน

ต่อกระบวนการยุติธรรม ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสะท้อนว่า รัฐยังไม่สามารถทำาให้คนกลุ่มน้ีรู้สึกม่ันใจในเรื่องเหล่าน้ีได้ สำาหรับ

ผลกระทบสำาคัญที่เกิดกับครอบครัว คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการมีค่าใช้จ่ายระหว่างสู้คดีและประกันตัว ขณะที่รายได้

ลดลงเนื่องจากขาดเสาหลักในการประกอบอาชีพ ส่วนผลกระทบในด้านอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ความสัมพันธ์

กับคนในครอบครัว ผลกระทบทางจิตใจ ความหวาดกลัว ซึมเศร้า ความรู้สึกคับแค้น เกลียดชังเจ้าหน้าที่ ฯลฯ แม้ผู้โดนคดีความ

มั่นคงจะให้ความสำาคัญรองลงมา แต่ก็มีความจำาเป็นที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพราะเป็นเงื่อนไขสำาคัญที่จะช่วยฟื้นฟูให้คน

กลุ่มนี้และครอบครัวสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้เร็วขึ้น

 สำาหรบับทบาทของชมุชนและสงัคมในการมสีว่นรว่มดแูลชว่ยเหลือผู้ทีโ่ดนคดคีวามมัน่คงยงัไมชั่ดเจนนกั เนือ่งจากการ

โดนคดีความมั่นคงเป็นประเด็นที่อ่อนไหว นอกจากจะกระทบต่อผู้โดนคดีและครอบครัวโดยตรงแล้ว ยังทำาให้เกิดผลกระทบต่อ

เนื่องไปถึงคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งญาติพี่น้อง และคนในชุมชน จึงทำาให้คนเหล่านี้พยายามรักษาพื้นที่ปลอดภัยของตนเอง และเข้ามามี

สว่นในการดแูลชว่ยเหลอืผูโ้ดนคดแีละครอบครวัคอ่นขา้งนอ้ย ทีผ่า่นมา การพยายามรบัมอืและจดัการกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้จะ

ทำาแบบปัจเจกเป็นหลัก คือ ทำาโดยตัวของผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงและครอบครัว โดยผลกระทบด้านความปลอดภัยจะรับมือ

และจัดการใน 3 ลักษณะได้แก่ 1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำาวัน 2) หาที่อยู่ที่คิดว่าปลอดภัยทั้ง

ชั่วคราวและถาวร 3) หากลุ่มองค์กรที่จะเป็นที่อิงที่ทำาให้รู้สึกปลอดภัยและให้คำาปรึกษาได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรเอกชน ภาค

ประชาสังคม เพราะไม่ไว้วางใจรัฐ ขณะเดียวกันช่วงสามปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีพัฒนาการที่ทำาในลักษณะของกลุ่ม องค์กร โดยมีการ

รวมกลุ่มของผู้โดนคดีความมั่นคงด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น เช่น กลุ่มเพื่อนจำาเลย เป็นต้น 

ส่วนผลกระทบด้านจิตใจจะอาศัยศาสนาและครอบครัวเป็นหลักในการยึดเหนี่ยว

 การดูแลชว่ยเหลอืผูช้ายทีโ่ดนคดคีวามมัน่คงจากหนว่ยงาน องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งแบง่ไดเ้ปน็สองชว่งคอื ระหวา่งถกูจบักมุ

ดำาเนนิคด ีและการชว่ยเหลอืเยยีวยาหลงัจากพน้คด ีในสว่นการดแูลชว่ยเหลอืระหวา่งถกูจบักมุและดำาเนนิคดมีสีองลกัษณะ ไดแ้ก ่

การช่วยในการสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติ  กับ การสร้างทางเลือกให้เข้าสู่กระบวนการเจรจา ซึ่งมีข้อดีข้อจำากัดแตกต่าง

กัน เช่น การต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม เป็นการพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นคนผิด แต่ต้องใช้เวลานานทำาให้เสียเวลาเสีย

โอกาสของชวีติและยงัตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจำานวนมาก สว่นการเขา้สูก่ระบวนการเจรจาแมจ้ะไมต่อ้งตดิอยูก่บักระบวนการสูค้ดเีปน็

เวลานาน แต่ก็เท่ากับต้องยอมรับว่าตนเองเป็นคนผิดไปโดยปริยาย และอาจสร้างความเสี่ยงอื่นๆ ตามมาเพราะถูกมองว่าเป็น

คนของรัฐ สำาหรับการช่วยเหลือเยียวยาหลังจากศาลยกฟ้อง โดยหลักแล้วเป็นการให้เงินชดเชยค่าเสียหายจากการถูกควบคุมตัว

ตามนโยบายเฉพาะกิจของ ศอ.บต. ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเปลี่ยนผู้บริหาร กล่าวโดยสรุป รัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องยัง

ไม่สามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงได้ทั้งระบบ พอที่จะช่วยให้คนกลุ่มนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้

อย่างเป็นปกติมากที่สุด

  ผู้ชายและเยาวชนชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ

 กลุ่มผู้ชายและเยาวชนชายที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีบทบาทเป็นผู้นำาทางศาสนา หรืออยู่ในระบบ

การศึกษาสายศาสนา เช่น อุสตาซ ครูตาดีกา รวมทั้งเยาวชนในสถานศึกษาสายศาสนา ตลอดจนผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศ

โลกมุสลิม จากข้อมูลปีพ.ศ. 2547 – กันยายนพ.ศ. 2557 มีผู้ถูกออกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั้งสิ้น 5,469 คน ผู้ที่ยังคงหลบหนี

หมาย 891 คน ในระยะ 3 – 4 ปีแรกของเหตุการณ์มีผู้โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และผู้ที่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังเป็นจำานวนมาก ซึ่ง

ถูกมองว่าเป็นการออกหมายแบบเหวี่ยงแห ทำาให้มีผู้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในช่วงดังกล่าว แต่ในระยะหลังมีแนวโน้มดีขึ้น 

เนื่องจากการดำาเนินงานของเจ้าหน้าที่มีความชัดเจน แม่นยำามากขึ้น

 ผลกระทบสำาคัญสำาหรับผู้ชายที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐคือ ผลกระทบระดับปัจเจก เรื่อง การขาดอิสระในการดำาเนินชีวิต

ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง และ การปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่ไม่เป็นจริงในทางปฏิบัติ เพราะยังถูกติดตามเฝ้าระวังจาก 



VIII

เจ้าหน้าท่ีความม่ันคง และความรู้สึกสูญเสียสถานภาพการยอมรับทางสังคม ซึ่งจะมีผลมากกับผู้นำาหรือผู้นำาศาสนา สำาหรับ 

คนกลุม่นีก้ารไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจและทางสงัคมจะมากในชว่งตน้และจะคอ่ยๆ ลดลงไปตามเวลาถา้ไมถ่กูดำาเนนิคดคีวาม

มั่นคง (ป.วิอาญา) และเมื่อพิจารณาผลกระทบในแต่ละด้าน ความรุนแรงก็จะน้อยกว่ากลุ่มที่โดนคดีความมั่นคง ยกเว้นเรื่องการ

รวมตัวรวมกลุ่มกันทำากิจกรรมส่วนรวมที่จะทำาได้ยาก เพราะต้องอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐตลอดเวลา  

 การรับมือและจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐให้ความสำาคัญกับการขอปลดชื่อออกจาก 

บัญชีการเฝ้าระวังของรัฐ ส่วน เรื่องของความปลอดภัย จะพยายามลดความระแวงของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงโดยทำาให้ตัวเอง 

อยู่ในที่สว่างมากที่สุด ทั้งการใช้ชีวิตประจำาวันและการทำากิจกรรมต่างๆ และเมื่อรู้สึกว่าอาจเกิดความไม่ปลอดภัยที่จะกระทบถึง

ชีวิตได้ก็จะหลบหนี หรือไปหาที่พึ่งที่รู้สึกว่าสามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้ได้ สำาหรับผลกระทบด้านจิตใจจะใช้ศาสนาและ

ครอบครัวเป็นที่พึ่ง

 สำาหรับการดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐมีการทำาใน 3 ประเด็นคือ การป้องกันการ

ถกูละเมดิสทิธ ิการขอปลดหมายพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ และการเยยีวยา ในเรือ่งการปอ้งกนัการถกูละเมดิสิทธหิรอืการกระทำาการรนุแรง

จากเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ท่ีมีบทบาทหลักคือ องค์กรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะศูนย์ทนายความมุสลิม ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก 

ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐและครอบครัว เรื่องการขอปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีหน่วยงาน องค์กร เช่น ศอ.บต. เครือข่าย

อาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก ท่ีพยายามประสานขอปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และการมีช่ือในบัญชีเฝ้าระวัง แต่ก็ไม่สามารถ

รับรองผลได้เพราะยังขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยความมั่นคงเป็นหลัก สำาหรับเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ สิ่งที่

ทำาเป็นหลักคือ การให้เงินชดเชยค่าเสียหายจากการถูกควบคุมตัว ซึ่งเป็นเพียงนโยบายเฉพาะกิจของ ศอ.บต. โดยยังไม่เห็น 

การเยียวยาในด้านอื่นๆ ที่ชัดเจนที่จะเป็นการลดเงื่อนไขความรู้สึกจากการถูกกระทำาโดยรัฐ

  เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ

 เยาวชนชายอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว (ส่วนใหญ่สูญเสียพ่อ) จากสถานการณ์ความไม่สงบ

จากการกระทำาของทุกฝ่าย มีทั้งกรณีสถานการณ์ความไม่สงบทั่วไป จากการถูกวิสามัญจากเจ้าหน้าที่รัฐ และจากเหตุการณ์กรือ

เซะและตากใบทัง้ทีเ่ปน็พทุธและมสุลมิ จำาแนกตามการชว่ยเหลอืของรฐัไดเ้ปน็ 2 กลุม่หลกั คอื 1) ครอบครวัทีร่ฐัใหก้ารชว่ยเหลอื

เยยีวยา ไดแ้ก ่เหตกุารณท์ีไ่ดร้บัการรรบัรอง 3 ฝา่ยวา่เกดิจากความไมส่งบ และ เหตกุารณท์ีเ่ปน็ผูถ้กูกระทำาจากเจา้หนา้ทีร่ฐัหรอื

เหตุการณ์เฉพาะกรณี (กรณีตากใบ กรือเซะ ฯลฯ) และ 2) ครอบครัวที่รัฐไม่ให้การช่วยเหลือเยียวยา ได้แก่ เหตุการณ์ที่เป็นการ

วิสามัญจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งรัฐเชื่อว่าเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบ 

 ผลกระทบหลักท่ีเกิดขึ้นกับเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวคือ ผลกระทบด้านจิตใจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ของครอบครวั และผลกระทบดา้นการศกึษา ตามลำาดบั การทีเ่ยาวชนชายทีสู่ญเสียคนในครอบครวัเกดิผลกระทบดา้นจติใจมาก 

เป็นเพราะ ต้องสูญเสียคนท่ีรักอย่างกะทันหันขณะที่ยังเด็กซึ่งเป็นวัยที่ยังรับกับการสูญเสียได้น้อย และยังเป็นวัยที่ต้องการ 

การประคบัประคอง ตอ้งการตน้แบบของความเปน็ผู้ชาย เมือ่ตอ้งสญูเสียไปทำาใหม้ผีลกระทบกบัตวัเยาวชนอยา่งตอ่เนือ่งในระยะ

ยาว ผลกระทบทางเศรษฐกจิทีเ่กดิกบัครอบครวัของเยาวชนทีส่ญูเสยีคนในครอบครวั มาจากการทีต่อ้งขาดเสาหลกัของครอบครวั 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกหลายเรื่อง ทั้งเรื่องที่ครอบครัวต้องแยกกันอยู่ หรือ โอกาสทางการศึกษาของลูก สำาหรับผลกระทบ

ดา้นการศกึษาจะสมัพนัธโ์ดยตรงกบัผลกระทบทางเศรษฐกจิทีเ่กดิกบัครอบครวัและสภาพจติใจของเยาวชน ซึง่การศกึษาจะเปน็

ตัวกำาหนดอนาคต การที่เยาวชนต้องประสบปัญหาด้านการศึกษาทำาให้ทางเลือกในอนาคตแคบลง

 ผลกระทบต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเกิดกับเยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัวจากการถูกวิสามัญมากกว่ากลุ่มอื่น 

เพราะไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างที่ควรเป็น และเป็นการสูญเสียที่บ่มเพาะความเกลียดชังรัฐจากความรู้สึกที่ไม่ได้รับความ

เป็นธรรม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการที่รัฐจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือ ขณะเดียวกันก็เป็นเงื่อนไขสำาคัญที่อาจผลักให้เยาวชนกลุ่มนี้หันไป

ใช้ความรุนแรงต่อต้านรัฐได้ในอนาคต
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IXสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

 การรับมอืและการจดัการกบัผลกระทบทีเ่กดิข้ึนของเยาวชนชายทีส่ญูเสียคนในครอบครวัจะองิอยูก่บัแมแ่ละครอบครวั

เป็นหลัก เพราะลำาพังตัวเยาวชนเองยังไม่มีความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาหนักๆ ด้วยตนเอง โดยเฉพาะปัญหาด้านจิตใจที่บาง

ครั้งตัวเยาวชนเองก็ไม่รู้ว่าเกิดปัญหา ต้องมีคนคอยดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด ความสามารถในการรับมือกับผลกระทบยังขึ้นกับ

อายุของเยาวชน โดยคนท่ีได้รับผลกระทบตอนช่วงท่ีอายุ 15 ปีขึ้นไปแล้วจะสามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าคนที่

ได้รับผลกระทบขณะที่ยังเด็ก และบางคนยังสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวได้ด้วย

 การดูแลชว่ยเหลอืทีเ่ยาวชนชายกลุม่นีไ้ดร้บัโดยหลกัคอืการชว่ยเหลอืดา้นทนุการศกึษา ซึง่โดยพืน้ฐานแลว้นบัวา่เพยีง

พอ แต่การช่วยเหลือเยียวยาของรัฐยังไม่สามารถทำาให้เด็กมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเอง เพราะมีเยาวชนชาย

ในกลุ่มนี้จำานวนมากไม่เรียนต่อหลังจบมัธยมต้น  นอกจากนี้ ยังไม่มีหน่วยงาน องค์กรใดที่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับ

เยาวชนชายกลุ่มนี้โดยตรงส่วนใหญ่จะทำากับแม่ ทำาให้เยาวชนชายที่ไม่สามารถเรียนหนังสือต่อ ขาดโอกาส ขาดทางเลือกใหม่ๆ 

ในชีวิต ขณะที่การส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ มีหลายหน่วยงาน องค์กรที่ทำาอยู่ แต่ไม่ได้

สนบัสนนุอยา่งครบวงจร ผูไ้ดร้บัผลกระทบจงึไมส่ามารถทำาไดต้อ่เนือ่ง สง่ผลใหไ้มส่ามารถยกระดบัคณุภาพชวีติครอบครวัผูไ้ดร้บั

ผลกระทบได้ในระยะยาว

 โดยภาพรวมการเยียวยาของรัฐยังมีปัญหาบางส่วน  ได้แก่ ความล่าช้าในการเยียวยา ซึ่งเกิดจากขั้นตอนการรับรอง 

3 ฝ่ายที่ต้องใช้เวลานาน และขาดระบบฐานข้อมูลกลางที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ได้อย่างเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีปัญหา

เรื่อง การติดตามเยียวยาท่ีทำาได้ไม่ต่อเน่ือง เพราะมีข้อจำากัดเรื่องจำานวนบุคลากร และเรื่องสถานภาพความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่

เป็นอุปสรรคต่อการทำางานเยียวยา เช่น ไม่ได้รับความไว้วางใจจากบางกลุ่ม เข้าทำางานในพื้นที่สีแดงได้ลำาบาก ที่ผ่านมาการที่รัฐ

ไม่ดูแลช่วยเหลือครอบครัวที่สูญเสียจากการวิสามัญ เป็นเสมือนการซำ้าเติมให้ผลกระทบของคนกลุ่มนี้หนักยิ่งขึ้น ทำาให้เยาวชน

ชายขาดโอกาสและทางเลอืกในชวีติทีม่อียูน่อ้ยเตม็ท ีแมว้า่จะม ีNGOs บางกลุ่มทำางานช่วยเหลือคนกลุ่มนีอ้ยู ่แตก่ม็กีำาลังไมเ่พยีง

พอ และไม่สามารถช่วยลดเงื่อนไขความไม่พึงพอใจหรือความรู้สึกปฏิเสธรัฐที่คนกลุ่มนี้มีอยู่ได้

  เยาวชนชายว่างงาน

 การวา่งงานของเยาวชนชายในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ปน็ปญัหาสำาคญั โดยภาพรวม ภาวะการวา่งงานของเยาวชน

ชายในสามจังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศ  ดังข้อมูลภาวะการว่างงานของผู้ชายอายุ 20 – 30 

ปี ในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่อยู่ในเกณฑ์ 8 – 9 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ 3 – 4 เปอร์เซ็นต์ 

เยาวชนชายมสุลมิทีว่า่งงานสว่นใหญเ่รยีนจบระดบัประถม จากโรงเรยีนประถมสามญัในชมุชน และมธัยมตน้จากโรงเรยีนเอกชน

สอนศาสนาในละแวกบา้น และมบีางสว่นทีอ่อกจากโรงเรยีนกลางคนัขณะเรยีนอยูร่ะดบัมธัยม สำาหรบัเยาวชนพทุธทีว่า่งงาน ส่วน

ใหญ่อยู่ในระบบการศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

 ปจัจยัหลกัทีส่ง่ผลตอ่การวา่งงานของเยาวชนชายม ี2 ประเดน็ไดแ้ก ่1) ระดับการศกึษาของเยาวชนชายทีค่อ่นขา้งตำา่

ทำาใหโ้อกาสทางเลอืกในการทำางานนอ้ย และ 2) ขาดแหลง่งานในพืน้ทีร่องรบั เนือ่งจากเศรษฐกจิทีซ่บเซาจากสถานการณค์วาม

ไม่สงบ การที่เยาวชนชายมุสลิมมีการศึกษาค่อนข้างตำ่ามีเงื่อนไขสำาคัญที่เป็นอุปสรรคของการเรียนคือ การใช้ภาษาไทยไม่คล่อง 

ขณะเดียวกันก็มี ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา นอกจากน้ียังมีเง่ือนไขอ่ืนๆ 

ไดแ้ก ่ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวัทีไ่มด่ซีึง่สว่นหนึง่มาจากการมบีตุรมาก ทศันะเรือ่งการเรยีนศาสนาของครอบครวัเปน็สว่น

หนึ่งที่ปิดกั้นโอกาสการเลือกเรียนตามความสนใจทำาให้เยาวชนขาดแรงจูงใจในการเรียน เป็นต้น สำาหรับเยาวชนชายพุทธจะอยู่

ในระบบการศกึษามากกวา่เยาวชนชายมสุลมิ เพราะคนพทุธสว่นใหญจ่ะเหน็ความสำาคญัของการศกึษาจึงพยายามสง่ใหล้กูเรยีน

 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการว่างงาน ได้แก่ การขาดทักษะฝีมือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้ประกอบการ

ไมเ่ชือ่มัน่ตอ่แรงงานเยาวชนในพืน้ที ่โอกาสการรบัรูแ้ละการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารในเรือ่งการพฒันาศกัยภาพและแหลง่งานมนีอ้ย 

การพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนชายยังไม่สามารถทำาให้ไปประกอบอาชีพได้จริง ทั้งนี้ยังมีปัจจัยเสริมที่สำาคัญต่อการเรียนและการ

วา่งงานของเยาวชนชายมสุลมิคอื การมทีศันคตทิีม่องวา่คนทีเ่รยีนนอ้ยและวา่งงานถอืเปน็เรือ่งธรรมดาไมเ่ปน็ปญัหา ขณะเดยีวกนั 

สถานการณค์วามไมส่งบทีเ่กดิขึน้กเ็ปน็ปจัจยัหนนุทีส่ง่ผลตอ่การวา่งงานและการใชช้วีติโดยทัว่ไปของเยาวชนชายใหล้ำาบากยิง่ขึน้ 
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โดยเฉพาะเยาวชนชายมุสลิมที่ตกเป็นกลุ่มเป้าหมายถูกจับตามองจากฝ่ายความมั่นคง

 เมื่อพิจารณาตามลักษณะภูมินิเวศประกอบ พบว่า การตั้งถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยก็มีผลต่อฐานะความเป็นอยู่และการ

วา่งงานของเยาวชน  เยาวชนชายทีอ่ยูบ่รเิวณชายทะเลส่วนใหญจ่ะมปีญัหาทางเศรษฐกจิซึง่ส่งผลตอ่การเรยีนตอ่มากกวา่เยาวชน

ในพื้นที่อื่นๆ ขณะเดียวกัน ก็มีข้อจำากัดเรื่องการทำามาหากินเพราะมีฐานทรัพยากรค่อนข้างจำากัด และไม่มีแหล่งงานรองรับการ

ประกอบอาชีพ เมื่อเทียบกับพื้นที่สวนหรือเขตเมือง

  ท่ีผ่านมาหน่วยงานรัฐไม่ได้กำาหนดเยาวชนชายเป็นกลุ่มเป้าหมายสำาคัญที่จะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อ

เนือ่ง จงึไมม่ยีทุธศาสตรท์ีช่ดัเจนในการพฒันาเยาวชนชาย ทำาใหเ้ยาวชนชายไมไ่ดร้บัโอกาสการพฒันาเทา่ทีค่วร ทัง้ดา้นการศกึษา

และการพฒันาการเรยีนรูแ้ละทกัษะชีวติ ซึง่เปน็พืน้ฐานสำาคญัตอ่การใชช้วีติและการประกอบอาชพีของเยาวชนชาย สำาหรบักลุม่

องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน โดยภาพรวมยังไม่มีทิศทางในการพัฒนาเยาวชนชายที่ชัดเจน แม้จะมีศักยภาพใน

การทำางานเสริมศักยภาพของเยาวชนได้ดี แต่ก็มีข้อจำากัดในเรื่องงบประมาณที่ไม่สามารถทำางานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จะ

เหน็วา่มหีลายหนว่ยงาน องคก์รทีส่ง่เสรมิดา้นอาชพีแตไ่มค่อ่ยประสบความสำาเรจ็เทา่ทีค่วร เพราะยงัไมส่ามารถหนนุเสรมิไดอ้ยา่ง

ครบวงจรทั้งเรื่องการเสริมทักษะความรู้ การลงทุนผลิต การตลาด และขาดกระบวนการติดตามสนับสนุน ประเมินผลอย่างต่อ

เนื่อง และสิ่งสำาคัญที่หน่วยงาน องค์กรที่ให้การช่วยเหลือเยาวชนชายพึงระวัง คือ ต้องไม่ทำาให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นการ

ไปสร้างความรู้สึกแตกแยกระหว่างคนพุทธ - มุสลิมที่เปราะบางอยู่แล้วให้มากขึ้น เพราะเยาวชนพุทธมองว่าการสนับสนุนของ

หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนเยาวชนมุสลิมเป็นหลัก ทำาให้เยาวชนพุทธรู้สึกไม่ได้รับความเท่าเทียม 

ได้รับโอกาสน้อยกว่าเยาวชนมุสลิม

  ผลกระทบในมิติหญิงชาย

 สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เมื่อมองในมิติหญิงชาย พบว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นกับทั้งผู้ชายและผู้หญิง 

สำาหรับผู้ชาย การท่ีสังคมท่ัวไปมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งและเป็นผู้กระทำาความรุนแรง ทำาให้สังคมมองข้ามผู้ชายในฐานะที่เป็นเหยื่อ

ของความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงจากการจับกุม คุมขัง หรือกระทั่งกรณีการถูกวิสามัญ สังคมก็จะยอมรับได้ ซึ่งความ

รู้สึกจะตรงข้ามหากสิ่งเหล่าน้ีเกิดขึ้นกับผู้หญิง  ขณะเดียวกัน มีการปรับบทบาทระหว่างชายหญิงทั้งในระดับครอบครัวและใน

สังคม เนื่องจากผู้ชายในพื้นที่โดยรวมต้องลดบทบาทของตนเองลง ทั้งเรื่องการทำามาหากินเลี้ยงดูครอบครัว การเข้าไปมีส่วนร่วม 

มบีทบาทในชมุชนและสงัคม เพือ่ไมใ่หถ้กูเพง่เล็งจากเจา้หนา้ทีร่ฐัและดว้ยเหตผุลเรือ่งของความปลอดภยั โดยเฉพาะผู้ชายทีโ่ดนคดี

ความมัน่คงและอยูใ่นการเฝา้ระวงัของรฐั ทำาใหผู้ช้ายรูส้กึสญูเสยีสถานภาพของความเปน็ผูน้ำาซึง่เปน็สิง่สำาคญัมากในสงัคมมสุลมิ 

ในทางกลบักนัการทีบ่ทบาทผูช้ายตอ้งจำากดัลงสง่ผลใหผู้ห้ญงิตอ้งแบกรบัภาระเพิม่ขึน้ ทัง้การทำางานหาเลีย้งครอบครวั ตลอดจน

การเขา้มามบีทบาทตอ่ชมุชน และออกหนา้ทำาภารกจิทางสงัคมแทน พรอ้มกบัทีต่อ้งเผชญิความกดดนัจากการไมย่อมรบับทบาท

การนำาของผู้หญิงในบางด้านสำาหรับสังคมมุสลิม และบทบาทบางอย่างที่ผู้หญิงไม่สามารถทำาแทนผู้ชายได้ เช่น การเป็นผู้นำาและ

เป็นแบบอย่างให้กับลูกที่เป็นผู้ชาย

 การปรบับทบาทของผูห้ญงิยงัสง่ผลในสังคมวงกวา้งในจงัหวดัชายแดนใต ้ไดแ้ก ่การทีผู่ห้ญงิในครอบครวัทีไ่ดร้บัผลกระ

ทบสว่นหนึง่เริม่เข้ามามบีทบาทในการทำางานเยยีวยาชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบรายอืน่ๆ กบัการทำางานเคลือ่นไหวสงัคมรณรงค์

ให้ยุติความรุนแรงต่อกลุ่มเปราะบาง และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบ มีทั้งปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการ

ไดร้บัผลกระทบและปจัจยัแวดลอ้มอนัเนือ่งมาจากสถานการณค์วามไมส่งบ ซึง่เปน็เงือ่นไขสำาคญัทีเ่มือ่มกีารปรบัปรงุ หรอืพฒันา

ให้ดีขึ้น จะทำาให้การช่วยเหลือดูแลผู้ชาย เยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคลี่คลายปัญหาและ

ผลกระทบทีไ่ดร้บั อกีทัง้ยงัมสีว่นในการลดเงือ่นไขสถานการณค์วามรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีไ่ดใ้นระยะยาว ทัง้นีป้จัจยัทีส่ง่ผลกระ

ทบโดยตรงได้แก่ 1) กระบวนการยุติธรรมยังมีช่องว่างที่ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่และยังไม่มีเป้าหมายที่

จะนำาไปสู่ยุติธรรมสมานฉันท์ที่ชัดเจน  2) การเยียวยายังไม่สามารถฟื้นฟูความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบและสร้างความไว้วางใจ
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XIสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

ที่มีต่อรัฐได้ สำาหรับปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ 1) การทำางานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ถูกครอบด้วยมิติ

ความมั่นคงมากเกินไป 2) ความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจระหว่างคนพุทธ-มุสลิมในพื้นที่ 3) การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้ชาย 

เยาวชนชายในพืน้ทีย่งัไมถ่กูใหค้วามสำาคญัเทา่ทีค่วร ทัง้ทีเ่ปน็กลุม่ทีเ่ปน็เงือ่นไขสำาคญัตอ่สถานการณค์วามไมส่งบในพืน้ที ่และ 4) 

การสื่อสารยังไม่สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์ความรุนแรงและความขัดแย้งในพื้นที่ให้กับคนในสังคมได้เพียง

พอที่จะนำาไปสู่การเสริมสร้างสันติภาพได้

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบและกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย และมีเป้าหมายไปสู่ยุติธรรมสมานฉันท์ 

โดยสรา้งความชดัเจนในกระบวนการตรวจคน้ จบักมุและเชญิตวัมาสอบปากคำาปรบัปรงุขัน้ตอนกระบวนการดำาเนนิคดใีหก้ระชับ

เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้โดนคดีความมั่นคงและครอบครัวบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อให้

ประชาชนเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม และใช้ยุติธรรมสมานฉันท์ และ/หรือยุติธรรมทางเลือกโดยอาศัยพื้นฐานกฎหมายและ

สถาบนัทีม่อียูใ่นพระราชบญัญตัคิวามมัน่คงภายใน มาตราที ่ 21 หรอืพระราชบญัญตัอิงคก์รอยัการ มาตราที ่21 นอกจากนีค้วรมี

กลไกทีช่ว่ยเหลอืดา้นความเปน็ธรรมแกผู่ไ้ดร้บัผลกระทบ ทีด่ำาเนนิการโดยภาคประชาสงัคม หรอืสถาบนัการศกึษา โดยมตีวัแทน

องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งมีความเป็นกลางและได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายเข้ามาร่วม 

 2. ปรับทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสร้างทัศนคติเชิงบวกระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ 

สรา้งทศันคตเิชงิบวกตอ่กระบวนการสนัตภิาพใหเ้จา้หนา้ทีร่ฐัและคนในสงัคมตลอดจนศกึษาบทเรยีนทัง้ทีท่ำาสำาเรจ็ และไมส่ำาเรจ็ 

สร้างการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาปรับปรุง และป้องกันไม่ให้มีการทำางานที่ผิดพลาดซำ้า 

 3. เพิม่ประสทิธภิาพงานเยยีวยาโดยใชแ้นวทางการมสีว่นรว่ม และใหค้วามสำาคญักบัการฟืน้ฟคูวามรูส้กึและศกัดิศ์รี

ของผู้ได้รับผลกระทบและฟ้ืนคืนความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้กลไกทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่แสดงบทบาทใน

การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลักอันได้แก่ ชุมชน สถาบันทางศาสนา ภาคประชาสังคม รวมถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้วย

กัน ทำาความเข้าใจหลักเกณฑ์การเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างชัดเจน และสื่อสารสร้างความเข้าใจกับสังคม 

เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจทีต่รงกนั และพฒันาระบบฐานข้อมลูกลางงานเยยีวยา เพือ่ใหท้กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึและชว่ยเหลอื

เยียวยากลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันท่วงที มีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันควรให้ความสำาคัญกับการ

ดูแลสุขภาพจิตของผู้ได้รับผลกระทบโดยมีระบบประเมินคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญ และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ที่

สำาคญัรฐัควรเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบใหค้รอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมายรวมถงึครอบครวัทีส่ญูเสยีจากการถกูวสิามญั เพือ่ลดเงือ่นไข

ความไม่พึงพอใจและความรู้สึกปฏิเสธรัฐที่อาจพัฒนาไปเป็นการใช้ความรุนแรงต่อต้านรัฐในอนาคต

 4. กำาหนดใหผู้ช้าย เยาวชนชาย เปน็กลุม่เปา้หมายสำาคญัทีต่อ้งใหก้ารสนบัสนนุในการพฒันาคณุภาพชวีติ ทัง้ดา้น

เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา

 ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอาชีพอย่างครบวงจรให้กับผู้ชายและเยาวชนชาย โดยคำานึงถึงอาชีพที่สอดคล้องกับ

วิถีชีวิตของแต่ละกลุ่ม สนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในพื้นที่ โดยพัฒนาทักษะฝีมือ ทักษะทางธุรกิจ 

ตลอดจนการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุสรา้งแหลง่งานรองรบั ดว้ยการสง่เสรมิการลงทนุ การประกอบการขนาดใหญท่ีส่อดคลอ้งกบัการ

ผลติของพืน้ที ่โดยจดัสภาพแวดลอ้มการทำางานใหเ้หมาะสมกบัวถิวีฒันธรรมของคนในพืน้ที ่ขณะเดยีวกนั ตอ้งสรา้งพืน้ทีก่จิกรรม

สำาหรับผู้ชาย เพื่อสร้างคุณค่าในตนเองและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

 ด้านการศึกษา เสริมโอกาสด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนชายเข้าสู่การศึกษาในระบบให้มากที่สุด ทั้งสายสามัญ และ

สายวิชาชีพ พัฒนาทักษะภาษาไทยให้เยาวชนชายมุสลิม ให้มีทักษะทั้งการอ่าน เขียน และพูดที่ดีขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจในการ

สื่อสาร และสามารถใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำาหรับผู้ชายและเยาวชนชายที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบได้ควรส่ง

เสริมการเรียนวิชาชีพระยะสั้นที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการ 
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 5. กระตุ้น สนับสนุนผู้ชาย เยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบ ให้มีการรวมตัวเป็นเครือข่าย ทั้งในลักษณะเครือข่ายที่

เป็นกลุ่มเดียวกันและเครือข่ายที่ข้ามกลุ่มเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดความรู้สึก เรียนรู้การปรับ

ตัว มีสังคมที่จะคอยช่วยเหลือกัน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองและยกระดับไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่น

 6. สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรู ้และการพฒันาทกัษะชวีติใหเ้ยาวชนชาย โดยสง่เสรมิการเรยีนรูใ้หเ้ปดิโลกทศัน ์สรา้ง

แรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นกระตือรือร้น เสริมศักยภาพความเป็นผู้นำา ผ่านการฝึกอบรม การทำากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางสังคม

และวัฒนธรรม เรียนรู้จากพื้นท่ีต้นแบบหรือเยาวชนต้นแบบ และมีหน่วยให้คำาปรึกษาเด็กและเยาวชนที่เป็นมืออาชีพ เพื่อให้

เยาวชนชายสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมและปรับตัวให้ทันกับสังคมที่กำาลังเปลี่ยนแปลงได้

 7. สร้างบรรยากาศทางสังคมของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างการเรียนรู้ และทำาความเข้าใจ

ระหว่างวัฒนธรรมในคนกลุ่มต่างๆ เช่น เสริมสร้างความสัมพันธ์เยาวชน คนรุ่นใหม่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่าน

การเรียนและทำากิจกรรมร่วมกันในวัยเด็ก สร้างพื้นที่กิจกรรมร่วมทั้งในระดับชุมชนและระหว่างชุมชนเพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนเรียน

รู้ศาสนา วัฒนธรรมระหว่างกัน และให้โอกาสผู้ที่มีความเห็นต่างเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

 8. ฟืน้ฟแูละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน เพือ่ใหช้มุชนเป็นพืน้ทีค่วามไวว้างใจและมีบทบาทในการดแูลชว่ย

เหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยการสร้างพื้นท่ีการเรียนรู้ ช่องทางการสื่อสารในชุมชน เสริมศักยภาพด้านกฎหมาย กระบวนการ

ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ รัฐกับชุมชนควรร่วมกันวางแนวทางการดูแลเด็กกำาพร้า เพื่อให้การดูแลเด็กกำาพร้าทำาได้

อย่างครอบคลุมในทุกมิติ

 9. การสื่อสารต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่จะนำาไปสู่การเสริมสร้างสันติภาพ โดยการสื่อสารต้องไม่เป็นการเพิ่ม

ความรูส้กึและบรรยากาศทีแ่ตกแยก ตอ้งทำาดว้ยความระมดัระวงั ตรวจสอบขอ้มลูอยา่งรอบดา้น โดยเฉพาะในประเดน็ทีอ่อ่นไหว 

นอกจากนี ้การสือ่สารควรเปลีย่นใหเ้ปน็ภาพทีส่มดลุหรอืขา่วสารในดา้นบวก รายงานสถานการณเ์ชงิสรา้งสรรค ์สือ่สารเรือ่งราว 

วถิชีวีติ อตัลกัษณ ์และความแตกตา่งหลากหลายทางสงัคมวฒันธรรม รวมทัง้ใหค้วามรูท้ีถ่กูตอ้งในกระบวนการยตุธิรรม รายงาน

ให้เห็นความก้าวหน้าของขบวนการเคลื่อนไหวในภาคสังคม เพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการสร้างสันติภาพและส่งเสริมการไม่ใช้

ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการสร้างสันติภาพ
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สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 1

1 บทนำา

บทที่

 ความขดัแยง้ในพืน้ทีช่ายแดนใตข้องไทยเปน็ความขดัแยง้รปูแบบใหมท่ีม่คีวามรนุแรงไมส่งูมากและมุง่เนน้การสรา้งอตัลกัษณ์
และการปกปอ้งสทิธขิองคนกลุม่นอ้ย ซึง่เปน็มลายมูสุลมิ การศกึษาเกีย่วกบัความขดัแยง้และผลกระทบจากความรนุแรงในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย พบวา่ พลวตัรของความขัดแยง้มลีกัษณะท่ี “ออ่นไหว สบัสน และซบัซอ้น” มรีปูแบบท่ีไมแ่นน่อน มกีาร
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ  เมื่อพิจารณาจากข้อมูลสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547-2557 จะเห็นว่า จำานวนเหตุการณ์ความ
รุนแรงในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง และเริ่มอยู่ในระดับที่ทรงตัว มีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในบางช่วง ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มความรุนแรงจะยังมีอยู่
อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีการเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้น สิ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้เหตุการณ์ความรุนแรงยังขาดความชัดเจน การก่อเหตุการณ์
ความรุนแรงยงัมลัีกษณะทีถ่กูจำากดัในระดับหนึง่ ซึง่สะทอ้นวา่มปัีจจยัหลายประการทีม่อีทิธพิลตอ่แนวโนม้ความรนุแรงทีย่ดืเยือ้ในพืน้ที ่
และมปีจัจยับางอยา่งทีช่ว่ยสรา้งเสถยีรภาพและความสมดลุอยา่งมพีลวตัร ซึง่ปจัจยัดงักลา่ว ไดแ้ก ่นโยบายของรฐับาล ปจัจยัทางสังคม
ต่างๆ อาทิเช่น การเคลื่อนไหวของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ กระบวนการทางการเมืองที่หลายภาคส่วนช่วยกันผลักดัน 
และ กระบวนการริเริ่มพูดคุยสันติภาพ เป็นต้น 

 สถานการณ์ความขัดแย้งในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ถึงปีพ.ศ. 2557 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยในช่วงแรกคือ 4 ปีของ
ความขัดแย้ง ตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2547 –  เดือนธันวาคมพ.ศ. 2550 มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของสถานการณ์ความไม่สงบ สถิติ
การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเฉลี่ย 160.47 ครั้งต่อเดือน โดยรูปแบบของเหตุการณ์ความรุนแรงมีลักษณะที่หลากหลายและเป็นการ
จู่โจมที่มีการวางแผน เนื่องจากเป็นช่วงที่ใช้นโยบายทางการทหารนำา มีการปราบปราบอย่างจริงจัง ใช้มาตรการปิดล้อมตรวจค้นอย่าง
เข้มข้น ภายใต้กฎอัยการศึกและพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปีพ.ศ. 2548  ซึ่งการบังคับใช้คำาสั่งของภาค
รัฐที่เข้มงวดนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสถานการณ์ แต่กลับยิ่งส่งผลให้เกิดการยกระดับความรุนแรงมากขึ้น

ที่มา: ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
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 ช่วงที่สอง ตั้งแต่มกราคมพ.ศ. 2551 ถึง ธันวาคมพ.ศ. 2554 มีสถิติการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเฉลี่ย 77.2 ครั้งต่อเดือน ซึ่ง
มแีนวโน้มของจำานวนเหตุการณล์ดลงจากเมือ่เทยีบกบัในชว่ง 4 ปีแรก แตเ่ป็นลกัษณะของการกอ่ความรนุแรงเชงิคณุภาพมากขึน้ นัน่คอื 
จำานวนของผู้บาดเจบ็ และเสยีชวีติยงัมจีำานวนใกลเ้คียงกบัช่วงกอ่น เนือ่งจากกลุม่ผูก้อ่ความไมส่งบไดป้รบักลยทุธเ์ป็นการปฏบิตักิารทีมุ่ง่
เน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทั้งที่เป็นพลเรือนและทหาร ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ผสมผสานแนวทางการดำาเนินงานในสองลักษณะ คือ การ
เพิ่มกำาลังทหารประมาณ 60,000 คนลงไปเพื่อจำากัดการเคลื่อนไหวและปฏิบัติการของกลุ่มก่อความไม่สงบ กับใช้นโยบาย “การเมือง
นำาการทหาร” เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งพบว่าในปีพ.ศ. 2552 มีการใช้งบประมาณสูงที่สุด เป็น
จำานวน 27,144.91 ล้านบาท  เนื่องจากเป็นช่วงสองปีหลังจากการปราบปรามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบครั้งใหญ่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็น
จำานวนมากในด้านของกำาลังทหาร และการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่ตามมาจากสถานกาณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

 ช่วงที่สาม ตั้งแต่ มกราคมพ.ศ. 2555 ถึง เมษายนพ.ศ. 2557 มีสถิติการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเฉลี่ย 96.96 ครั้งต่อเดือน 
จำานวนเหตกุารณค์วามรนุแรงในชว่งนัน้คอ่นขา้งแกวง่ และแปรปรวน บางชว่งตำา่แต่บางชว่งจะสงูขึน้มาก เนือ่งจากมทีัง้ปจัจยัทีก่ระตุน้
ให้เกิดความรุนแรง เช่น การสังหารผู้นำาศาสนาที่เป็นท่ีนับถือของคนในพื้นท่ีซ่ึงนำาไปสู่การตอบโต้ไปมาระหว่างสองฝ่าย และปัจจัย
ที่เป็นแรงต้านความรุนแรง ได้แก่ นโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติในเรื่อง การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมท่ีเอื้อต่อการพูด
คุยหาทางออกของความขัดแย้ง โดยสร้างหลักประกันให้บุคคลและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสรา้งสนัตภิาพ สง่ผลใหเ้กดิการเคลือ่นไหวของภาคประชาสงัคมในพืน้ทีต่อ่การเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการสนัตภิาพที่
ชัดเจนมากขึ้น สำาหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพที่เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ 28 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2556 นั้น เป็นทั้งปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อการเพิ่มและลดความรุนแรง เพราะการก่อความรุนแรงถูกใช้เป็นเงื่อนไขของการต่อรอง แต่ก็มีความอ่อนไหวมากเมื่อฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่วางไว้

 ในการรบัมอืกบัผลกระทบของสถานการณ์ความรนุแรงในพืน้ท่ี รฐับาลไทยใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาทางเศรษฐกจิและสังคม 
มีการจัดทำาแผนพิเศษสำาหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และใช้งบประมาณเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ เป็นจำานวนมาก มี
เป้าหมายเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูเศรษฐกิจ การลงทุน และการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน โดยมี ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและประสานงาน ดังที่ปรากฏในรายงานของสำานักงบประมาณว่างบประมาณ 
สำาหรับ “การแก้ปัญหาและการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” ระหว่างปีพ.ศ. 2547 – 2557 คิดเป็นเงิน 206,094.440 ล้านบาท 
ซ่ึงถือว่าเป็นสัดส่วนงบประมาณที่สูงที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการแก้ปัญหาสำาหรับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม การใช้นโยบาย 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ จากการศึกษา
ในปีพ.ศ. 2553 พบว่า การใช้จ่ายเงินงบประมาณจำานวนมากกับโครงการพิเศษในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลต่อการ 
กระจายรายได้และการแก้ปัญหาความยากจนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม้ว่าจะมีความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในระดับที่สูง
และมีผลตอบรับที่ดีต่อมาตรการระยะสั้น เช่น โครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4,500 บาท) โครงการ
บัณฑิตอาสา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งก็ตาม แต่โครงการของภาครัฐยังขาดการเพิ่มขีดความสามารถของคนใน
พื้นที่ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว  ซึ่งตัวชี้วัดสำาคัญที่แสดงให้เห็น
ถึงความล้มเหลวของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ คือ ปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังคง
มีปัญหาการว่างงานของเยาวชนแม้จะมีโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในช่วงหลังจากปีพ.ศ. 2547 แล้วก็ตาม

 ในเชงิเปรียบเทยีบแลว้ ปญัหาทางสงัคมจำานวนมากทีเ่กดิขึน้ในชว่งทีม่เีหตกุารณค์วามไมส่งบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไ้ด้
กลายเป็นปัญหาที่หน่วยงานระดับนานาชาติและหน่วยงานระดับประเทศให้ความสนใจ รวมถึงปัญหาในเรื่องเพศสภาพ (Gender) เป็น
ปัญหาที่รุนแรงในหลายพื้นที่ จากเหตุการณ์ความไม่สงบได้ส่งผลกระทบและความเดือดร้อนต่อประชากรทั้งชายและหญิง รวมถึงกลุ่ม
ประชากรเด็ก อย่างไรก็ดี ในภาพรวมผู้ชายดูเหมือนต้องแบกรับภาระและผลกระทบที่เกิดขึ้นมากกว่า  จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
สภาพในพ้ืนทีค่วามขดัแยง้ทัว่โลก พบวา่การใชค้วามรนุแรงกบัผูช้ายในการสูร้บนัน้ถอืวา่มคีวามชอบธรรมมากกวา่การใชค้วามรนุแรงกบั
ผู้หญิง อีกทั้งผู้ชายยังเป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมุ่งความสนใจมากที่สุด ซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่น
เดียวกัน ได้สะท้อนถึง “แนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างชายและหญิง” ที่ส่งผลให้ผู้ชายมีความเสี่ยงที่สูงกว่าอย่างชัดเจน 
โดยจากสถิติของผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 
พบว่า ร้อยละ 90.68 ของผู้เสียชีวิตเป็นประชากรชาย 
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ที่มา: ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

 จากสถติดิงักลา่ว เปน็ทีเ่หน็ได้ชดัวา่มปีระเด็นด้าน “การสงัหารแบบเลอืกเพศ” ซึง่สะท้อนใหเ้หน็ประเดน็ท่ีสำาคญัหลายประการ 
อาทิ ผู้ชายเป็นทั้งกลุ่มประชากรหลักที่เป็นผู้สร้างสถานการณ์ความไม่สงบ และยังเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเป้า
สังหาร โดยผู้ชายที่มี “อายุในช่วงที่สามารถสู้รบได้” เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกฆ่าระหว่างการสู้รบมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นที่
ปกติจะถูกมองว่า “มีความเสี่ยง” เช่น ผู้หญิง เด็ก และคนชรา นอกจากนี้ การกระทำาบางอย่างของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การบังคับบุคคล
สูญหาย การวิสามัญฆาตกรรม การกักขังโดยมิชอบและการทรมาน สามารถเรียกโดยรวมได้ว่า “การกดขี่ข่มเหงแบบเลือกเพศ” 

 ในชว่งหลายปทีีผ่า่นมา ทัง้หนว่ยงานรฐั องค์กรพฒันาเอกชนท้ังในและตา่งประเทศ ตลอดจนกลุม่นกัวจิยั มกัใหค้วามสำาคญักบั
ผู้หญิงซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งต้องใช้ชีวิตระหว่างและภายหลังความขัดแย้ง ใน
ขณะที่ผู้ชายซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่กลับถูกละเลย ทำาให้สังคมมีความเข้าใจต่อผลกระทบที่คนกลุ่มนี้ได้รับจากสถานการณ์
ความรุนแรงน้อยมาก ดังนั้นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตของผู้ชายและเยาวชนชายในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง 

 ธนาคารโลกจึงให้ความสำาคัญในการศึกษากลุ่มผู้ชายและเยาวชนชายท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อทำาความเข้าใจปัญหา ผลกระทบที่ได้รับ ความต้องการในการช่วยเหลือ เพื่อหาแนวทางการดูแลช่วยเหลือ 
สร้างโอกาสในการพัฒนาที่เหมาะสม ให้คนกลุ่มนี้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม เพราะการมียุทธศาสตร์
และแผนการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างทันท่วงที จะเป็นส่วนสำาคัญของกระบวนการสันติภาพที่สามารถนำาไปสู่การสร้างความสงบสุข 
ที่ยั่งยืนได้
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2ระเบียบวิธีวิจัย

บทที่

 การประเมินสถานการณ์ของผู้ชายและเยาวชนชายในพื้นท่ีขัดแย้งในภาคใต้ของประเทศไทย ศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (focus group) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยให้ความสำาคัญ
กบัการสะทอ้นมมุมอง ความรูส้กึของกลุม่เปา้หมายผูช้ายและเยาวชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณค์วามไมส่งบในจงัหวดัชายแดน
ใต้ ระเบียบวิธีการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้

   1. พื้นที่ศึกษา

   2. กลุ่มเป้าหมาย

 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) ผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) หน่วยงาน องค์กรที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชน
ชายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

นิยามกลุ่มเป้าหมาย

 1) ผู้ชายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Direct Impact) คือ ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคง ผู้ที่อยู่
ในการติดตามเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ความมั่นคง และเยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ

  1.1 ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำาเนินคดี (Detainee/ Ex detainee) คือผู้ชายที่โดนคดีป.วิอาญาทั้งผู้ที่ถูกคุมขังระหว่างสู้คดี  
   ผู้ที่ได้รับการประกันตัวระหว่างสู้คดี และผู้ที่พ้นคดีจากศาลตัดสินยกฟ้อง

  1.2 ผูช้ายทีอ่ยูใ่นการเฝา้ระวงัของรฐั (Watch List) คอื ผูช้าย เยาวชนชายทีถู่กตดิตามเฝา้ระวงัจากหนว่ยงานความมัน่คง 
   มีทั้งผู้ที่ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือ ผู้ที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

การศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ดังภาพที่ 1
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  1.3 เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ คือ เยาวชนชายอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ทั้ง 
   พุทธและมุสลิมที่สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบจากการกระทำาของทุกฝ่าย

 2) ผู้ชายที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Indirect Impact) คือ ผู้ชายที่ไม่ได้รับความสูญเสีย
หรือความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินจากสถานการณ์ความรุนแรงโดยตรง หรือไม่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง แต่ได้รับ
ผลกระทบในการดำาเนินชีวิตทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ในการศึกษานี้เน้นที่เยาวชนชายว่างงาน

  เยาวชนชายว่างงาน คือ เยาวชนชายที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ที่ว่างงานในลักษณะต่างๆ ดังนี้
   - เยาวชนชายที่ว่างงานโดยไม่ทำาอะไรเลย มักเป็นกลุ่มท่ีมีอายุประมาณ 15 – 18 ปี ท่ีเพิ่งออกจากการเรียนได ้
    ประมาณ 1 – 3 ปี
   - เยาวชนชายทีอ่อกจากการเรยีนแล้วยงัไมม่งีานท่ีชัดเจน นอกจากช่วยครอบครวัทำางานตามฐานอาชีพเดมิ เปน็การ 
    แบ่งเบาภาระงานของครอบครัว แต่ไม่สามารถมีรายได้หลักที่แน่นอน เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเอง
   - เยาวชนชายที่มีงานทำาแต่เป็นงานที่ไม่ประจำา ไม่มีรายได้ที่แน่นอน บางช่วงอาจมีงาน แต่บางช่วงจะว่างงานเป็น 
    เวลาหลายเดือนติดต่อกันโดยไม่มีรายได้

 3) หน่วยงาน องค์กรที่ให้การสนันสนุนช่วยเหลือ (Service Providers) คือ หน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาค
ประชาสังคม ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

   3. กรอบแนวคิดในการศึกษา

 จากทฤษฎี แนวคิด การทบทวนวรรณกรรม บทความ และงานวิจัย สรุปเป็นกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา ดังนี้
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 การศึกษาครั้งนี้แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 ส่วนหลักคือ ผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
และ หน่วยงาน องค์กรที่ให้การสนันสนุนช่วยเหลือ (Service Providers) 

 ผูช้ายและเยาวชนชายทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณค์วามไมส่งบแบ่งเป็น ผูช้ายและเยาวชนชายทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรง 
ได้แก่ 1) ผู้ชายและเยาวชนชายที่ถูกจับกุม ดำาเนินคดี (Detainee/ Ex detainee) 2) ผู้ชายและเยาวชนชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของ
รัฐ (Watch List) 3) เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ  กับ ผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระ
ทบทางอ้อมจากสถานการณ์ความไม่สงบ  สำาหรับการศึกษานี้คือ เยาวชนชายที่ว่างงาน ซึ่งจำาแนกในหลายมิติทั้งการนับถือศาสนา 
(พุทธ - มุสลิม) การตั้งถิ่นฐาน (เขตพื้นที่ชนบทเชิงเขาหรือพื้นที่ทำาสวน เขตชายฝั่งทะเล และเขตชุมชนเมือง) และ พื้นฐานการศึกษา 
(ร.ร.เอกชนสอนศาสนา-ปอเนาะ/ และที่จบการศึกษาจากประเทศในโลกมุสลิม ตลอดจนผู้ที่กำาลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย)

 โดยทำาการศึกษาถึงผลกระทบและสาเหตุของผลกระทบ (Impact and Causes) ทั้งระดับปัจเจก ระดับครอบครัว และระดับ
ชุมชน ในมิติต่างๆ ได้แก่ ผลกระทบทางกายภาพหรือผลกระทบที่เกิดกับร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจและการทำามาหากิน ตลอด
จนผลกระทบทางสังคม และศึกษาถึงการรับมือและการจัดการกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Coping Strategy)  เพื่อให้เห็นว่าผู้ชายและ
เยาวชนชาย ครอบครัวและชุมชนมีการจัดการกับผลกระทบที่ได้รับอย่างไร และต้องการการช่วยเหลืออย่างไร (Needs) ขณะเดียวกัน
สิ่งที่ผู้ได้รับผลกระทบกำาลังเผชิญอยู่ก็เกี่ยวพันกับทั้งหน่วยงานท่ีมีบทบาทโดยตรง และองค์กรท่ีเห็นความสำาคัญและเข้ามาหนุนเสริม 
จึงต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ (Service Providers) นั้น ว่าเพียงพอสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะทำาให้เห็นช่องว่าง (Gaps) ของการดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่จะนำา
ไปสู่การจัดทำาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ต่อหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลทำาใน 2 ส่วน คือ 1) การสำารวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ  และ 2) 
การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม 

 4.1 การสำารวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เป็นการเก็บข้อมูลจากรายงานการศึกษาวิจัย 
บทความ ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายและเยาวชนชายในพื้นที่ขัดแย้ง ของหน่วยงาน องค์กร นักวิชาการที่ทำางานเกี่ยวข้องกับการ
จัดการความขัดแย้งในที่ต่างๆ ทั่วโลก จำานวน 23 ชิ้น

 4.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion – FGD) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
Depth Interview)

 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม

 ใช้แนวคำาถามซึ่งมีความครอบคลุมตามขอบเขตของการศึกษาและวัตถุประสงค์ คำาถามเป็นลักษณะปลายเปิด สำาหรับการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) แนวคำาถามการสัมภาษณ์มีผู้ทรง
คุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และภาษาเพื่อความเข้าใจ

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

 1) กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ใช้การสนทนากลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน โดยใช้เวลากลุ่ม
ละประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของผลกระทบและสาเหตุในมิติต่างๆ การรับมือกับผลกระทบ และความต้องการในการช่วย
เหลือ นอกจากนี้เมื่อพบประเด็นสำาคัญที่ต้องทำาความเข้าใจในรายละเอียดจะทำาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มเป้าหมายเป็นราย
บุคคลเพิ่มเติม

 2) หน่วยงาน องค์กรที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ (Service Providers) ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับตัวแทนที่เป็นผู้รับผิด
ชอบหลักของหน่วยงาน องค์กร ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ต่อคนประมาณ 2 ชั่วโมง

 การสัมภาษณ์เป็นไปตามจรรยาบรรณของการวิจัย บันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วยสมุดบันทึก ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์คณะ 
ผู้วิจัยได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขออนุญาตการจดบันทึก และบันทึกเสียง ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถแลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ



สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 7

 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการสร้างความไว้วางใจ

 1) ประสานผา่นคนกลางทีก่ลุม่เปา้หมายไวว้างใจ สำาหรบักลุม่เปา้หมายผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรง ไดแ้ก ่ผูช้ายและเยาวชนชาย
ที่ถูกจับกุม ดำาเนินคดี ผู้ชายและเยาวชนชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ และ เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์
ความไม่สงบ เป็นกลุ่มที่อ่อนไหว หวาดระแวง มีความกังวลเรื่องความปลอดภัย เพราะไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับพวกเขา หลายคน
ขาดความเชื่อมั่นต่อสังคมโดยเฉพาะรัฐ  ดังนั้นการเข้าถึงและสร้างความไว้วางใจในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นเรื่องยาก จึงต้องประสานผ่าน
คนกลางที่คนกลุ่มนี้รู้สึกไว้วางใจ ซึ่งต้องประสานผ่านคนกลางหลายคนเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เนื่องจากคนกลางแต่ละคน
ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น

 2) สร้างความชัดเจนกับกลุ่มเป้าหมายในเรื่อง วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย และองค์กรที่สนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อ
ให้กลุ่มเป้าหมายลดความกังวลว่าการให้ข้อมูลนี้จะไม่ส่งผลกระทบในภายหลังและเห็นความสำาคัญว่าการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์กับ
ผู้ชาย เยาวชนชายในพื้นที่อย่างไร

 3) สร้างบรรยากาศการพูดคุยที่ให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกปลอดภัย สบายใจที่จะพูดคุย เช่น ให้กลุ่มเป้าหมายเลือกสถานที่พูดคุย
ทีเ่ขารูสึ้กปลอดภยั ในกรณขีองเยาวชนทีส่ญูเสยีคนในครอบครวัหลายคนขาดความมัน่ใจไมก่ลา้ทีจ่ะมาพดูคยุ กต็อ้งใหค้นทีเ่ขาสนทิมา
ด้วย เช่น เพื่อน รุ่นพี่ หรือ แม่ เป็นต้น

 กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูล

 1) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

 การเลอืกกลุ่มตวัอยา่งในแตล่ะกลุม่เปา้หมายคำานงึถงึความครอบคลมุในมติติา่งๆ ทีอ่าจสง่ผลตอ่ลกัษณะและความรนุแรงของ
ผลกระทบที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ ได้แก่ การกระจายตัวในเชิงพื้นที่ทั้งสามจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ลักษณะถิ่นที่อยู่ (ชุมชนเมือง 
ชุมชนชายฝั่งทะเล ชุมชนบริเวณภูเขา) การนับถือศาสนา (พุทธ - มุสลิม) อาชีพการทำามาหากิน อายุ และ ลักษณะการศึกษา

 2) จำานวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูล

 การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จำานวนทั้งสิ้น 135 คน (ผู้
ที่โดนคดีความมั่นคง 31 คน / ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ 17 คน / เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว 21 คน / แม่ของเยาวชน
ชายที่สูญเสียคนในครอบครัว 4 คน / เยาวชนชายว่างงานทั่วไป 45 คน / เยาวชนชายที่จบการศึกษาจากโลกมุสลิม 6 คน / นักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย 11 คน) โดยทำาการสนทนากลุ่ม (FGD) 24 กลุ่ม จำานวน 118 คน และ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก จำานวน 17 คน สำาหรับ
หน่วยงาน/ องค์กรที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ทั้งที่เป็นตัวแทนหน่วยงานรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ทำาการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก 21 หน่วย/ องค์กร เป็นจำานวน 34 คน ซึ่งมีรายละเอียดที่จำาแนกตามกลุ่มเป้าหมาย และตามพื้นที่ ดังนี้

ตารางที่ 2.1 แสดงจำานวนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

* หมายถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพุทธ
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ตารางที่ 2.2 แสดงจำานวนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนที่ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

   5. การวิเคราะห์ข้อมูล

 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการตีความตามเนื้อหา โดยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลและจำาแนก
วิเคราะห์ตามประเด็นคำาถามการวิจัย ส่วนการตรวจสอบข้อมูลและผลการศึกษาใช้วิธีการจัดประชุมเพื่อเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นแก่
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง

   6. ข้อจำากัดในการเก็บข้อมูล 

 1) ไม่สามารถได้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ครอบคลุมตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ท้ังหมด (เช่น การกระจาย
ตัวตามพื้นที่ อายุ อาชีพการทำามาหากิน) เนื่องจาก ต้องประสานผ่านคนกลางที่กลุ่มเป้าหมายไว้วางใจ บางครั้งอาจมีช่องว่างของการ
สื่อสารทำาให้ได้กลุ่มเป้าหมายบางส่วนที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีวางไว้ นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีวางไว้บางรายไม่พร้อมที่จะมา
ร่วมพูดคุยเพราะเป็นประเด็นอ่อนไหว ยังกังวลเรื่องความปลอดภัย จึงต้องปรับไปคุยกับคนที่พร้อมแม้จะไม่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด

 2) ประเด็นการพูดคุยบางเรื่องเป็นเรื่องอ่อนไหว ผู้ให้ข้อมูลอาจมีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบตามมา ทำาให้ส่วนหนึ่งไม่กล้า
สะท้อนความรู้สกึทีแ่ทจ้รงิทัง้หมด เชน่ ทศันคตใินแงล่บบางดา้น ดงันัน้ในการเกบ็ขอ้มลูจงึพยายามสรา้งความไวว้างใจและความเชือ่มัน่
กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ให้คนกลางที่ประสานกลุ่มเป้าหมายร่วมพูดคุยอยู่ด้วยเพื่อลดความกังวลในส่วนนี้
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3 ทบทวนวรรณกรรม

บทที่

 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายและเยาวชนในพื้นที่ขัดแย้งสำาหรับการศึกษาครั้งนี้ รวบรวมจากเอกสารจำานวน 
23 ชิ้นที่เป็นผลงานการศึกษาขององค์กรระหว่างประเทศและนักวิชาการ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องเพศสภาพในพื้นที่ขัดแย้ง ซึ่งได้
พิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้านคือ สาเหตุของความขัดแย้ง ผลกระทบของความรุนแรงต่อผู้ชายและเยาวชนชาย  การปรับตัวและการ
รับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะจากกรณีศึกษาต่างๆ

 อยา่งไรกต็ามพบวา่เอกสารหรอืการศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบของผูช้ายและเยาวชนชายในพืน้ทีค่วามขัดแยง้หรอืมสีถานการณ์
ความไม่สงบนั้นมีน้อยมาก และมีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงเหตุปัจจัยของปัญหาต่างๆ อย่างผิวเผิน เช่น เชื่อมโยงเรื่องการว่างงานกับการ
ก่อความรุนแรง โดยมองข้ามเรื่องเพศสภาพ ตัวอย่างเช่น ในอดีตผู้หญิงมักมีภาพลักษณ์เป็นตัวแทนของสันติ ในขณะที่ผู้ชายเป็นนักรบ
ที่กล้าแกร่ง แต่จากการศึกษาต่างๆ ที่มีมากขึ้นทำาให้ในปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดว่า มีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดแบบดั้งเดิมนั้นแล้ว หาก
ตอ้งการทีจ่ะเขา้ใจเร่ืองเพศสภาพกบัความรนุแรงในสถานการณค์วามขัดแยง้และความรนุแรงทีเ่กดิข้ึน อยา่งไรกด็กีารใชแ้นวคดิดงักลา่ว
ยังเป็นงานที่ต้องค้นคว้าและดำาเนินต่อไป

   กรอบประเด็น "การมองเรื่องเพศสภาพในสถานการณ์ความขัดแย้ง" (Framing the issue)

 ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2011) สถาบันสันติแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ United States Institute of Peace (USIP) ได้เผย
แพร่รายงานการศึกษาเรื่อง Gender, Conflict and Peacebuilding (เพศสภาพ ความขัดแย้ง และการสร้างสันติภาพ) ซึ่งได้สำารวจ
วรรณกรรมจากโครงการต่างๆ ของ USIP กว่า 100 โครงการที่เกี่ยวกับมิติทางเพศสภาพ พบว่า มีช่องว่างของความเข้าใจและความ
ตระหนักที่เกี่ยวกับมิติทางเพศสภาพในพื้นที่ความขัดแย้งหรือในสถานการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งการทำางานในพื้นที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้
หญิง ยังขาดการมองความอ่อนไหวในมิติทางเพศสภาพ (Gender) 

 ในรายงานกลา่ววา่“อตัลกัษณท์างเพศสภาพและบรรทดัฐานของสงัคม ซึง่ถูกกำาหนดโดยระบบ สถาบัน ธรรมเนยีมปฏบิตั ิและ
แบบแผนทศันคต ิเปน็ตัวแปรสำาคญัต่อพลวตัรของความขัดแยง้และการตอบสนองทีต่ามมา ไมว่า่ชายหรอืหญงิตา่งมสีว่นเกีย่วขอ้งทำาให้
เกิดความรุนแรงและตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องของการแบ่งแยกบทบาทหญิงชาย”1 นอกจากนี้รายงานยังได้
ระบุอีกว่า  การกระทำารุนแรงทางเพศต่อทั้งหญิงและชายท่ีเกิดข้ึนอย่างกว้างขวางนั้นเป็นการเลือกกระทำาด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์ 
และในชว่งของการเปลีย่นผา่นจากความขดัแยง้  กระบวนการยตุธิรรมทีด่ำาเนนิการอยูส่ว่นใหญไ่มส่ามารถสรา้งพืน้ทีป่ลอดภยัแกเ่หยือ่
เพือ่แกไ้ขหรือชดเชยความเจบ็ปวดทีพ่วกเขาได้รบั รายงานนีจ้งึเรยีกรอ้งใหใ้นพืน้ทีม่กีารทำางานทีค่ำานงึถึงหลกัคดิดา้นเพศสภาพอยา่งลกึ
ซึ้งในกระบวนการด้านความมั่นคงและการสร้างสันติภาพ

 เมื่อคำานึงถึงความเป็นชายและความรุนแรงทางเพศสภาพในสถานการณ์ความขัดแย้ง:  กรณีสงครามในโคโซโว ผู้ชายมีความ
เสีย่งทีจ่ะถกูขบัออกจากชมุชนและครอบครวั ถา้ไมป่ฏบิตัติามความคาดหวงัของสงัคมในฐานะผูป้กปอ้งเกยีรตยิศของประเทศชาตแิละ
ผู้หญิง มันเป็นผลพวงความคิดจากทัศนะแบบตะวันตกท่ีคาดหวังต่อ "ผู้ชายท่ีแข็งแกร่งเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวและเป็นผู้ปกป้องบ้าน
เกดิของตนเอง” ความคาดหวงัดงักลา่วทำาใหม้องผูช้ายทีต่กเปน็เหยือ่ของความรนุแรงทางเพศ กลายเปน็ผูแ้พม้ากกวา่จะเปน็เหยือ่หรอื
ผู้ถูกกระทำา นอกจากนี้การรับรู้ที่ว่า ความแข็งแกร่งทางการทหารของชาติในเวลาสงครามนั้นมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับเรื่องความเป็น 
“ชาย” หรือความแข็งแกร่งทางเพศ ดังนั้นความเป็น “กระเทย” หรือรักร่วมเพศระหว่างชาย จะกลายเป็นสิ่งคุกคามต่อแสนยานุภาพ
ทางการทหารของประเทศ2 

1 Kimberly Theidon and Kelly Phenicie with Elizabeth Murray, “Gender, Conflict, and Peacebuilding: State of the Field and Lessons Learned 
from the USIP Grantmaking,” US Institute of Peace (Peaceworks series), 2011.
2 Sabine Piccard, “Masculinities and Gender-Based Violence in Conflict and Post-Conflict Settings”, Peace Academy Foundation, Sarjevo, Bosnia 
and Herzegovina, 2011.
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 รายงานพิเศษของ USIP พมิพเ์มือ่เดือนธนัวาคม พ.ศ.2556 กลา่ววา่ “จะทำาใหเ้กดิสนัตภิาพท่ียัง่ยนืไดน้ัน้ ตอ้งเข้าใจวา่อตัลักษณ์
ของความเปน็นักสู ้(ทหาร) ของผูช้ายนัน้ถกูสรา้งขึน้มาไดอ้ยา่งไร และเราจะสามารถสรา้งแนวคดิใหมข่ึน้มาทดแทนไดอ้ยา่งไร” รายงาน
นี้ได้ยกตัวอย่างโครงการต่างๆ ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ชายและรองรับมุมมองความเป็นชายในสถานการณ์หลังความขัดแย้งเพื่อสร้างสันติภาพ
และความมัน่คงในระยะยาว นอกจากนีโ้ครงการเหลา่นีย้งัสรา้งพืน้ทีใ่หผู้ช้ายเขา้มาสนบัสนนุการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิใหก้บั
ผูห้ญงิ เพราะเหน็วา่ ผูช้ายกม็ชีวีติทีถ่กูหลอ่หลอมดว้ยบรรทดัฐานทางสงัคมเชน่เดยีวกบัผูห้ญงิ และการเขา้ใจตอ่ประสบการณช์วีติของ
ผูช้ายในสถานการณค์วามรนุแรงเปน็เรือ่งสำาคญั จงึไมส่ามารถแยกผูช้ายออกจากเรือ่งทีต่อ้งใหค้วามชว่ยเหลอืผูห้ญงิ ตลอดจนเรือ่งของ
ความปลอดภยัและสนัตภิาพ และตอ้งใหก้ารสนบัสนนุชว่ยเหลอืผูช้ายเชน่เดยีวกบัทีท่ำากบัผูห้ญงิ ขณะเดยีวกนักต็อ้งกลา่วถงึความเปน็
จริงทางเพศสภาพ ความเจ็บปวด และความเครียดที่ผู้ชายและเยาวชนชายต้องเผชิญในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้ง3 

บริบทแวดล้อมเกี่ยวกับความเป็นเยาวชน ความเป็นชาย ความรุนแรง และแก๊งก่อกวน

 USAID (US Agency for International Development) ไดผ้ลติคูม่อืชือ่ “Youth and Intervention” ในการนยิามเยาวชน
ไม่ได้กำาหนดอายุที่แน่นอน เพียงแต่ระบุไว้ว่าเป็นผู้มีอายุอยู่ระหว่าง 15 – 24 ปี เป็นคนที่มีอายุถึงช่วงที่ร่างกายมีความพร้อมที่จะทำา
บทบาทของผู้ใหญ่ แต่ยังไม่พร้อมที่จะถูกคาดหวังว่าจะตัดสินใจ หรือให้การสนับสนุนผู้อื่นได้ นั่นคือ ผ่านภาวะความเป็นเด็กมาแล้ว แต่
ยังไม่พร้อมที่จะมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ใหญ4่

 Ruth Streicher  ได้อธิบายบริบทหลายด้านเพื่อประกอบการวิเคราะห์งานศึกษาของเธอเกี่ยวกับความรุนแรงในติมอร์ตะวัน
ออกหลังได้รับเอกราชจากอินโดนีเชีย ซึ่งรวมถึงการที่อินโดนีเซียเข้ายึดครองติมอร์ตะวันออก และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของความ
รุนแรงในสังคมชาวติมอร์ท่ีผ่านมา ความรุนแรงท่ีมีต่อผู้หญิงและเด็กท่ีเกิดข้ึนได้ถูกหยิบยกข้ึนเพ่ือแสดงถึงการใช้ความรุนแรง ไม่ถูกจำากัดว่า 
เป็นการกระทำาแบบแก๊ง (วัยรุ่น) ในติมอร์ตะวันออก แม้ว่าเยาวชน (ชาย) จะเข้ามาเก่ียวข้องกับเรื่องการใช้ความรุนแรง ซึ่งเห็นได้ 
ค่อนข้างชัดเจนในช่วงหลังการเข้ายึดครองของอินโดนีเซีย แต่ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับมุมมองของเยาวชนเองที่มีต่อภาวะวิกฤตและ 
ความขัดแย้งในช่วงนั้น นอกจากนี้การนิยามคำาว่า เยาวชนที่นั่นอาจเป็นปัญหาได้ เพราะสังคมที่นั่นกำาหนดว่า การแต่งงานคือ เส้นแบ่ง
ของการเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ (ผู้ชายจึงเป็นเยาวชนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีครอบครัว) 

 การต่อสู้เพ่ือเอกราชในติมอร์ตะวันออกโดยเฉพาะในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ทำาให้เยาวชนได้เข้าสู่กระบวนการค้นพบตัวเอง  
ผ่านการรวมตัวเป็นกลุ่มองค์กรลับๆ ในระดับชุมชน ท่ีมีการเช่ือมต่อกับพรรคการเมือง และกลุ่มกองโจร Falentil กลุ่มเหล่าน้ีเร่ิมทำางาน
จริงจังในช่วงปีค.ศ. 1999 โดยทำาหน้าท่ีส่งเสบียงอาหารให้กับกลุ่มนักรบและช่วยเหลือชาวบ้านในการอพยพ เม่ือต้องอพยพจากการสู้รบ

 กระบวนการค้นพบตัวเองนี้ Streicher มีความเห็นว่า เยาวชนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สับสนและมีแนวโน้มที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ความรุนแรงเนื่องจากถูกแปลกแยก รายงานการศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมาไม่เคยรายงานถึงสถานการณ์ความซับซ้อนเหล่านี้มาก่อน  ดังนั้น
การรายงานที่ว่าส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงในช่วงวิกฤตจึงยังคงเป็นข้อสงสัยอยู่ เพราะรายงานเหล่านี้ยังไม่มี
เนือ้หาและขอ้มลูพืน้ฐานจากการศกึษาใดๆ มายนืยนั และการใหค้ำานยิามหรอืจดัหมวดหมูข่องความเปน็เยาวชนกไ็มม่คีวามชดัเจนใดๆ 
ซึ่งในบริบทของติมอร์ตะวันออกนั้นเส้นแบ่งระหว่างความเป็นเยาวชนกับผู้ใหญ่คือการแต่งงาน ดังนั้นผู้ชายท่ียังไม่แต่งงานก็จัดอยู่ใน
กลุ่มเยาวชนทั้งๆ ที่อาจจะมีอายุมากถึง 35 ปีแล้วก็ตาม5

 จากรายงานของธนาคารโลก พ.ศ. 2550 เร่ือง “Timor – Lestes Youth in Crisis: Situation Analysis and Policy Options" 
(เยาวชนติมอร์เลสเตในวิกฤต : การวิเคราะห์สถานการณ์และทางเลือกนโยบาย) ช้ีให้เห็นว่าการเข้าร่วมในการกระทำาการรุนแรงของเยาวชน
ติมอร์ตะวันออกไม่ใช่เร่ืองใหม่ หัวหน้ากองกำาลังฝ่ายต่อต้านต่างสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงโดยถือว่าเป็นการต่อต้านอย่างถูกกฎหมาย ดังน้ัน 
พฤติกรรมความรุนแรงในหมู่เยาวชนจึงเป็นลักษณะท่ีโดดเด่นของติมอร์โดยเฉพาะในรุ่นท่ีเข้าร่วมอยู่ในขบวนการการต่อต้าน แต่การจะสรุป
ว่า พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมและสังคมของชาวติมอร์น้ัน อาจจะไม่ถูกต้อง เพราะยังมีปัจจัยสำาคัญอ่ืนๆ ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีทำาให้เยาวชนติมอร์ต้องอยู่ใน “ความเส่ียง” และผลักดันพวกเขาให้เข้าสู่พฤติกรรมความรุนแรงในท่ีสุด6

3 Joseph Vess, Gary Barker, Sanam Naraghi-Anderlini, and Alexa Hassink, “The Other Side of Gender:  Men as Critical Agents of Change”, USIP Special 
Report, December 2013.
4  US Agency for International Development (USAID), Office of Conflict Management and Mitigation, “Youth & Conflict: A Toolkit for Intervention”, 2005.
5  Ruth Streicher, “The Construction of Masculinities and Violence:  Youth Gangs’ in Dili, East Timor,” Working Paper No. 2, June 2011.
6  The World Bank, “Timor-Leste’s Youth in Crisis: Situational Analysis and Policy Options,” A World Bank 2007 report, September 5, 2007.
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7 US Agency for International Development (USAID), Office of Conflict Management and Mitigation, “Youth & Conflict: A Toolkit for Intervention”, 2005.
8 Nilsson Malin, “Suspect, Detainee, or Victim? A Discourse Analytical Study of Men’s Vulnerability in Thailand’s Deep South,” Master’s Programme 
in Asian Studies, Lund University, Sweden, 2012.
9 Ibid.

   สาเหตุที่ทำาให้ผู้ชายและเยาวชนชายเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรง (Cause)

 คู่มือ “Youth and Intervention” (เยาวชนและการแทรกแซง) ที่จัดทำาโดย USAID ได้ตั้งคำาถามสำาคัญว่า ทำาไมเยาวชนจึง
เข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรง ถึงแม้ว่าคู่มือนี้ไม่ได้ระบุทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ได้กล่าวถึงสาเหตุสำาคัญๆของความขัดแย้ง และให้ข้อ
เสนอแนะต่อการทำางานพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ตอบสนองต่อพลวัตรของความขัดแย้ง

 สาเหตุหลักที่ทำาให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรง ได้แก่ 1) แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ดังที่เกิดในประเทศเซียราเรโอน
และอุซเบกิสถาน 2) การไม่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง และบ่อยครั้งท่ีเยาวชนชายถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ระหว่าง
คู่ขัดแย้ง กรณีของไฮติที่พรรคการเมืองพึ่งพาแก๊งเยาวชนเพื่อปกป้องการฆ่ากันทางการเมืองรวมทั้งทำาร้ายคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงกันข้าม และ 
3) เยาวชนทีไ่มเ่คยมโีอกาสเปน็สว่นหนึง่ของชมุชนหรอืโครงสรา้งทางสงัคม หรอืไมเ่คยไดร้บัการฝกึฝนทกัษะชวีติทีจ่ะกา้วสูว่ยัผูใ้หญไ่ด้
อย่างมีคุณค่าและสันติ จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง กลุ่มเยาวชนที่ถูกเอาเปรียบ ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรง ตกอยู่ในภาวะ
คับข้องใจ สับสน และรู้สึกเจ็บปวด หากถูกทิ้งไว้โดยปราศจากการดูแลช่วยเหลือจะสามารถบ่มเพาะความขัดแย้งต่อไปได้เป็นทศวรรษ  
ในพ้ืนทีท่ีม่คีวามแตกตา่งหลากหลายทางชาตพินัธุ ์เชน่ ปากสีถานและไนจเีรยี การลม่สลายของระบบโรงเรยีนไดส้รา้งโอกาสใหก้ลุม่หวั
รุนแรงได้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนมากยิ่งขึ้น7 

การเลือกปฏิบัติทางเพศในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

 วิทยานิพนธ์ปริญญาโทเรื่อง “Suspect, Detainee, or Victim? A Discourse Analytical Study of Men’s Vulnerability 
in Thailand’s Deep South" ของ Malin Nilsson, Lund University, Sweden, 2012  ทำาการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความเปราะ
บางของผู้ชายในพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทย ได้ชี้ประเด็นว่า การวิเคราะห์เรื่องเพศสภาพในสถานการณ์ความขัดแย้งและความ
รุนแรงจำาเป็นต้องผนวกประสบการณ์ชีวิตของผู้ชายเข้ามาด้วย มิฉะนั้นแล้ว ผู้ชายอาจถูกให้ความสนใจในฐานะ “ผู้กระทำาผิด” ทำาให้
มองขา้มวา่ผูช้ายกเ็ปน็ "ผูถ้กูกระทำา" ไดเ้ชน่กนั ทัง้นีข้อ้มลูเกีย่วกบัผูช้ายทีต่กเปน็เหยือ่จากความรนุแรงนัน้หายากมาก ในขณะเดยีวกนั
ทา่มกลางสถานการณค์วามขดัแยง้ทีม่กีารต่อสูด้้วยอาวธุนัน้ การใช้ความรนุแรงกบัเหยือ่ท่ีเป็นประชาชนชายถูกมองวา่ชอบธรรมกวา่การ
ใช้ความรุนแรงกับเหยื่อที่เป็นประชาชนหญิง ขณะที่ผู้ชายมักตกเป็นเป้าสงสัย อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐมากกว่า ดังนั้นการก่อความไม่
สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จึงเป็น “การผลิตซำ้าและสร้างระบบคิดแนวจารีตของผู้ชายและผู้หญิงข้ึนมา กลับยิ่งทำาให้ไม่สามารถมอง
เห็นความเปราะบางของผู้ชายในสถานการณ์ดังกล่าว”8 

 องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศต่างระบุว่า กฎหมายพิเศษท่ีบังคับใช้ในพื้นท่ีเป็นเหตุผลสำาคัญในการสร้าง
วัฒนธรรมการไม่ต้องรับโทษเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐกระทำาผิด นอกจากนี้การกระทำาต่างๆ เช่น การขับออกจากพื้นที่  
การวสิามัญ การกักขงัและทรมาน ลว้นเปน็การกระทำาต่อผูช้ายและกลายเป็นเรือ่งธรรมดาท่ีเกดิข้ึนในพืน้ท่ีชายแดนภาคใต ้แมแ้ตอ่งคก์ร
ประชาสังคมกก็ล่าวในทำานองเดียวกนั “การพจิารณาเรือ่งทีผู่ช้ายตกเป็นเหยือ่ทีช่อบธรรมของการใชค้วามรนุแรง หมายถึง การทำาความ
เข้าใจถึงเรื่องเพศสภาพระหว่างหญิง-ชาย จะช่วยให้เกิดการเข้าใจและการหาทางแก้ปัญหาต่อเรื่องนี้”

 การทีผู่ช้ายถกูมองเปน็เปา้น้ันเปน็ทศันะทีค่่อนขา้งเปน็สากลทีม่องวา่ผูช้ายเปน็ภยัรา้ยแรงตอ่อำานาจการปกครอง ซึง่ในรายงาน
นีช้ีใ้หเ้หน็วา่ทศันะดงักลา่วฝงัรากลกึ เพราะภาคประชาสงัคมเองตา่งกเ็หน็ดว้ยวา่การพุง่เปา้ไปทีผู่ช้ายในกรณขีองการปราบการกอ่การ
ร้ายเปน็เรือ่ง “ธรรมดา”9 โดย Nilsson ไดโ้ตแ้ยง้ในประเดน็นีว้า่ แทจ้รงิแลว้การสรา้งความรนุแรงนัน้เกดิไดจ้ากการกระทำาของทัง้หญงิ
และชาย นอกจากนี้ องค์กรประชาสังคมก็อ้างว่าการมองภาพผู้ชายว่าเป็นภัยนั้นเกิดมาจากกลไกของรัฐ ซึ่ง Nilsson ก็ได้โต้แย้งอีกว่า  
“องคก์รประชาสังคมเองกส็นบัสนนุความเขา้ใจเชน่นี ้จากการเหน็ดว้ยวา่ผูช้ายมแีนวโนม้ทีม่สีว่นรว่มในการปฏบิตักิารกอ่ความไมส่งบ” 

 



12 Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

10 Ibid.
11 Ibid.

 Carpenter ได้อธิบายว่า “ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปราะบางของผู้ชายท่ีสังคมกำาหนดนั้น เป็นอุปสรรคในการคุ้มครอง/
ปกป้องประชาชน เพราะทำาให้เกิดข้อจำากัดในการคุ้มครองประชาชนที่ถือว่ามีความเปราะบาง/ ความเสี่ยงในสถานการณ์ความไม่สงบ
ได้อย่างครอบคลุม การมองไม่เห็นปัญหาว่าผู้ชายนั้นก็มีความเปราะบาง และมีโอกาส/ ความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อความรุนแรง ขณะ
เดียวกันก็ถูกสังคมเห็นว่าเป็นผู้กระทำาความรุนแรงนั้น ทำาให้เกิดการผลิตซำ้า/ ตอกยำ้าว่าชายเป็นผู้กระทำาความรุนแรง ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาอื่นๆ ที่เห็นว่าประสบการณ์การตกเป็นเหยื่อของผู้ชายนั้นเป็นเรื่องปกติ และน้อยมากท่ีจะถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็น
ปัญหา”10 

 องค์กรภาคประชาสังคมที่กล่าวถึงในงานศึกษาของ Nilsson ได้ชี้ให้เห็นว่ามีลักษณะ 3 ประการที่เพิ่มความเสี่ยงในการทำาให้
ผู้ชายถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้คือ ความเป็นเยาวชน ความเป็นชาย และความเป็นมุสลิม กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ ความเปราะบางของผู้ชายนั้นเป็นผลจากทัศนคติของภาครัฐที่มองว่าพวกเขาเป็น “ภัย” และเป็น “ผู้ก่อความไม่สงบ”  นอกจากนี้
ผูช้ายซึง่อยูใ่น “วยัสู้รบ” มกัถกูมองวา่เปน็ภยัสำาคญัตอ่ “กองกำาลงัปราบปราม”  ซึง่ในกรณนีีก้ค็อืกลไกความมัน่คงของรฐัไทย  อยา่งไร
ก็ตามทัศนะความเข้าใจดังกล่าวของภาครัฐไม่ได้จำากัดอยู่เฉพาะในหมู่ชายหนุ่มเท่านั้น แม้แต่ครูสอนศาสนาซ่ึงเป็นชายยังตกอยู่ภาย
ใต้การติดตามเฝ้าระวังจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคง เพราะมีความเชื่อว่าครูสอนศาสนาและผู้นำาทางศาสนาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปลูกฝัง
ความเชื่อให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในการต่อต้านรัฐ บุคคลเหล่านี้หลายคนเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนหรือ “ปอเนาะ” ดัง
นั้นจึงมีแนวโน้มที่จะสร้างความเชื่อมโยงอย่างง่ายๆ ระหว่างศาสนาอิสลามกับการรณรงค์เพื่อสร้างความรุนแรงในระดับพื้นที่ แทนที่
จะทำาความเข้าใจความขัดแย้งที่เกิดจากการกระทำาของรัฐ ในบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับชาวมลายูในพื้นที่ ซึ่งต่างฝ่าย
ต่างต่อต้านกันและกัน ความเข้าใจและวาทกรรมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนี้ โน้มนำาสาธารณะให้เข้าใจไปในทางที่ผิด และส่งผลต่อการ
กำาหนดนโยบายของรัฐด้วย11 

 งานวิจัยชิ้นนี้ได้เสนอข้อค้นพบสำาคัญ ดังต่อไปนี้

 • สิง่ทีนั่กวจิยัเรือ่งนีก้ลา่วถงึ คอื ผูช้ายไมไ่ดถ้กูศกึษาในฐานะ “เพศชาย” แตถ่กูมองตามบรรทดัฐานของสงัคม จงึไมเ่ห็นเปน็ 
  ปัญหา นอกจากนี้ การศึกษาเกี่ยวกับการเป็น "เพศชาย" ถึงแม้จะมีแรงบันดาลใจมาจากการวิจัยสายสตรีนิยม  
  (Feminist research) แต่ก็ไม่สามารถเทียบเคียงกันได้กับงานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิง

 • เนื่องจากทฤษฎีความเป็นใหญ่ของชายได้ชี้ให้เห็นว่า  ผู้ชายทุกคนไม่จำาเป็นต้องมีอำานาจเสมอไป  และความมีอำานาจนั้น 
  ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการกระทำาหรือพฤติกรรม แนวคิด “เยี่ยงชาย” เช่นนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำาหรับนักพัฒนาใน 
  การกล่าวถึงปัญหา และความต้องการของผู้ชายและเยาวชนชาย ตามความเห็นของ Cornwall คุณค่าอันยิ่งใหญ่ของ 
  ทฤษฎีความเป็นใหญ่ของชาย อยู่ที่ความสามารถในการยอมรับผลต่างๆ ที่ตามมาของความเป็นชาย  ซึ่งไม่ได้อยู่ในกรอบ 
  แห่งความยิ่งใหญ่ของเพศชาย (Cornwall 1997:11) 

 • ประเดน็การฆา่โดยเจาะจงเพศ ไดแ้สดงใหเ้หน็ขอ้คดิเหน็ทีแ่ตกตา่งกนัตามมามากมาย เชน่ ผูช้ายไมใ่ชแ่คผู่ก้อ่ความรุนแรง 
  แต่มักกลายเป็นเหยื่อแห่งการล่าสังหาร ผู้ชายใน “วัยสงคราม” มักจะถูกฆ่าในระหว่างสู้รบมากกว่า “กลุ่มเปราะบาง เช่น  
  ผู้หญิง เด็ก และคนชรา” Carpenter ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “การฆ่าโดยเจาะจงเพศ” ไปที่ผู้ชาย ขึ้นอยู่กับความเข้าใจ 
  และการรบัรูเ้กีย่วกบั “ความเปน็พลเมอืง” ขณะทีก่ฎหมายระหวา่งประเทศตา่งกำาหนดใหพ้จิารณาความแตกตา่งระหวา่ง  
  “นักรบ” กับ “พลเรือน” ว่าได้มีส่วนร่วมในความรุนแรงท่ีใช้อาวุธหรือไม่ แต่ในความเป็นจริง การใช้ความแตกต่างของเพศ  
  เป็นเครื่องตัดสินว่าใครเป็นใครนั้น ถูกใช้เพื่อความสะดวกในการตัดสินว่าใครควรสังกัดกลุ่มใดนั่นเอง ระหว่างเหยื่อกับ 
  ผู้กระทำา (Carpenter 2006:89) ขณะเดียวกันก็มีข้อโต้แย้งที่มักกล่าวถึงบ่อยๆ ในการที่ผู้ชายต้องตกเป็นเป้าของความ 
  รนุแรง คอื การทีผู่ช้ายมกัมแีนวโนม้ทีจ่ะใชค้วามรนุแรงดว้ยอาวธุ  และมกัจะสรา้งความคกุคามใหแ้กศ่ตัรไูดม้ากกวา่ผูห้ญงิ   
  อย่างไรก็ตามในความขัดแย้งหลายๆ กรณี ก็มีผู้ชายเป็นจำานวนมากที่ไม่ได้จับอาวุธขึ้นต่อสู้ และในขณะเดียวกันก็มีผู้หญิง 
  ประมาณร้อยละ 5-15 ได้เข้าร่วมในกองกำาลังติดอาวุธ

 • ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปราะบาง (การตกเปน็เหยือ่ความรนุแรง) ของผูช้ายและเยาวชนชาย ไดร้บัการนำาเสนอมากขึน้  
  เช่น การเจาะจงเพศในการสังหาร ปราบปราม ยังรวมไปถึงการเกณฑ์ทหาร การเข้าประจำาการ และการต่อสู้ด้วยอาวุธ  
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  ซึ่งจากประเด็นเหล่านี้ เรื่องการเจาะจงเพศในการสังหาร ได้รับความสนใจมากที่สุด เนื่องจากมีกรณีเกิดขึ้นและได้รับ 
  การเผยแพร่ทางสื่อในหลายพื้นที่ เช่น การฆ่าหมู่ใน Srebrenica  ซึ่งคร่าชีวิตเด็กและผู้ชายไปประมาณ 8,000 คน

 • กรณีจังหวัดชายแดนใต้ของไทย การละเมิดประเภทต่างๆ เช่น การอุ้มฆ่า  การฆ่าโดยศาลเตี้ย  การกักขังและทรมานนั้น  
  ลว้นเปน็การกระทำาภายใต้นยิาม "การปราบปรามโดยเจาะจงเพศ" ซึง่การกระทำาลว่งละเมดิตา่งๆ เหลา่นี ้เกดิข้ึนไดจ้ากการ 
  ใช้กฎหมายพิเศษเพื่อความมั่นคงซึ่งบังคับใช้ในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  รายงานการประเมิน (Universal  
  Periodic Review) ที่ศึกษาโดยสภาสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council) ระบุว่ามีหลายองค์กรที่ได้รายงานตรงกัน 
  ว่ากฎหมายพิเศษเพื่อความมั่นคงนี้ ได้ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ขณะท่ีไม่มีองค์กรใดเลย 
  ท่ีรายงานว่าการละเมิดดังกล่าวมีลักษณะการกระทำาท่ีเกิดจากการเลือกเพศ แต่พบว่ากรณีตัวอย่างผู้ถูกละเมิดในรายงานน้ัน 
  เป็นผู้ชายทั้งสิ้น

 • จากการสำารวจกองกำาลังขนาดเล็ก (The Small Arms Survey) ได้ข้อสรุปว่าการจัดการกับความรุนแรงโดยใช้ปืนเป็น 
  อาวุธน้ัน จะต้องจดัการโดยจำากดักลุม่ชายหนุม่ไมใ่หเ้ขา้ถงึอาวธุเหลา่นัน้ และยงัตอ้งทา้ทายความเชือ่ทางวฒันธรรมในเรือ่ง 
  ของความเป็น “ชายอกสามศอก” ที่ยึดถือว่าอาวุธคือที่มาของความมั่นคงและอำานาจ (Small Arms Survey 2006:317)   
  ในพื้นที่ใต้สุดของประเทศไทยน้ัน รัฐบาลได้เลือกที่จะใช้วิธีที่ตรงกันข้าม คือ ไปเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอาวุธของกลุ่ม 
  ชายฉกรรจ์ พร้อมทั้งตอกยำ้าความเป็น “ชายอกสามศอก” ด้วยการมีกองกำาลังทหารปรากฏอยู่ในทุกภาคส่วนของผู้คน 
  ในชายแดนใต้ 

 • การเพิ่มขึ้นของกำาลังทหารในพื้นที่ชายแดนใต้ ยิ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ “ความมีอำานาจของความเป็นชาย” ขึ้นในพื้นที่นี้  
  และเมื่อพิจารณาในแง่ผลกระทบต่อเด็ก มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (Justice for Peace Foundation - JPF) และ 
  พันธมิตรได้ชี้ให้เห็นว่า นอกจากความเสี่ยงอันตรายต่อร่างกายแล้ว การอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ของเด็กจะทำาให้ 
  การพัฒนาการทางด้านจิตใจของเด็กได้รับผลกระทบจากการท่ีได้พบเห็นกองกำาลังความมั่นคงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน  
  (Justice for Peace Foundation and Coalition to Stop The Use of Child Soldiers 2011:14)

 • คนทำางานภาคประชาสังคม/ องค์กรพัฒนาเอกชน มักมีทัศนะที่ตรงข้ามกับความเห็นของภาครัฐที่มีต่อเหตุการณ์ความ 
  ขดัแย้ง โดยพวกเขาเชือ่วา่ การกระทำาดังกลา่วของรฐัเท่ากบัเป็นการสรา้งความขัดแยง้ใหเ้กดิซำา้ขึน้อกี แตท่ี่กลา่วมาทัง้หมด 
  ไม่ได้หมายความว่าผู้ก่อการส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ชาย แต่การวิพากษ์เหล่านี้พาให้เข้าใจได้ว่า “ข้อเท็จจริง” นี่คือเหตุผล 
  ที่ชอบธรรมในการมุ่งเป้า (การปราบปราม) ไปที่ผู้ชาย 

 • ขณะเดียวกัน ทัศนะที่ว่าผู้ชายมักขาดความรับผิดชอบและเกียจคร้านนั้น ยังสวนทางกับความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า ผู้ชายคือ 
  ผู้หาเลี้ยงและรับผิดชอบครอบครัว ทัศนะเช่นนี้ เป็นการมองภาพของผู้ชายด้วยบรรทัดฐานของระเบียบประเพณี การที่ 
  ผู้ชายไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้ภาพของชายตามอุดมคตินั้น ไม่ได้ถูกอธิบายว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสังคม   
  เชน่ ความเสีย่งทีผู่ช้ายมสุลมิตอ้งออกไปกรดียาง และการทีไ่มส่ามารถไปไหนมาไหนไดอ้ยา่งสะดวก แตก่ลบัอธบิายวา่เปน็ 
  เพราะกมลสันดาน เช่นความเกียจคร้าน และความไม่รับผิดชอบ

จากปัจจัยทางเศรษฐกิจ - สังคม สู่อุดมการณ์ความเชื่อพื้นฐาน

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้ทำาการวิจัยเพื่อประเมินสภาพ
เศรษฐกิจ – สังคมของสามจังหวัดชายแดนใต ้ ในปี พ.ศ. 2554  ทำาการสุ่มตัวอย่างจำานวน 366 หมู่บ้าน จาก 1,676 หมู่บ้านใน
จงัหวดัปตัตาน ี ยะลา  และนราธวิาส  โดยเลอืกศกึษากลุม่ซากาดซึง่สมาชกิเปน็ครอบครวัยากจน  และไดร้บัการเสนอชือ่โดยมสัยดิของ
หมู่บ้าน แบ่งกลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ตามอายุเป็น 3 ช่วงคือ กลุ่มอายุ15 – 25, 26 – 35 และกลุ่มผู้มีอายุ 36 ปีขึ้นไป พบว่า แผนการ
พฒันาบางดา้นของรัฐไมไ่ด้บรรลผุลตามเปา้หมายโดยเฉพาะในหมูผู่ห้ญงิและเดก็  ถึงแมก้ารศกึษานีไ้มไ่ดเ้นน้ไปทีผู่ช้ายและเยาวชนชาย  
แต่ข้อมูลก็ได้แสดงให้เห็นสภาพปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ ได้แก่ ไม่มีความมั่งคงในอาชีพ  ขาดความก้าวหน้าทางสังคม  และไม่สามารถ
ที่จะปรับปรุงชีวิตการทำามาหากิน  ตลอดจนขาดโอกาสและไม่ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเพียงพอ  ย่อมทำาให้เยาวชนชายรู้สึกเปราะ
บางไปด้วย  และเมื่อผนวกเข้ากับความรู้สึกต่อต้านรัฐจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ความไม่ไว้วางใจรัฐ อีกทั้งการรู้สึกถึงความ
อยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคง ซึ่งมีปรากฏอยู่ในรายงานต่างๆทางด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลต่างประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศ  จึงไม่น่าแปลกใจที่ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีส่วนผลักดันเยาวชนชายในพื้นที่ให้ต้องจับอาวุธและลุกขึ้นสู้ ดังนั้นจากข้อมูล
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การศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่า เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 25 ปีเป็นกลุ่มที่ต้องประสบกับชีวิตที่ไม่มีความแน่นอนและมั่นคง เป็นกลุ่มที่
มีความเสี่ยงที่สุด12 แม้รายงานนี้จะชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคมส่งผลต่อความเปราะบางของเยาวชนชาย แต่ก็ไม่ได้สรุปว่า
ปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุโดยตรงของความรุนแรงที่เกิดขึ้น

 จากรายงานของ International Crisis Group (ICG) เร่ือง “Recruiting Militants in Southern Thailand” ท่ีนำาเสนอ
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 ได้พูดถึงปัจจัยสำาคัญที่ผลักดันให้เด็กหนุ่มต้องลุกขึ้นจับปืนเพื่อต่อสู่กับรัฐคือ พื้นฐานทางอุดมการณ์ที่ถูก
บ่มเพาะผ่านประวัติศาสตร์ โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ความเป็นมาต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของการก่อความไม่สงบด้วยการใช้อาวุธ และนำาเสนอ
ภาพของภมูภิาคน้ีในลกัษณะของดนิแดนทีถ่กูยดึครอง ซึง่ความเปน็อสิลามไดถ้กูใชเ้พือ่การเรยีกรอ้งใหต้อ่สูก้บัความอยตุธิรรมและการ
ถูกครอบครองอันมิชอบ โดยยกตัวอย่างกรณีความรุนแรงที่ตากใบ และกรือเซะ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบันทึก
ไวใ้นประวตัิศาสตร ์และมีพลังในการดึงดูดเยาวชนชายให้เขา้ร่วมการตอ่สู้ด้วยอาวุธ ภาพเหตุการณ์การประทว้งทีต่ากใบและภาพที่เจ้า
หนา้ทีฝ่่ายมัน่คงจดัการกบัสถานการณใ์นวนันัน้ไดถ้กูผลติซำา้และเผยแพร่ออกไปอยา่งกวา้งขวาง เปน็ภาพผูป้ระทว้ง 87 คน ซึง่เสยีชวีติ 
โดย 78 คนเสียชวีติจากการขาดอากาศหายใจ หลงัจากทีเ่จา้หนา้ทีม่ดัพวกเขาและใหน้อนซอ้นทบักนัในรถบรรทกุของทหาร และจากขอ้
เท็จจริงที่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดได้รับโทษ  ยิ่งเป็นเครื่องตอกยำ้าในเรื่องของประวัติความเป็นมาที่ว่าชาวสยามผู้บุกรุกจะไม่มีทางปฏิบัติ
ต่อคนมาเลย์อย่างเท่าเทียม ICG ยังได้รายงานอีกว่า ศูนย์ทนายความมุสลิมได้เก็บรวบรวมข้อมูลของการเพิ่มขึ้นของผู้ที่ถูกทรมานในปี 
พ.ศ. 2550 หลังจากมีการเคลื่อนกองทัพเข้าไปในภูมิภาค และยังชี้ให้เห็นกรณีการทุบตีอิหม่าม ยะผา กาเซ็ง จนถึงแก่ความตายในค่าย
ทหารที่อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 255113 

 จากรายงานของ The Community and Family Services International (CFSI) เร่ือง "The Impact of Armed 
Conflict on Male Youth in Mindanao, Philippines" ระบุว่าในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 การต่อสู้ได้เริ่มขึ้นอีกในเขตปกครอง
ตนเองของมุสลิมมินดาเนา (Autonomous Region of Muslim Mindanao, ARMM) ระหว่างฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มแบ่งแยกดินแดน
โมโร (Moro Islamic Liberation Front, MILF) การต่อสู้และความรุนแรงมีผลให้ผู้คนประมาณ 700,000 คนต้องไร้ที่อยู่ ขาดโอกาส
ทางการศึกษา การแพร่ระบาดของอาวุธร้ายแรงและสภาพของความหวาดกลัวอย่างต่อเนื่องได้ผลักดันให้คนหนุ่มต้องจับอาวุธขึ้นต่อสู้
กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความช่วยเหลือในระดับพื้นท่ีได้ให้ข้อสังเกตว่า การท่ีเยาวชนเข้าร่วมในกองกำาลังสู้รบเป็นหนทาง
หนึง่ทีพ่วกเขาจะไดรั้บความเคารพ ไมว่า่จะอยูฝ่า่ยขบวนการแยกดนิแดน หรอือยูฝ่า่ยความมัน่คงในระดบัทอ้งถ่ิน การไดต้ดิอาวธุเปรยีบ
เสมือนการได้สถานภาพอย่างหนึ่งในสังคม14 

เพศสภาพและความรุนแรงในติมอร์ตะวันออก

 Streicher ได้นำาแนวคิดของ habitus ซึง่กลา่ววา่ “โครงสรา้งอำานาจกอ่เกดิข้ึนอยา่งตอ่เนือ่งโดยผา่นตวัแทน ดงันัน้ความรนุแรง
ที่เกิดขึ้นจึงเป็นทั้งผลลัพธ์และเครื่องมือในการก่อโครงสร้างของความเป็นหญิงชาย” และชี้ให้เห็นว่า การเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นเกี่ยวพัน
กับการสร้างความเป็นหญิงเป็นชาย ดังนั้น การเป็นแก๊งจึงเป็นเสมือนพื้นที่ในการสร้างประสบการณ์และตัวตนของความเป็นหญิงเป็น
ชาย โดยได้วิเคราะห์ประเด็นสำาคัญไว้ดังนี้: 

 1) สมาชิกแก๊งเห็นว่าชุมชนเป็นศูนย์กลางการกระทำาของพวกเขา นั่นคือ การกำาหนดตำาแหน่งแห่งท่ีของตนในชุมชน เป็น 
  การแสดงถึงแนวคิดของพวกเขาต่อแบบแผนทางเพศสภาพของชายและหญิงที่ต่างกันที่มีผลต่อการใช้ความรุนแรง

 2) สมาชิกแก๊งส่วนใหญ่เติบโตมาในช่วงการยึดครองของอินโดนีเซีย ซึ่งการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ ทำาให้เยาวชน 
  คุ้นชินกับการกระทำาความรุนแรง

12 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, “การสำารวจความต้องการการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ของประชาชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้”,  สนับสนุนโดย ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2011
13 International Crisis Group (ICG), “Recruiting Militants in Southern Thailand”, June 2008, 10-14 pp.
14 Shobhana Rajendran, David Veronesi, Nasrudin Mohammad and  Almudin Mala, “The Impact of Armed Conflict on Male Youth in Mindanao, 
Philippines”, Community and Family Services International (CFSI). The publication is part of the Social Development Papers: Conflict Prevention 
& Reconstruction, July 2006.



สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 15

 3) ติมอร์ตะวันออกกำาลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำาคัญของสังคม การว่างงานและการขยายตัวของความเป็นเมือง  
  เปน็ 2 ประเด็นหลกั ทีผู่ถ้กูสมัภาษณ์กลา่วอา้งถงึมากทีส่ดุวา่เกีย่วพนักบัการใชค้วามรนุแรง ซึง่อาจอธบิายไดโ้ดยใชห้ลกัเรือ่ง 
  เพศสภาพที่ว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถทำาให้บทบาทนำาของชายในสังคมอ่อนแอลง การรู้สึกถูกคุกคามจาก 
  การเปลี่ยนแปลงนี้ ทำาให้ผู้ชายใช้ความรุนแรงเพื่อการสร้างความเข้มแข็งของความเป็นชาย

 4) ความจริงที่ว่าความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มแก๊งในดิลียังดำาเนินต่อไปในปีค.ศ. 2007 (8 ปีหลังการได้อิสรภาพของติมอร์ 
  ตะวันออก) ทำาให้ผู้ศึกษาคิดว่าความรุนแรงท่ีดำาเนินไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเกมการแข่งขัน เพื่อแสดงความเป็นชาย  
  การอภิปรายเกี่ยวกับผลการศึกษาพบว่า ข้อสมมุติฐานนี้มีความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี  อีกทั้งได้ตั้งคำาถามต่อการใช้คำาว่า 
   “เยาวชน” และ “แก๊ง” ในบริบทนี้ด้วย15

การจับอาวุธขึ้นต่อสู้ในมินดาเนา

 กลุ่มต่อต้านการใช้ทหารเด็ก (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers) ประจำากรุงลอนดอน ได้ระบุในรายงานประ
จำาปีพ.ศ. 2551 ถึงการที่กองกำาลังต่อสู้ของรัฐบาลรวมท้ังฝ่าย MILF ให้เด็กเข้ามาเก่ียวข้องกับกลุ่มติดอาวุธในมินดาเนา กลุ่ม MILF 
ยอมรับว่ามีเด็กอยู่ในฐานที่มั่นซึ่งกระจายอยู่รอบๆ มินดาเนา โดยอ้างว่าเด็กเหล่านี้ทำางานง่ายๆ อยู่ในค่ายที่มีลักษณะคล้ายชุมชน และ
อา้งว่าถงึแมเ้ดก็จะเปน็สมาชกิของกลุม่ติดอาวธุ แต่กไ็มใ่ชว่า่ทกุคนจะกลายเปน็ผูอ้อกรบ อยา่งไรกด็กีลุม่ตอ่ตา้นการใชท้หารเดก็ยงัยนืยนั 
ในข้อโต้แย้งว่า การให้มีเด็กอยู่ในค่ายเป็นการทำาให้เด็กมีความเสี่ยงสูงมาก16 และได้โต้แย้งต่อกรณีเดียวกันที่เกิดขึ้นในชายแดน 
ภาคใต้ของไทยว่า มเีดก็อยูใ่นสิง่แวดลอ้มการทำางานของอาสาสมคัรป้องกนัตนเอง เพยีงแตไ่มไ่ดช้ีช้ดัวา่ สิง่แวดลอ้มเหลา่นัน้มผีลกระทบ 
ต่อเยาวชนอย่างไร การรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนใต้ของไทยเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อให้รัฐบาลหามาตรการป้องกัน
ที่ดีขึ้น17 

 จากเอกสารต่างๆ ข้างต้นได้ช้ีให้เห็นถึงสาเหตุและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าไปเก่ียวข้องกับความรุนแรงของผู้ชายและเยาวชนชาย 
ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนท่ีและลักษณะความขัดแย้ง แต่โดยพื้นฐานมักเก่ียวข้องกับการขาดโอกาส
ทางเศรษฐกิจ-สังคม การไม่ได้รับความเป็นธรรม รากเหง้าทางประวัติศาสตร์และการบ่มเพาะอุดมการณ์ทางการเมือง ความต้องการ 
การยอมรับ (การมีพื้นที่ทางสังคม มีตัวตน) เป็นต้น

  ผลกระทบจากความขัดแย้งและความรุนแรงที่มีต่อผู้ชายและเยาวชนชาย (Impact)

 ตามรายงานของเลขาธิการฝ่ายความมั่นคง ขององค์การสหประชาชาติในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ระบุว่า เด็กยังต้องทุกข์
ทรมานกับความรุนแรงอันเกิดจากการโจมตีพลเรือนอย่างไม่เลือกที่  การฆ่าสังหารมียอดสูงขึ้นและมีเด็กที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในทุกพื้นที ่
ท่ีมคีวามรุนแรง รวมทัง้ในอฟักานสิถานและอริกั นอกจากนีก้ารสูร้บในซเีรยียงัไดน้ำาไปสูก่ารลว่งละเมดิตอ่เดก็ การใชเ้ดก็ในพ้ืนทีข่ดัแยง้
ได้กลายเป็นเสมือนโรคระบาดอยู่ในสาธารณรัฐอัฟกานิสถานและในประเทศซูดานตอนใต้ ในขณะที่ในไนจีเรียกลุ่มหัวรุนแรงภาคใต้ชื่อ 
โบโก ฮาราม (Boko Haram) ไดข้ยบัเปา้โจมตไีปยงัโรงเรยีน และนกัเรยีนวยัหนุม่-สาว ทัง้เดก็หญงิและชายตอ้งทนทกุขจ์ากความรนุแรง 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้ชายที่เข้าไปติดอยู่ในความขัดแย้ง องค์การสหประชาชาติได้บันทึกเหตุการณ์และกรณีความรุนแรงที่เกี่ยวกับ 
เด็กผู้ชายไว้ในรายงานเมื่อปี พ.ศ.2556 ดังนี้ 18

 ประเทศอัฟกานิสถาน

 - เด็กชาย 97 คนอายุตั้งแต่ 8 ขวบถูกเกณฑ์เข้าในกองกำาลังติดอาวุธในประเทศอัฟกานิสถาน ในจำานวนนี้มีเด็ก 9 คน  
  ถูกเกณฑ์ให้ปฏิบัติการโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตาย

15 Ruth Streicher, “The Construction of Masculinities and Violence: ‘Youth Gangs’ in Dili, East Timor”, Working Paper No. 2 |, June 2011.
16 Coalition to Stop the Use of Child Soldier, “Child Soldiers Global Annual Report 2008”, London, 2008.
17 Justice for Peace Foundation and the Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, “Priority to Protect: Preventing children’s association with 
village defense militias in southern Thailand”, March 2011.
18 United Nations General Assembly Security Council, “Children and armed Conflict”, Report of the Secretary General, General Assembly 68th 
Session, May 2014.



16 Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 - ในปี พ.ศ.2556  จำานวนเด็กบาดเจ็บจากการสู้รบในอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 เทียบกับปี พ.ศ.2555 จาก 
  เหตุการณ์รุนแรง 790 ครั้งที่มีการบันทึกไว้ มีเด็กอย่างน้อย 545 คนถูกฆ่าตาย และอีก 1,149 คนได้รับบาดเจ็บ มีการ 
  ใช้เด็กในปฏิบัติการระเบิดฆ่าตัวตายอย่างน้อยสองครั้ง ซึ่งได้คร่าชีวิตเด็กไป 229 คน และบาดเจ็บอีก 396 คน

 - เด็กชายอย่างน้อย 15 คน ซึ่งถูกกักขังโดยกองกำาลังความมั่นคงของรัฐบาลอัฟกานิสถานด้วยข้อหาที่เกี่ยวกับความมั่นคง 
  ถูกข่มขืนและได้รับการทารุณทางเพศขณะถูกจับกุมหรือระหว่างถูกกักขัง ในช่วงของการรายงานนี้มีการยืนยันอย่างน้อย 
   12 กรณีของความรุนแรงทางเพศ ต่อเด็กชาย 11 คนและเด็กหญิง 5 คน โดยกลุ่มต่างๆ เช่น ตาลีบัน (Taliban) เครือข่าย 
  ฮักกานี (Haqqani) และตำารวจจากภาครัฐ

 ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 มีเด็กชาย 196 คน ถูกกักขังอยู่ในสถานพินิจทั่วประเทศ  
ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความมั่นคง และมีส่วนร่วมกับกลุ่มติดอาวุธฝ่ายต่อต้านรัฐบาล

 ประเทศคองโก  

 ปัจจุบันมีเด็ก 910 คน (เป็นชาย 783 และหญิง 127 คน)  ถูกเกณฑ์ให้เข้าร่วมและใช้งานโดยกลุ่มติดอาวุธ ในจำานวนนี้เด็ก  
609 คนเป็นชาวคองโก 28 คนเป็นชาวราวันดา และอีก 5 คนเป็นชาวอูกันดา ส่วนเด็กอีก 268 คน ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสัญชาติ
ใด เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กเหล่านี้ถูกใช้ให้เป็นหน่วยรบ นอกจากนั้นอาจถูกใช้เป็นคนทำาอาหาร คนขนเสบียง หาข่าว และบทบาทสนับ
สนุนอื่นๆ ทั้งนี้มีเด็กจำานวน 1,722 คน (เป็นหญิง 210 และชาย 1,512 คน) ถูกแยกออกจากกลุ่มติดอาวุธ และกองกำาลังติดอาวุธใน
ปีพ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นเด็กที่ถูกเกณฑ์ในปีพ.ศ. 2556 และปีก่อนหน้านั้น

 ประเทศอิรัก 

 ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 รัฐบาลอิรักรายงานว่า มีเด็กอย่างน้อย 391 คน เป็นเด็กหญิง 18 คนถูกกักขังในสถานพินิจ
ตามคำาฟ้องในข้อหาก่อการร้ายภายใต้กฎหมายการต่อต้านการก่อการร้าย (2548) เด็กเหล่านี้ถูกกักขังเป็นระยะเวลาระหว่าง 2 เดือน  
ถึงมากกว่า 3 ปี

 ปาเลสไตน์ และอิสราเอล  

 เด็กชาวปาเลสไตน์และอิสราเอล ต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การยึดครองทางทหาร ความขัดแย้งและการปิด 
พรมแดน เด็กชาวปาเลสไตน์ 8 คน (เป็นชาย 6 และหญิง 2 คน) ถูกฆ่าตาย และอีก 1,265 คน ได้รับบาดเจ็บในดินแดนของปาเลสไตล์
ที่ถูกยึดครอง

 ในปี พ.ศ.2556 เด็กชาวปาเลสไตน์ยังคงถูกจับและจองจำาโดยกองกำาลังความมั่นคงของอิสราเอล และถูกตัดสินโดยศาลทหาร
สำาหรับเยาวชนภายในปีนั้น เด็กชาย 154 คน อายุระหว่า 14 – 17 ปี ได้ถูกทหารอิสราเอลกักขังไว้ในข้อหาละเมิดกฎหมายความมั่งคง  
องค์กรสหประชาชาติได้บันทึกการทำาร้ายเด็กในระหว่างการจับกุม การส่งตัว การสอบสวน และระหว่างการกักขังไว้ 107 คน มี 5 ราย
เป็นเด็กที่อายุตำ่ากว่า 12 ปี ซึ่งเด็กเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมจากกองกำาลังป้องกันและตำารวจของอิสราเอล 
การทารุณกรรมต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ การปิดตาและผูกมัดอย่างเจ็บปวด การแก้ผ้าเพื่อตรวจค้น การขังเดี่ยว การขู่เข็นท่ีรุนแรง การ 
กระทำาทารุณทางร่างกายและวาจา นอกจากนี้ เด็กอายุระหว่าง 4 – 17 ปี จำานวน 14 คน (ชาย 12 หญิง 2) เสียชีวิต และ อีก 5 คน 
(ชาย 4 หญิง 1) ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการยิงตอบโต้กันด้วยระเบิดชนิดต่างๆ และอาวุธสงคราม

 ประเทศโซมาเลีย (Somalia) 

 สหประชาชาติได้บันทึกข้อมูลการใช้เด็ก 1,293 คน โดยกองกำาลังต่างๆ รวมทั้งกลุ่ม AL – Shabaab กลุ่มกองกำาลังแห่งชาติ
และกลุ่ม Ahlal – Sunna Wal – Jama (ASWJ) จากรายงานเมื่อปี พ.ศ.2556 มีเด็กอย่างน้อย 237 คน ถูกฆ่าตาย (เป็นชาย 179 หญิง 
58 คน) และอีก 494 คน ได้รับบาดเจ็บ (เป็นชาย 383 เป็นหญิง 111 คน) 

 ประเทศซูดาน 

 ในพื้นที่ภาคใต้ของซูดานก่อนเหตุการณ์วิกฤต สหประชาชาติได้ยืนยันข้อมูลการเกณฑ์เด็กชาย อายุระหว่าง 14 และ 17 ป ี
อีกจำานวน 162 คนเข้าประจำาการและในพื้นที่สู้รบของ Dafur มีเด็กถูกฆ่าตาย 91 คน (เป็นชาย 71 หญิง 20 คน) และได้รับบาดเจ็บ
อีก 98 คน (เป็นชาย 64 หญิง 34 คน) เด็ก 43 คนถูกยิงตาย และอีก 32 คนได้รับบาดเจ็บในการปะทะกันระหว่างกำาลังฝ่ายรัฐบาลและ
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กลุ่มติดอาวุธ ตลอดจนในการต่อสู้กันจากทั้งภายในและภายนอกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้เด็กผู้หญิงอย่างน้อย 62 คน ถูกข่มขืน
จาก 40 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นการกระทำาจากทั้งกลุ่มกองกำาลังต่างๆ และทหารฝ่ายรัฐบาล

 ประเทศพม่า 

 รัฐบาลพม่าได้เกณฑ์เด็ก 37 คน เข้าประจำาการในกองทัพประจำาชาติ (Tadmadaw) ร่วมกับเด็กอีก 196 คน ซึ่งเกณฑ์เข้ามา
แล้วในปีก่อนๆ กองทัพ Tadmadaw ยังคงดำาเนินการเกณฑ์เด็กเข้ารบและส่งไปยังแนวหน้า รวมทั้งการให้ทำาหน้าที่อื่นๆ โดยเฉพาะใน
รัฐคะฉิ่น (Kachin State) กลุ่มติดอาวุธอื่นๆ รวมทั้งกลุ่มกะเหรี่ยงอิสระ (Karen National Liberation Army, KNLA)  ยังคงดำาเนิน
การเกณฑ์เด็กเข้าสู่การสู้รบ องค์กรสหประชาชาติได้ตั้งข้อสังเกตว่า มีเด็กประมาณ 20 คน ถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมกับกลุ่มกองกำาลังว้า  
(United Wa State Army, UWSA) ในภาคเหนือของรัฐฉาน

 การลักพาเด็กโดยกลุ่ม Lord Resistance Army (LRA) ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ 
สาธารณรัฐอฟัรกิากลาง (Central African Republic) และในอำาเภอ Haut-Uili แหง่สาธารณรฐัประชาธปิไตยแหง่คองโก (Democratic 
Republic of Congo) เด็กเหล่านี้ถูกใช้ให้ไปขโมยของและขนลำาเลียงของที่ปล้นมาได้ และถูกปล่อยตัวไปในระยะเวลาสั้นๆ ที่สำาคัญคือ 
เด็กผู้หญิงที่ถูกลักพาตัวไปหรือถูกเกณฑ์มาโดยกลุ่ม LRA มักจะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศ

กองกำาลังมินดาเนา (Mindanao’s ARMM)

 องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศฟิลิปปินส์ (Community and Family Services International, CFSI) ได้ทำาการวิจัยถึงผล 
กระทบจากการสู้รบด้วยอาวุธต่อเยาวชนชาย รายงานได้ชี้ให้เห็นว่าเด็กหนุ่มจำานวนมากยังต้องการหาความรู้และทักษะจากการอบรม
ต่างๆ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ทั้งๆที่ยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเต็มไปด้วยความรุนแรง และมีส่วนทำาให้ต้องลดเวลาเรียน
ลง หรือออกจากโรงเรียนไปเลย กองทุนเด็กประเทศฟิลิปปินส์ (UNICEF) ได้ชี้ให้เห็นว่าเด็กผู้ชายด้อยโอกาสกว่าเด็กผู้หญิงในการเข้า
ถึงการศึกษา และยิ่งเป็นมากในพื้นที่มินดาเนา เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กหญิง เด็กชายมีความเสี่ยงต่อความเปราะบางในหลายเรื่องเช่น 
ปัญหาสุขภาพ การใช้แรงงานเด็ก การใช้ความรุนแรง รวมถึงการถูกชักจูงเข้ากลุ่ม “ก๊วน-แก๊ง” เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพ้ืนที่
ความขัดแย้งรุนแรงในเขตมินดาเนาเช่น กลุ่ม ARMM (Autonomous Region of Muslin Mindanao) มีปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรง  
ดังจะเห็นได้จากระดับการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในระดับตำ่าสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ในฟิลิปปินส์ จากการสำารวจของสำานักสถิต ิ
แห่งชาติฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ.2546 อัตราการอ่านออกเขียนได้ในระดับชาติอยู่ท่ีร้อยละ 93.7 สำาหรับประชากรชาย และร้อยละ 94 
สำาหรับประชากรหญิง แต่ในพื้นที่ของ ARMM อยู่ที่ระดับร้อยละ 71 สำาหรับชาย และร้อยละ 69.4 สำาหรับหญิง นอกจากนี้จำานวน 
เด็กที่ลาออกจากโรงเรียนก็ค่อนข้างสูง คือร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับเมืองหลัก เช่น ลูซอน (Luzon) และวิซายา (Visayas) ซึ่งมีเด็กที่
ออกจากการเรียนตำ่ากว่าร้อยละ 8 นอกจากนี้ข้อค้นพบจากรายงานชี้ว่า การก่อความไม่สงบในมินดาเนา ในช่วงระยะเวลา 4 ทศวรรษ 
ที่ผ่านมาได้คร่าชีวิตผู้คนและทำาให้เกิดผู้ผลัดถิ่นเป็นจำานวนหลายแสนคน เด็กผู้ชายต้องถูกผลักให้แบกรับภาระต่างๆ ท้ังๆที่เขายัง 
ไม่พร้อม19 

 ประเดน็สำาคญัซึง่นำาเสนอในงานวจิยัของ CFSI พบวา่ ถึงแมใ้นสายตาของคนทัว่ไปจะมองวา่ เยาวชนชายฝกัใฝห่รอืชอบการรบ 
การทหาร แต่ในความเป็นจริงเยาวชนชายส่วนใหญ่ไม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมในความรุนแรง ที่จริงแล้วความขัดแย้งได้นำาพาให้เยาวชน
ชายจำานวนมากต้องเข้ารับบทบาทซึ่งพวกเขายังไม่พร้อม แต่ก็ต้องปรับตัวเท่าที่จะทำาได้ สิ่งที่เยาวชนชายเหล่านี้เป็นกังวลคือ การขาด
โอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและมีอาชีพที่สุจริต และความรู้สึกไม่มั่นคงจากการถูกทำาร้ายร่างกายเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรง  
ในบางพื้นที่เยาวชนชายต่างยอมรับว่าพวกเขามีสองทางเลือกเท่านั้นท่ีจะได้รับการยอมรับหรือมีอิทธิพลในท้องถ่ินของตนคือ จากการ
จับอาวุธขึ้นต่อสู้ หรือจากการมีการศึกษา

19 Shobhana Rajendran, David Veronesi, Nasrudin Mohammad and  Almudin Mala “The Impact of Armed Conflict on Male Youth in Mindanao, 
Philippines”, Community and Family Services International (CFSI). The publication is part of the Social Development Papers: Conflict Prevention 
& Reconstruction, July 2006.
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การพลัดถิ่นภายในประเทศและความมั่นคงทางอาหารในมินดาเนา

 มากกว่าทศวรรษที่ผ่านมา มีการประมาณการว่าพลเมืองชาวมินดาเนาประมาณสามล้านคนต้องละถิ่นฐานบ้านเรือนเพ่ือหนี
ภัยอันตรายต่างๆ เช่น จากการสู้รบ จากการปฏิบัติการปราบปรามการก่อการร้าย ความรุนแรงจากหน่วยรบ และความขัดแย้งระหว่าง 
กลุ่มชนต่างๆ ผู้พลัดถิ่น (Internally Displaced Persons, IDPs) เหล่านี้ส่วนใหญ่คือผู้หญิงและเด็ก ซึ่งเมื่ออพยพไปสู่ท่ีแห่งใหม่  
เขาเหล่านั้นยังต้องพบกับปัญหาความไม่มั่นคงอีกรูปแบบหนึ่ง ถ้าชุมชนในพื้นที่นั้นๆ มีความแตกต่างกันในแง่ของชาติพันธุ์และศาสนา 
นอกไปจากการที่จะต้องดิ้นรนหาอาหาร นำ้าสะอาด และความต้องการพื้นฐาน ให้เพียงพอต่อตนเองและครอบครัวแล้ว คนเหล่านี้ 
มักตกเป็นเหยื่อจากการใช้แรงงานราคาถูก เน่ืองจากจำานวนผู้พลัดถ่ิน (IDPs) เหล่านี้มีเป็นจำานวนมาก ทำาให้ภารกิจการติดตาม 
ชว่ยเหลอืเปน็งานทีย่ากและซบัซอ้น บอ่ยครัง้ทีร่ฐับาลถกูกลา่วหาวา่ประมาณการจำานวนผูพ้ลดัถิน่ตำา่เกินไป เนือ่งจากการตรวจนบัจำากดั
อยู่เพียงคนในศูนย์อพยพเท่านั้น ไม่ได้นับรวมผู้พลัดถิ่นที่อยู่นอกศูนย์ การสำารวจโดย World Food Program ในปี พ.ศ.2551 พบว่า
เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรในพื้นที่ความขัดแย้งของ ARMM ต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหารและไม่สามารถเข้าถึงนำ้าสะอาด 
ได้อยา่งพอเพียง จากการศกึษาผูพ้ลดัถิน่จำานวน 42,000 คนในพืน้ที ่Maguindanao และ Cotabato เมือ่ป ีพ.ศ.2552 พบวา่ อตัราส่วน
เฉลี่ยจำานวนคนต่อหนึ่งจุดจ่ายนำ้าสูงถึง 680 คน และ 252 คนต่อหนึ่งห้องสุขา20 

เพศสภาพ กับข้อจำากัดในการเดินทางและประกอบกิจกรรมทางสังคมในมินดาเนา

 ข้อจำากัดต่อการเคลื่อนย้ายหรือเดินทางในพื้นที่ขัดแย้งนั้น ขึ้นอยู่กับความเป็นหญิงหรือชายอย่างชัดเจน  ในช่วงของความขัด
แยง้และตอ่สูร้ะหวา่งกลุม่ชนเผา่และสายตระกลูตา่งๆ (rido) ผูช้ายตกเปน็เปา้ของการแกแ้คน้  จากการศกึษาของ Institute for Peace 
and Development, Mindanao State University ระบุว่า ผู้ชายจะเก็บตัวและลดความเคลื่อนไหวทางสังคมให้มากที่สุด เพื่อหลีก
เลี่ยงการถูกจู่โจมทำาร้าย  ขณะที่ผู้หญิงตกเป็นเป้าน้อยกว่ากันมากในช่วงความขัดแย้งนี้ (rido conflict)  ทำาให้ผู้หญิงต้องเป็นผู้แบกรับ
ภาระหรือทำากิจกรรมที่เป็นบทบาทของผู้ชายแทน เช่นเดียวกับกรณีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักรบติดอาวุธต่างๆ ผู้ชายมีความเส่ียง
ที่จะถูกเข้าใจผิดจากฝ่ายรัฐว่าเป็นนักรบ หรือต้องเสี่ยงจากการถูกบังคับให้เข้ากลุ่มก่อความไม่สงบ ฉะนั้นผู้ชายจึงต้องจำากัดการเดิน
ทางออกนอกบ้านและต้องพึ่งพาผู้หญิงในการเดินทางไปไหนมาไหนในที่สาธารณะ 

 การที่ผู้ชายมักถูกสงสัยว่ามีศักยภาพเป็นผู้ก่อการ หรือต้องตกอยู่ภายใต้การคุกคามทางร่างกาย  ผู้หญิงจึงมักเข้ามาทำาหน้าที่
แทนในเรื่องการหาเลี้ยงหรือรับผิดชอบภาระนอกบ้าน เช่น ดูแลไร่นา และปศุสัตว์ เอาสินค้าไปขายยังตลาด พาเด็กๆ ไปโรงเรียน หา
งานรับจ้างหรือทำางานช่วยเหลือภารกิจชุมชน  ในกรณีมีการต่อสู้ด้วยอาวุธระหว่างนักรบคู่แข่ง ผู้หญิงอาจต้องรับทำาหน้าที่เป็นหน่วย
พยาบาลฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตซึ่งต้องเสี่ยงจากการสาดกระสุนใส่กัน  หรือการถูกสอบสวนโดยกองกำาลังติดอาวุธ  ซึ่งเข้ามารับ
ผูต้ายและผูบ้าดเจบ็  เนือ่งจากผูห้ญงิถกูมองวา่ไมเ่ปน็ภยัตอ่การทำารา้ยรา่งกาย  จงึอาจไดร้บัหนา้ทีใ่หเ้ปน็ผูเ้จรจากบัฝา่ยกองกำาลงัผูย้ดึ
ครอง  เพื่อต่อรองและขอปัจจัยในการยังชีพต่างๆ ในช่วงที่มีการขัดแย้งและสู้รบ

 การที่ผู้ชายถูกจำากัดการเคลื่อนไหวในช่วงของความขัดแย้ง ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตทางสังคมของพวกเขาในหลายด้าน ท้ัง
เรื่องเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนต่อความสัมพันธ์กับผู้หญิง ทั้งในครอบครัวและในชุมชน  สำาหรับผู้ชายชาวมินดาเนาข้อจำากัดเหล่า
นี้ ได้สร้างความรู้สึกลึกๆ ว่าเหมือนเป็นอัมพาตทางสังคมและการเมือง ต่างแสดงความรู้สึกเหมือนพวกเขาถูก “ประกบ” อยู่ระหว่าง
กลุ่มนักรบซึ่งอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามสองกลุ่ม หรือเปรียบเทียบตนเองเหมือนเป็นขนม bibingka (ขนมพื้นบ้านซึ่งทำาจากข้าว) ซึ่งถูกย่างทั้ง
สองด้าน  ความรู้สึกดังกล่าวทำาให้เกิดผลกระทบในระยะยาว กระทั่งเกิดคำาถามเกี่ยวกับความหมายของความเป็นชายที่ฝังรากลึกอยู่ใน
วัฒนธรรมของพวกเขา21

20 Dwyer Leslie, “Gender and Conflict in Mindanao,” School for Conflict Analysis & Resolution, George Mason University and Rufa Cagoco-Guiam, 
Institute for Peace and Development, Mindanao State University – General Santos City, The Asia Foundation, 2012.
21 Ibid.
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ข้อกังวลในด้านจิตวิทยาสังคม

 สถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงที่ยืดเยื้อในมินดาเนา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการด้านจิตใจและสังคมของ
เยาวชนอย่างรุนแรง เยาวชนบางคนตัดสินใจเข้าร่วมกับกองกำาลังติดอาวุธเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยและแสวงหาความเป็นตัวตนของตนเอง 
ในขณะทีเ่ยาวชนส่วนหนึง่หนัเขา้หายาเสพตดิหรอือาชญากรรม ทัง้นีเ้นือ่งจากเยาวชนชายมคีวามรูส้กึสิน้หวงั โดดเดีย่ว และรูส้กึตวัเอง
ไร้คุณค่า ซึ่งเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 22 

 - บาดแผลในใจจากการสูญเสียคนในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่หรือญาติ

 - ที่อยู่อาศัยของพวกเขาถูกทำาลาย หรือบางกรณีถูกทำาลายร้างทั้งหมู่บ้าน

 - ต้องอพยพเคลื่อนย้ายซำ้าแล้วซำ้าอีก และถูกบังคับให้อยู่ในค่ายผู้อพยพเป็นเวลานานหลายเดือน

 - การชะงักงันของการศึกษา และความฝันที่มีต่ออนาคตอันมั่นคงถูกทำาลายลง

 - สูญเสียการควบคุมชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และคับข้องใจที่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ “จากศูนย์”

 - สูญเสียความภาคภูมิใจและคุณค่าของตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กหนุ่มที่กำาลังจะเป็นผู้ใหญ่และคนที่ไม่มีอะไรจะทำา

ความรุนแรงทางเพศ  

 แมค้วามขดัแยง้ในประเทศยโูกสลาเวยีซึง่ใชก้ารขม่ขนื (ผูห้ญงิ) เสมอืนเปน็อาวธุสงครามชนดิหนึง่จะไดร้บัความสนใจเปน็อยา่ง
สูง แต่กับการใช้ความรุนแรงทางเพศต่อผู้ชายก็ไม่แน่ว่าจะกลายเป็นประเด็นหลักที่มีการพูดถึงในหมู่องค์กรประชาสังคมต่างๆ หรือไม่ 
จากงานวจิยัทีน่ำาเสนอในป ีพ.ศ.2545 ไดช้ีใ้หเ้หน็วา่ จากองคก์รพฒันาเอกชนทัง้หมด 4,076 องคก์รซึง่ทำางานในเรือ่งภยัจากการขม่ขนื
และความรุนแรงทางเพศในภาวะสงครามมีเพียงร้อยละสามเท่านั้นที่มีการกล่าวถึงความรุนแรงทางเพศที่กระทำาต่อผู้ชายและเด็กชาย 
นอกจากนี้สื่อกระแสหลักก็ให้ความสนใจในปัญหานี้น้อยมาก23 

 ในกรณขีองความไมส่งบในจังหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย จากรายงานขององคก์รเพือ่สทิธมินษุยชน (Human Rights Watch)  
ระบวุา่ ความรนุแรงทางเพศตอ่ผูช้ายนัน้ มกัเกดิขึน้ระหวา่งกระบวนการสอบสวน ชว่งระหวา่งทีผู่ถ้กูสอบถกูกกัตวัไวไ้มใ่หต้ดิตอ่กบัใคร
เปน็เวลาหน่ึงสปัดาหภ์ายใตก้ฎหมายความมัน่คงและกฎหมายพเิศษตา่งๆ ทีอ่นญุาตใหค้มุขงัโดยไมต่อ้งแจง้ขอ้หาอยา่งเปน็ทางการและ
โดยปราศจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย ในกรณีที่เรื่องดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยมีหลักฐานที่ชัดเจน รัฐบาลมักแย้งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น
เรื่องเฉพาะบุคคลไม่ใช่เป็นนโยบายของรัฐ กรณีเช่นนี้รวมทั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการ"สั่งเก็บเป้าหมาย" เป็นประเด็นที่รัฐบาลนานาชาติ  
และองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ ได้เฝ้ามอง ติดตามและระบุในรายงานประจำาปีมาโดยตลอด

 ตามรายงานของ Human Rights Watch ในปี พ.ศ.2550 ได้ระบุว่า ตำารวจกองปราบของไทยดำาเนินการจับกุมนายอาแซ มะนอ  
โดยพลการในเดือนมีนาคม พ.ศ.2547 และมีการทรมานระหว่างจับกุมสอบสวนเพราะเช่ือว่ามีส่วนพัวพันกับการโจมตีค่ายทหารที่
นราธิวาส ซึ่งนายอาแซ มะนอ เล่าว่า24

 

22 Shobhana Rajendran, David Veronesi, Nasrudin Mohammad and  Almudin Mala “The Impact of Armed Conflict on Male Youth in Mindanao, 
Philippines”, Community and Family Services International (CFSI). The publication is part of the Social Development Papers: Conflict Prevention 
& Reconstruction, July 2006.
23 Sivakumaran Sandesh, “Lost in translation: UN responses to sexual violence against men and boys in situations of armed conflict”, International 
Review of the Red Cross, Vol. 92:  No. 877, March 2010. 
24 Human Rights Watch, “It Was Like Suddenly My Son No Longer Existed: Enforced Disappearances in Thailand’s Southern Border Provinces”, 
March 2007. (The torture allegedly took place in the first week of March 2004)



20 Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

“.......... ในคืนหนึ่ง ผู้ใหญ่บ้านมาบอกผมว่า ตำารวจต้องการพูดกับผม และให้คำามั่นว่าจะไม่ได้รับอันตรายใดๆ  
ถ้ายอมร่วมมือ เมื่อถูกนำาไปสถานีตำารวจภูธรสากอ มีตำารวจหลายนายรออยู่ ผมถูกมัดปิดตา และจับใส่ในรถกระบะ  
การสืบสวนเริ่มขึ้นภายในรถ ผมถูกสอบถามเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ถูกปล้นไป ถูกต่อยและตบหน้าหลายครั้ง บางครั้งก็มี
การจอดรถและนำาตัวออกจากรถไปทุบตีอีก ชายเหล่านั้นบอกว่าเขาเป็นตำารวจกองปราบ เมื่อรถจอดก็ถูกนำาเข้าไป
ในอาคาร ถูกถอดเสื้อผ้าและทรมาน เตะต่อยและตบตี บางครั้งตีด้วยท่อนไม้ ในขณะที่ถูกปิดตา พวกเขาเอาไฟฟ้า
จี้ที่อวัยวะเพศของผมมากกว่า 10 ครั้ง ผมเจ็บจนทนไม่ไหวและสลบไป และเมื่อฟื้นขึ้นก็ทรมานต่อ ตำารวจต้องการ
ข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ถูกปล้นไปจากผม พวกเขาทรมานผมอย่างต่อเนื่องไม่ให้อาหารและนำ้าดื่ม ผมหมดสภาพ
การรับรู้เกี่ยวกับเวลา และไม่รู้ว่าการทรมานดำาเนินมานานกี่วันแล้ว ในที่สุดผมถูกใส่เสื้อผ้าและส่งเข้าไปในรถกระบะ  
เมื่อเขาถอดผ้าปิดตาออกจึงรู้ว่าอยู่ที่หน้าสถานีตำารวจสุไหงโกลก ตำารวจแจ้งว่าผมไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีใดๆ  
แล้ว แต่ผมต้องปิดปากเงียบ ผู้ใหญ่บ้านบอกผมว่า ผมโชคดีสุดๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากกระบวนการสอบสวน  
โดยผมถูกกักตัวอยู่ใน“เซฟเฮ้าส์” ที่ภูเขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส สองวัน เขาบอกผมว่าน้อยคนนักที่จะรอดตายจาก
การสอบสวน ณ ศูนย์แห่งนี้ ถ้าไม่สารภาพหรือให้ข้อมูลที่พวกเขาต้องการ”

 ในบทความ “ความรุนแรงทางเพศต่อผู้ชายในสถานการณ์การสู้รบ” ที่ตีพิมพ์ใน European Journal of International Law 
ในป ีพ.ศ.2550 ผูเ้ขยีน คอื Sandesh Sivakumaran ไดช้ีใ้หเ้หน็วา่ มกีารรายงานเกีย่วกบัการใชค้วามรนุแรงทางเพศนอ้ยกวา่ความเปน็
จริงโดยเฉพาะกรณทีีผู่เ้ปน็เหยือ่คอืเพศชาย ทัง้นี ้มสีาเหตทุีผ่สมผสานจากความอบัอาย ความสบัสน ความรูส้กึผดิ ความหวาดกลวั และ
การตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งผู้ชายเองก็อาจรู้สึกรังเกียจ/ไม่อยากพูดถึงการต้องตกเป็นเหยื่อ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ขัดแย้งกับสิ่ง
ที่ควรจะเป็นของความเป็นชาย โดยเฉพาะในสังคมที่ผู้ชายไม่ได้รับการส่งเสริมให้พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกของตน และแม้ว่าชายที่ตก 
เป็นเหยื่อตั้งใจที่จะพูดถึงเรื่องการถูกละเมิดที่ได้รับ แต่พวกเขาอาจพบว่ายากที่จะแสดงความรู้สึกของตนออกมา เพราะพวกเขาเองก็
ตกเป็นเหยื่อของทัศนะความเป็นชายที่สังคมกำาหนด25 ซึ่งได้สรุปประเด็นสำาคัญไว้ในบทความ ดังนี้

 - การสืบสวนกรณีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในพื้นท่ีสู้รบท่ีเคยเป็นยูโกสลาเวียมาก่อน มักมุ่งไปท่ีกรณีที่เป็น 
  การกระทำาที่โหดร้ายป่าเถื่อน ซึ่งพบว่า มีการกระทำารุนแรงทางเพศต่อผู้ชายในทุกขั้นตอนของกระบวนการการสอบสวน  
  รายงานจากองค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศต่างๆ และจากผู้เชี่ยวชาญองค์กรสหประชาชาติชี้ว่ามีคดี 49 คดีจาก 50 
   มีการดำาเนินการไปแค่ขั้นฟ้องร้องกล่าวหาผู้กระทำาผิด สะท้อนว่าไม่ได้ให้ความสำาคัญต่อเรื่องนี้เท่าใดนัก

 - ควรให้ความสำาคัญกับการแสดงจำานวนที่เป็นจริงของผู้ชายที่ถูกกระทำารุนแรงทางเพศ แม้จะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
  ว่ามีการกระทำารุนแรงทางเพศต่อผู้ชายในพื้นที่สู้รบ แต่การรายงานมักจะแสดงจำานวนตำ่ากว่าความเป็นจริง เพราะแม้ 
  จะมีความพยายามในการค้นหา แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะความรู้สึกเป็นตราบาปของผู้ชายที่ถูกกระทำาได้

 - ในแต่ละกรณีของความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้น มักเกิดจากหลายเหตุผล และลักษณะของความรุนแรงที่แตกต่างกัน 
  ขึ้นอยู่กับว่าการกระทำานั้นส่งผลกระทบกับใคร เช่น พลเรือน หรือนักรบฝ่ายตรงข้าม

 - ข้อสังเกตในเรื่องของอำานาจ และการครอบงำา ตามทฤษฎีว่าด้วยพรหมจรรย์และพลังแห่งความเป็นชาย ในบาง 
  วัฒนธรรม ผู้หญิงเปรียบเสมือนตัวแทนพรหมจรรย์ของครอบครัวและชุมชน ดังนั้นความรุนแรงทางเพศต่อสมาชิก 
  ชุมชนผู้เป็นหญิง มักถูกแปลความว่า ผู้ชายในชุมชนนั้นไม่สามารถทำาหน้าที่ในการปกป้องผู้หญิงของพวกตน ในกรณี 
  เช่นน้ีการข่มขืนสตรีเพศจึงเท่ากับเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารระหว่างผู้ชายด้วยกัน จึงเป็นการตอกยำ้าสถานภาพ 
  ของ “ผู้ชนะและพลังแห่งความเป็นชาย”

25 Sandesh Sivakumaran, “Sexual Violence Against Men in Armed Conflict”, The European Journal of International Law Vol. 18: No. 2 © EJIL 2007.
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 - ผู้วิจารณ์ท่านหน่ึงให้เหตุผลว่า จุดมุ่งหมายในการข่มขืนผู้ชาย เพ่ือลดทอนสถานภาพของเหย่ือลงให้กลายเป็น “ผู้ชายตัวเมีย”  
  และถอืเปน็อาวธุอนัตรายทีท่ำาลายลา้งบทบาททางเพศของโลกยคุใหม ่นอกจากนีผู้ว้จิารณย์งัไดต้ัง้คำาถามอกีวา่ “จะมกีาร 
  หยามเหยียดอะไรอีกท่ีเลวร้ายไปกว่าการทำาต่อผู้ชายหรือเด็กชายให้กลายเป็น “ตัวเมียโดยพฤตินัย” ด้วยการละเมิดทางเพศ

 เน่ืองจากความรุนแรงทางเพศมักเป็นคดีท่ีเหย่ือไม่อยากเปิดเผย ดังน้ันบุคลากรทางการแพทย์ผู้กำาลังดูแลรักษาผู้รอดชีวิตจาก
เหตุการณ์ความรุนแรง จึงควรท่ีจะตรวจหาร่องรอยของการละเมิดทางเพศ พร้อมท้ังสนับสนุนให้รายงานเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี  
การลงบันทึกหลักฐานของเจ้าหน้าท่ีหน่วยแพทย์ ควรจะมีการตีความว่าเป็นกรณีการทรมาน หรือการล่วงละเมิดทางเพศ หรือท้ังสองกรณี

การรับรู้ของเด็ก 

 เดก็จำานวนนบัหมืน่คนได้รบัผลกระทบจากเหตุการณค์วามไมส่งบในพืน้ท่ีชายแดนใตข้องประเทศไทย แตก่ลบัพบวา่มกีารศกึษา
เกี่ยวกับประเด็นปัญหานี้น้อยมาก ในปี พ.ศ.2549 – 2550 องค์การยูนิเซฟ ได้ทำาการศึกษาเรื่องการรับรู้ของเด็กเกี่ยวกับความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และต่อชุมชนของพวกเขา โดยให้คำานิยามเด็กในการศึกษานี้คือ ผู้มีอายุตำ่ากว่า 18 ปี โดย
เก็บข้อมูลจากเด็กที่เป็นทั้งพุทธและมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้ จำานวน 2,357 คน และจากเด็กในภาคกลางของประเทศ 283 คน เพื่อ
เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลหลายลักษณะ ได้ข้อมูลทั้งสิ้น 11,444 ชิ้น เมื่อนำามาวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพพบว่า “เด็กต้องทนทุกข์อยู่ในความวิตกกังวลต่อความเสี่ยงและความรุนแรงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน อีกท้ังประสบการณ์ของ
เด็กทีไ่ดพ้บเหน็ความรนุแรง และการอยูใ่นสถานทีซ่ึง่เสีย่งตอ่การถกูโจมต ีประสบการณป์ระจำาวนัของเดก็ คอื การไดเ้หน็การโจมตแีละ
ความรุนแรงต่างๆ ซึ่งทำาให้เกิดการบาดเจ็บล้มตาย” การศึกษายังให้ข้อสังเกตว่า ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ตึงเครียด แต่เด็กก็ไม่มีทัศนคติใน
ทางลบตอ่คนนับถอืศาสนาอืน่ หรอืมองวา่ความแตกตา่งทางศาสนาไมใ่ชส่าเหตขุองความไมส่งบ ในขณะทีเ่ดก็บางคนมทีศันะในทางลบ
ต่อทหารและตำารวจ เด็กที่ตอบว่ากลัวทหารและตำารวจ “มักเชื่อมโยงความกลัวนี้กับการรับรู้ที่ว่า ผู้ชายในเครื่องแบบมักจะตกเป็นเป้า
ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ทำาให้พวกเขากลัวที่จะอยู่ใกล้ ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น”

 “แม้ว่ามากกว่าหนึ่งในสามของเด็กที่ศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ มีความรู้สึกเจ็บแค้น และรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ความรู้สึก
เหล่านี้จะเกี่ยวกับประสบการณ์ในวัยเด็กมากกว่าจากความไม่สงบโดยตรง และเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้มีความโกรธเคือง ไม่พอใจใครหรือ
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ ทั้งหมดนี้เมื่อผนวกกับวิสัยทัศน์ต่อสันติภาพของเด็กช้ีให้เห็นว่า ยังมีโอกาสท่ีจะป้องกันวงจรชั่วร้ายของ
ความรนุแรงทีจ่ะสบืทอดจากรุน่สูรุ่น่ หากมปีฏบิตักิารเพือ่สนัตภิาพอยา่งทนัเวลาโดยมเีปา้ไปทีเ่ดก็และเยาวชน”26 การทีเ่ดก็ไมม่คีวาม
โกรธ - เกลียดต่อชนเชื้อชาติอื่น แสดงให้เห็นข้อโต้แย้งที่มีมานานแล้วว่า อคติและความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก อาจจะเกิดขึ้นจาก
การบ่มเพาะสั่งสอน

  การปรับตัวและการรับมือกับผลกระทบ (Coping Strategy)

ผู้ที่เคยถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคง กรณีชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

 หลงัจากทีร่ฐับาลไทยได้ประกาศการเริม่ต้นพูดคยุเพือ่สนัตภิาพอยา่งเป็นทางการกบักลุม่ขบวนการแนวรว่มปฏวิตัแิหง่ชาตมิลายู
ปาตานี (Barisan Revolusi Nasional Patani: BRN) ซึง่เปน็กลุม่ตอ่ตา้นสำาคญักลุม่หนึง่เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 สมาชกิของ
กลุ่ม Justice for Peace Network (JOP)27 9 คนได้ถูกยิงตาย และในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 Human Rights Watch (HRW) 
ได้ออกมาประณามรัฐบาลและ/หรือ กลุ่มล่าสังหารที่สนับสนุนรัฐบาล ในการโจมตีผู้ที่เคยถูกจับดำาเนินคดีความมั่นคง ผู้นำาชุมชน และ
ผู้มีบทบาททางศาสนา ซึ่งถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมมือกับผู้ก่อความไม่สงบ 

26 Unicef Thailand, “EVERYDAY FEARS: A study of children’s perceptions of living in the southern border area of Thailand”, (Bangkok: Unicef  
Thailand, 2008).
27 JOP is a network of ex-detainees who have been taken in by Thai security forces under special security laws that permits detention up to 30 
days without formal charges. JOP Network is based in Thailand’s southernmost provinces, the conflict affected area.
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 Brad Adams ผู้อำานวยการของ HRW ในภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า “การฆ่าในพื้นที่ยังคงดำาเนินต่อไป ขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มิได้นำาตัวผู้กระทำาผิดมารับผิดชอบในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในกรณีท่ีเหยื่อเป็นมุสลิมมลายู และการท่ีรัฐบาลไม่ดำาเนินการ
ใดๆ ต่อผู้กระทำาผิด ทำาให้ชุมชนมุสลิมต่างเข้าใจว่ารัฐบาลกำาลังปกปิดและป้องกันกองกำาลังความมั่นคงจากอาชญากรรมท่ีพวกเขาก่อ
ขึ้น”28 นอกจากนี้การฆ่าผู้ที่เคยถูกจับดำาเนินคดีความมั่นคง กลายเป็นข้ออ้างของ ฮัสซัน ตอยิบ (ฝ่ายประสานงานของขบวนการแนว
รว่มปฏวิตัแิหง่ชาตมิลายปูาตาน ีในการพดูคยุเพือ่สนัติภาพ) ทีจ่ะยกเลกิแผนการหยดุยงิในชว่งรอมฎอน ของปี พ.ศ.255629 สมาชกิของ 
JOP ตา่งรูว้า่พวกเขาตกเปน็เปา้มาระยะหนึง่แลว้ ดงันัน้เพือ่ความอยูร่อดจงึมารวมตวักนัเปน็องคก์รประชาสงัคม เพือ่เปน็สว่นหนึง่ของ
การเยียวยาตนเอง ช่วยเหลือกันและกัน ตลอดจนทำาให้สังคมรับรู้ถึงอันตรายและสถานการณ์ที่ยากลำาบากที่พวกเขาประสบ

การเติบโตของเด็กในมินดาเนา

 เยาวชนชายที่มินดาเนาเติบโตมาท่ามกลางสถานการณ์ของความรุนแรง และการล่มสลายลงของโครงสร้างสังคมซึ่งเคยเป็น 
สิ่งคำ้าจุนพวกเขาในเวลาวิกฤติ เยาวชนเหล่านี้กังวลอยู่เสมอกับการสูญเสียบ้าน ครอบครัว และความไม่แน่นอนในอนาคตของพวกเขา 
การศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดชี้ให้เห็นว่า ศาสนา (อิสลาม) และการช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อน เป็นที่พักพิงใจ 
ที่สำาคัญ ทั้งนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้น ดังนี3้0 

 - สร้างสันติภาพโดยให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและอาชีพ เช่น การอบรมทักษะอาชีพ ซ่ึงจะเป็นก้าวแรกให้พวก 
  เขาสามารถดูแลชีวิตตนเองได้  

 - สิ่งที่เยาวชนชายต้องการคือ การมีกิจกรรมสันทนาการหรือกีฬา เพราะถ้าเยาวชนมีอะไรทำาแล้วพวกเขาก็จะไม่เข้าไป 
  ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายเช่น ขายหรือเสพยาเสพติด

 - เยาวชนต้องการสร้างความสัมพันธ์กับเยาวชนต่างหมู่บ้านและเป็นเครือข่ายกับเยาวชนกลุ่มอื่นๆ อยากที่จะมีส่วนร่วม 
  ในกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาชีวิตและชุมชนของตนเอง โดยยินดีที่จะเข้าร่วม อาสาทั้งกำาลังกายและเวลา  

 - สมาชกิจากทกุกลุม่เหน็พอ้งต้องกนัถงึความสำาคญัของศาสนาตอ่ชวีติของพวกเขา และเหน็วา่ควรมกีจิกรรมทีช่ว่ยยกระดบั 
  จิตวิญญาณ

 งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเยาวชนเหล่านี้ให้ความสำาคัญต่อการศึกษาในระดับต้นๆ เพราะคิดว่าการศึกษาคือทางออกของปัญหา
ของพวกเขา เปรียบเสมือนหนังสือเดินทางที่จะพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น การศึกษาคือหนทางเดียวที่ทำาให้มีทักษะที่จำาเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน นอกจากนี้การมีการศึกษายังช่วยให้พวกเขามีศักดิ์ศรี ได้
รับการยอมรับจากสังคม ทำาให้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆ ในชุมชน และมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้นำา นอกจากนี้ยังสร้าง
ความเชือ่มัน่และความนบัถอืในตนเอง มบีทบาทในการกระตุน้สรา้งการเปลีย่นแปลงและผลกัดนัใหเ้กดิสนัตภิาพ ดงันัน้ การศกึษา หรือ 
ความพยายามที่จะมีการศึกษาของเยาวชนในมินดาเนา  จึงเป็นแนวทางหนึ่งของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด31 

เสียงเรียกร้องจากผู้ที่ไม่มีเสียง

 สำาหรับเหยื่อที่รอดจากความรุนแรงทางเพศทั้งชายและหญิงควรได้รับการดูแลให้คำาปรึกษา ซึ่งอาจจะต้องมีหลายขั้นตอนที่
แตกต่างกันและเหมาะสมในแต่ละเพศ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้กล้าที่จะพูด นอกจากนี้ Sivakumaran ยังเสนออีกว่า ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
ความรุนแรงเช่นน้ี ควรมีสิทธิที่จะเลือกเพศของเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ หรือเลือกผู้ท่ีให้คำาปรึกษา หรือล่ามแปลภาษา อย่างไรก็ดี
เหยื่อที่เป็นหญิงมักต้องการที่จะพูดกับผู้หญิงด้วยกัน แต่สำาหรับผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อจากความรุนแรงทางเพศ ยังไม่แน่ชัดว่าจะต้องการ 

28 Human Rights Watch, “Thailand: New Killings in South”, August 28, 2013. (HRW statement cited six killings but the number of JOP members 
killed by suspected pro-government death squad has reached nine at the end of Nov. 2013)
29 Don Pathan, “Hostage to national politics: Thailand’s southern peace initiatives”, Asia Peacebuilding Initiatives, January 27, 2014.
30 Shobhana Rajendran, David Veronesi, Nasrudin Mohammad and  Almudin Mala “The Impact of Armed Conflict on Male Youth in Mindanao, 
Philippines”, Community and Family Services International (CFSI). The publication is part of the Social Development Papers: Conflict Prevention 
& Reconstruction, July 2006.
31 Ibid.
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คยุกบัผู้ชายดว้ยกนัหรือไม3่2 ขณะทีง่านวจิยัของ Nilsson ระบุวา่ จำาเป็นทีจ่ะตอ้งรบัฟงัเสยีงของผูช้าย พรอ้มทัง้เตอืนนกัพฒันาทีท่ำางาน 
เกี่ยวกับความขัดแย้งที่มักมองว่า “ผู้หญิงเป็นผู้เสียสละเพื่อชุมชน” จึงให้ความสำาคัญกับผู้หญิงเป็นหลัก “ถ้าผู้ชายไม่มีตัวแทนอยู่ใน
ประชาสังคมก็เท่ากับเสียงของเขาเหล่านั้นไม่มีใครได้ยิน ผู้ชายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในเรื่องความขัดแย้งและความมั่นคงก็จะมีเพียงผู้
ที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐ เช่น ทหารและตำารวจ”33 

  บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 ทีผ่า่นมามรีายงานทางวชิาการนอ้ยมากทีพ่ดูถงึความรนุแรงตอ่ผูช้ายและเยาวชนชายในระดบัพืน้ที ่นอกจากรายงานเพียงไมก่ี่
ชิ้นที่ถูกใช้โดยกลุ่มรณรงค์ เช่น องค์กรเอกชนในประเทศฟิลิปปินส์ได้แก่ Community and Family Services International (CFSI)  
ซึ่งทำาการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการสู้รบต่อเยาวชนชายในมินดาเนา” โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกในกรุงมะนิลา และ
กลุ่ม Coalition to Stop the Use of Child Soldiers ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน องค์กรเยาวชนนี้ทำางานร่วมกับมูลนิธิยุติธรรมเพื่อ
สันติภาพ (Justice for Peace Foundation) ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ เพื่อกระตุ้นให้เห็นข้อห่วงใยต่อเด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอาสา
สมัครป้องกันหมู่บ้านซึ่งได้รับการฝึกและติดอาวุธให้โดยรัฐบาล รายงานต่างๆ เหล่านี้ถูกใช้รณรงค์เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ของรัฐ และเพื่อให้รัฐบาลปฏิบัติตามข้อตกลงหรืออนุสัญญาและพิธีสารต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้กับนานาชาติ อย่างไรก็ดี รายงานบางฉบับ
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความขัดแย้งต่างๆ เหล่านั้นด้วย

การแทรกแซงโดยตรง 

 ด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) รัฐบาลติมอร์เลสเตได้
ทำาโครงการระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในเยาวชนภายใต้โครงการ “CASH for work program” (โครงการงานคือเงิน) ถึงแม้
ความพยายามดังกล่าวจะเป็นที่น่ายกย่อง แต่รายงานจากธนาคารโลกในปี พ.ศ.2550 “ปัญหาวิกฤติของเยาวชนในติมอร์เลสเต: การ
วิเคราะห์สถานการณ์และทางเลือกนโยบาย” ได้ชี้ให้เห็นว่า การแก้ปัญหาเยาวชนในภาวะวิกฤติต้องทำาความเข้าใจปัญหาของเยาวชน
อย่างถ่องแท้และต้องใช้มาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรายงานมีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังต่อไปนี3้4 

 - สนับสนุนเด็กเยาวชนที่ได้รับผลกระทบทั้งในลักษณะของเงินสนับสนุน หรือสิ่งของ เพื่อจูงใจให้เด็กเรียนต่อในโรงเรียน

 - จัดตั้งศูนย์เยาวชนในโรงเรียนเพื่อให้เยาวชนอยู่ในระบบการศึกษาให้มากที่สุด และเชื่อมโยงเด็กเยาวชนกับชุมชน อีกทั้ง 
  เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการควบคุมทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ ศูนย์เยาวชนควรมีโครงสร้างพื้นฐาน 
  ที่พร้อมในการพัฒนาทักษะเยาวชนในด้านต่างๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี การกีฬา และวัฒนธรรม

 - ขยายโครงการจา้งงานเด็กเยาวชนอยา่งกวา้งขวาง ทำาใหเ้ป็นนโยบายเรง่ดว่นในการเพิม่โอกาสการมงีานทำาของเดก็เยาวชน 

 - สร้างโครงการพัฒนาชุมชนที่ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Driven Development) โดยให้บทบาทกับเยาวชน 
  เปน็หลกั เพือ่สรา้งโอกาสการมงีานทำา เชือ่มโยงเดก็เยาวชนกบัชมุชนและสรา้งพลงัใหก้บัเยาวชนสามารถเขา้มามสีว่นรว่ม 
  ในกระบวนการสร้างชาติ

 - สนบัสนุนโครงการการสือ่สารโดยมเียาวชนเปน็ตวันำา เพือ่เชือ่มโยงเยาวชนกบัชมุชน โดยเฉพาะกบักลุม่เพือ่นๆ รุน่เดยีวกนั 
   และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการควบคุมทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ  

 - สนับสนุนโครงการเพ่ือความยุติธรรมและความปลอดภัยในระดับชุมชน เพ่ือยุติการทำาผิดโดยไม่ต้องรับโทษ และลดแรงจูงใจ 
  ของเยาวชนในการสร้างพฤติกรรมความรุนแรง ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันทางการเช่น ตำารวจและศาล  
  ตลอดจนกระบวนการสืบสวนลงโทษเยาวชนที่มีส่วนในความรุนแรง และอาชญากรรม

32 Sandesh Sivakumaran, “Sexual Violence Against Men in Armed Conflict”, The European Journal of International Law Vol.18, No. 2 © EJIL 2007.
33 Malin Nilsson, “Suspect, Detainee, or Victim? A Discourse Analytical Study of Men’s Vulnerability in Thailand’s Deep South” Master’s Programme 
in Asian Studies, Lund University, Sweden, 2012.
34 The World Bank, “Timor-Leste’s Youth in Crisis: Situational Analysis and Policy Options,” A World Bank 2007 report, September 5, 2007. 
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 คู่มือ “Youth and Intervention” (เยาวชนและการแทรกแซง) ที่จัดทำาโดย USAID ได้ตั้งคำาถามสำาคัญว่า ทำาไมเยาวชนจึง
เข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรง ถึงแม้ว่าคู่มือนี้ไม่ได้ระบุทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ได้กล่าวถึงสาเหตุสำาคัญๆของความขัดแย้ง และให้ข้อ
เสนอแนะต่อการทำางานพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมต่อเยาวชน เพื่อให้ตอบสนองต่อพลวัตรของความขัดแย้ง 
ดังนี้

 - ค้นหาเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงทางศาสนาหรือกลุ่มชาติพันธุ์ หลังจากนั้นหา 
  สิ่งที่เยาวชนต้องการสิ่งที่ขาด แล้วพัฒนาเป็นโครงการเพื่อการสนับสนุนต่อไป

 - เช่ือมโยงเยาวชนกลุ่มเส่ียงให้เข้าสู่สังคม โดยผ่านโครงการท่ีจะนำาเยาวชนกลุ่มเส่ียงและเยาวชนท่ัวไปให้มาทำากิจกรรมร่วมกัน

 - สนับสนุนโครงการที่ทำาให้เยาวชนรู้สึกเป็นเจ้าของ เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำา และสามารถทำางาน 
  ร่วมมือกับผู้ใหญ่ได้ โดยอาจมีการพัฒนาทักษะความเป็นพลเมือง เช่น การพูดในท่ีสาธารณะ การเจรจาต่อรอง การผลักดัน 
  ด้านนโยบาย และการบริหารจัดการงบประมาณ เป็นต้น

 - การออกแบบและประเมินผลโครงการ ควรคำานึงถึงประเด็นในเร่ืองบทบาทหญิง – ชาย เช่น โครงการต้องไม่ลืมว่าเยาวชนหญิง 
  มีแนวโน้นที่จะเข้าร่วมในโครงการได้น้อยกว่าเยาวชนชาย เนื่องจากภาระงานทางบ้าน

 - เยาวชนต่างมีความต้องการที่หลากหลาย รวมทั้งความต้องการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมตัวไปสู่วัยผู้ใหญ่  
  ดังน้ันการสนับสนุนงานพัฒนาเยาวชนจึงมีความหลากหลายตามไปด้วย แต่ส่ิงท่ีพึงตระหนักคือ ในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแย้งสูง  
  ควรบรรจุทักษะเรื่องการจัดการความขัดแย้งไว้ในทุกกิจกรรมของโครงการ 

 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คู่มือของ USAID ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อชี้ให้เห็นปัจจัยเชื่อมโยงกับความรุนแรงโดยตรง ดังนั้นสาเหตุต่างๆ 
ที่ระบุไว้ในรายงานจึงไม่สามารถสรุปว่าจะใช้ได้กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยหรือไม่ หรือ อีกนัยหนึ่งแรง
จูงใจทางเศรษฐกิจอาจมิใช่เหตุผลที่ทำาให้เยาวชนเข้าร่วมกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ชายแดนใต้

 ในระหว่างการรวบรวมปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบในมินดาเนาสำาหรับการทำาข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับ 
MILF ได้มีการรายงานเรื่อง “ผลกระทบต่อเยาวชนชายในการสู้รบในมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์” ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา 
ดา้นการศกึษา การอนามยั และภาคการเกษตรกบัผูช้ายและเยาวชนชาย โดยรายงานฉบับนีช้ีใ้หเ้หน็วา่ การลงมอืแกไ้ขสถานการณอ์ยา่ง
เร่งด่วน จะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชายและเยาวชนชายไม่ได้ถูกทอดทิ้ง ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวได้แก3่5 

 - การให้การศึกษาเป็นการช่วยเหลือที่สำาคัญ เป็นหนทางที่จะนำาพาให้เยาวชนชายมีเป้าหมายชีวิตและกลับสู่วิถีชีวิตที่ปกต ิ
  การสร้างรูปแบบ “กติกาเยาวชน” (Youth Pack model) ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนโดยสภาผู้อพยพของนอร์เวย์ (Norwegian  
  Refugee Council), องค์กร Action Aid ร่วมกับกระทรวงศึกษา และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
  เซียรา เลโอน ได้ถูกทดลองใช้ในปี พ.ศ.2546 โดยโครงการมีลักษณะเป็นการเรียนรู้เต็มเวลาในระยะเวลาหนึ่งปี สำาหรับ 
  เยาวชนที่มีการศึกษาน้อยหรือไม่มีการศึกษา หรือเด็กเยาวชนที่ไม่สามารถเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

 - การส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของเยาวชนชาย ควรใช้วิธีการบูรณาการทักษะต่างๆ เข้าด้วยกัน ท้ังทักษะการอ่าน - เขียน  
  ทักษะชีวิต ทักษะการเกษตร และทักษะวิชาชีพ นอกจากนี้ต้องประสานหุ้นส่วนซ่ึงเป็นภาคธุรกิจในท้องถ่ินเพื่อช่วยให้ 
  เยาวชนสามารถพัฒนาทักษะที่ถูกต้อง และเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เช่น ในการฝึกหัดงาน และการแนะแนว

 - สนบัสนุนโครงการฝกึอบรมวชิาชา่งยนตท์างการเกษตร และการเปน็ผูป้ระกอบการ แกเ่ยาวชนในชนบท ควรเปน็โครงการ 
  ส่งเสริมทักษะในการซ่อม – บำารุงและสร้างเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก

 - การกอ่สรา้งสถานทีเ่ลน่กฬีา เชน่ สนามบาสเกตบอล พรอ้มอปุกรณก์ารเลน่ หรอืการกอ่ตัง้สมาคมเยาวชน หรอืศนูยเ์ยาวชน  
  จะเป็นการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย (safe zones) ให้แก่เยาวชนได้มาพบปะกัน สร้างเครือข่าย และมีปฏิสัมพันธ์กันใน 
  หมู่เพื่อนๆ รุ่นเดียวกัน

35 Shobhana Rajendran, David Veronesi, Nasrudin Mohammad and  Almudin Mala “The Impact of Armed Conflict on Male Youth in Mindanao, 
Philippines”, Community and Family Services International (CFSI). The publication is part of the Social Development Papers: Conflict Prevention 
& Reconstruction, July 2006.
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 - การพัฒนาขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับท้องถิ่น เช่น ตำารวจ และหน่วยงานผู้ให้บริการต่างๆ ในเรื่องของ 
  การสรา้งสนัติภาพ และทกัษะด้านสงัคมจติวทิยา จะชว่ยใหเ้ขาเหลา่นัน้ไดเ้ข้าใจและรบัรูส้ถานการณข์องเยาวชนโดยทัว่ไป  
  และสามารถหาช่องทางในการสนับสนุนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่เยาวชน

 การประเมินองคค์วามรูแ้ละการทำางานในพืน้ทีเ่กีย่วกบัความรนุแรงทางเพศตอ่ผูช้ายของ Sandesh Sivakunaran ไดช้ีใ้หเ้หน็
ว่า การวิเคราะห์และวิจัยต่อไปเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศต่อผู้ชาย ควรต้องให้ความสนใจต่อข้อมูลเชิงประจักษ์ และช่วยกันส่งเสริม
เพื่อเพิ่มความตระหนักต่อประเด็นนี้ นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า “ควรยุติการมองแบบไม่เช่ือมโยงกันระหว่างข้อวินิจฉัยเก่ียวกับปัญหา
ความรุนแรงทางเพศต่อผู้ชายในพื้นที่ความขัดแย้ง กับการขาดมาตรการที่จะนำาเสนอประเด็นดังกล่าว” โดยได้เสนอแนะไว้ ดังนี3้6 

 - สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงทางเพศต่อชายและความรุนแรงทางเพศต่อหญิง

 - เราจำาเป็นต้องทำาความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศต่อเด็กชายให้มากยิ่งขึ้น

 - ตรวจสอบสถานการณ์ของเหยื่อที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นผู้กระทำาผิด

 - ทำาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำาความรุนแรงทางเพศต่อผู้ชายและเยาวชายและการต่อสู้กับภัยจากความรุนแรงทางเพศ 
  ต่อผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นที่ปรากฏ เพราะอาจทำาให้เห็นเหตุผลที่แท้จริงของปัญหานี้

 ข้อเสนอแนะจากรายงานพิเศษของ US Institute of Peace เน้นไปที่ผู้กำาหนดนโยบาย เพื่อให้พัฒนาวิธีการโดยรวม ทั้งใน
ช่วงวิกฤตและช่วงหลังจากความขัดแย้งสงบลง ซึ่งมีดังต่อไปนี3้7 

 - พัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อการช่วยเหลือดูแลผู้ชายท่ีได้รับผลกระทบ นำาไปใช้จริง และประเมินผล เพื่อปรับปรุงแก้ไข  
  โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ก่อความไม่สงบด้วยการมองผ่านสายตาและอัตลักษณ์ความเป็นชาย ขณะเดียวกันก็ดึงให้ชายเหล่านั้น 
  เข้าร่วมอย่างจริงจังในการป้องกันความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ

 - หาวิธีการที่ชัดเจนเพื่อให้ชายและหญิง เข้ามาเป็นพันธมิตรกันในกระบวนการสันติภาพ และการสร้างความมั่นคง  
  โดยส่งเสริมความเป็นผู้นำาให้แก่ผู้หญิง สร้างความรู้สึกเสมอภาคระหว่างหญิง-ชายในกระบวนการเจรจาสันติภาพ

 - ยกระดับความตระหนัก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบทเรียน และทำาให้งานวิจัยในพื้นที่ เห็นความจำาเป็นที่จะต้องให้ผู้ชาย 
  เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพและความมั่นคง 

 - ทำาการวิจัยเพื่ออธิบายว่า อัตลักษณ์ความเป็นชายและบรรทัดฐานทางสังคมในเรื่องเพศสภาพ ส่งผลต่อปัจจัยการเกิด 
  ความรุนแรงอย่างไร

 - พฒันาระบบตอบสนองเรง่ด่วน เพือ่ใหป้ระเดน็ทางเพศและการกระทำารนุแรงทางเพศหลงัสถานการณค์วามขัดแยง้ปรากฏ 
  ออกมา โดยให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ทั้งในฐานะผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนในการป้องกันปัญหา

 - ดำาเนินการและประเมนิผลโครงการซึง่ชว่ยเหลอืผูช้ายทัง้ทีเ่คยเปน็ผูร้ว่มรบและพลเมอืง เพือ่รว่มสรา้งอตัลกัษณ์แห่งความ 
  สงบสุข สันติ และมีความเสมอภาคทางเพศ ภายหลังสถานการณ์ความขัดแย้งสิ้นสุดลง

 - ให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ผู้หญิง เช่น ให้การศึกษาแก่ผู้ชายในเรื่อง 
  ความเท่าเทียมทางเพศ การมีส่วนในการดูแลและทำางานบ้าน การป้องกันความรุนแรงทางเพศ และการมีส่วนร่วมในเรื่อง 
  เศรษฐกจิของครวัเรอืน โครงการเหลา่นีอ้าจประกอบไปดว้ย การอบรมทกัษะการทำางานและการหางานใหท้ำาเพือ่ใหผู้ช้าย 
  สามารถหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและชุมชน

 - สง่เสริมให้ผูช้ายได้เขา้มามสีว่นเปน็พีเ่ลีย้งหรอืทีป่รกึษาในเรือ่งความเทา่เทยีม การไมใ่ชค้วามรนุแรง และบทบาทของความ 
  เป็นพ่อ และเป็นผู้ให้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายทอดแบบอย่างในเชิงบวกแก่คนรุ่นต่อไป

 - สร้างความเข้าใจต่อประสบการณ์ชีวิตของผู้ชายในภาวะความขัดแย้งและมองผู้ชายในฐานะเพศๆ หนึ่งท่ีถูกกำาหนด 
  โดยบรรทัดฐานทางสังคมเช่นเดียวกับผู้หญิง 

36 Sandesh Sivakumaran, “Lost in translation: UN responses to sexual violence against men and boys in situations of armed conflict”, International 
Review of the Red Cross, Vol. 92: No. 877, March 2010.
37 Joseph Vess, Gary Barker, Sanam Naraghi-Anderlini, and Alexa Hassink, “The Other Side of Gender:  Men as Critical Agents of Change”,  
USIP Special Report, December 2013.
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  หน่วยงานรัฐที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย  (Service Providers)

  การใหค้วามชว่ยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ และผูเ้สยีหายจากเหตกุารณค์วามไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ัน้รฐับาล
ตระหนกัและรบัรูถ้งึการสญูเสยีของประชาชนทกุกลุม่ เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของผูไ้ดร้บัผลกระทบฯ ผูเ้สยีหาย ครอบครวัและชมุชน 
รัฐบาลไดก้ำาหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารชว่ยเหลอืแก ่1) ผูท้ีถ่กูกระทำาจากกลุม่กอ่ความไมส่งบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้และทำาให้
บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย และ 2) ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
อันสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทำาให้บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สินเสียหาย การฟ้ืนฟู
ร่างกายและจิตใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (การศึกษา อาชีพ ความคุ้มครองความปลอดภัย) และการอำานวยความยุติธรรมอย่างเป็น
ธรรมโดยให้การช่วยเหลือที่สอดคล้องกับศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้เขาสามารถกลับมาดำารงชีวิตในสังคมได้
อย่างเป็นปกติสุข

1. ผู้ท่ีถูกกระทำาจากกลุ่มก่อความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทำาให้บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย

  ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยศูนย์เยียวยาจังหวัด/อำาเภอจ่ายเงินเยียวยาตามการบาดเจ็บ
ทางกายภาพ และทรัพย์สินเสียหาย 

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การเยียวยากรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัสด้วยเงินยังชีพ
ของลกูเปน็รายเดอืน ตามระดบัการศกึษาของลกู หรอืเงนิครอบครวัอปุถมัภ ์สำาหรบัครอบครวัทีบ่ดิามารดาเสยีชวีติทัง้คูห่รอืกรณพีกิาร 
เงินยังชีพผู้พิการ เงินฟื้นฟูสมรรถภาพ

  กระทรวงศึกษาธิการ ให้การเยียวยากรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัสโดยการให้ทุนการศึกษาของลูกเป็นรายปีตามระดับ 
การศึกษาของลูก

  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จ่ายค่าตอบแทนความเสียหาย จ่ายค่าขาดรายได้ และรักษาตัวในสถานพยาบาล

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ่ายค่ารักษาตัวในสถานพยาบาล หรือค่าจัดการศพ

2. ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความ 
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐให้การช่วยเหลือเยียวยาบุคคล 4 กรณี คือ

  1) บุคคลผู้ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต อันเกิดจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ ์
   ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  2) กรณีบุคคลถูกบังคับให้สูญหายและสงสัยหรือมีพฤติการณ์บ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่อง 
   มาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  3) กรณีบุคคลผู้ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหา จำาเลย หรือผู้ต้องขัง กรณีผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวหรือผู้ถูกคุมขังตามพระราชบัญญัต ิ
   กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติการรักษา 
   ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และผลการดำาเนินงานพบว่า 
   เจ้าพนักงาน ปล่อยตัวโดยไม่มีความผิด หรือพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้อง หรือพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือศาล 
   มีคำาพิพากษาถึงที่สุด ให้ยกฟ้อง

  4) กรณีถูกจับดำาเนินคดีและต้องการการช่วยเหลือในการต่อสู้คดีหรือการอำานวยความเป็นธรรม เช่น การจ้างทนายความว่า 
   ความในคดี การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน หรือการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดใน 
   การต่อสู้คดี

การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ และ ป.วิอาญา

  1) กลุ่มที่ไม่มีหมายแต่หนีไป (เพราะเคยถูกเรียกสอบและเกิดความกลัว) มี “ศูนย์รับเรื่อง โครงการพาคนกลับบ้าน” โดยให ้
   ผู้ได้รับผลกระทบเข้าไปที่ศูนย์ฯ แจ้งปัญหา เจ้าหน้าที่จะทำาการตรวจสอบจากหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อดูว่าเป็นผู้ท่ี 
   ติดหมายอะไรอยู่บ้างหรือไม่ (พรก. / ป.วิอาญา) หากไม่ติดหมายใดอยู่ ศูนย์ฯ จะออกหนังสือรับรองให้เพื่อไปใช้ยืนยันเมื่อ 
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   ถูกตรวจสอบ และจะส่งหนังสือรับรองไปทุกด่าน ทุกหน่วยเฉพาะกิจ ทุกจุดตรวจ และหากยังมีปัญหา สามารถไปแจ้งท่ี  
   รอง ผบ.กองพล 15 ซึ่งจะจัดการให้โดยเชิญหน่วยที่มีปัญหามาทำาความเข้าใจ

  2) กลุ่มที่ถูกออกหมายพรก.ฉุกเฉินฯ เพราะถูกต้องสงสัย และหลบหนีไป แต่ระหว่างหลบหนีกระบวนการสืบสวนสอบสวน 
   พบแล้วว่ามิได้เกี่ยวข้อง หมายพรก.ฉุกเฉินฯ นั้นจะถูกปลดไป ซึ่งมีระบุอยู่ว่า หากออกหมายไปแล้ว 1 ปี โดยที่ไม่สามารถ 
   พิสูจน์ว่ามีความผิดและแจ้งข้อกล่าวหาได้ ให้หมายนั้นถูกปลดไป

  3) คนที่มีหมาย พรก. ฉุกเฉินฯ และ ป.วิอาญา ที่จะเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน (ทั้งคนที่ถูกจับ หรือคนที่มามอบตัว) ถ้า 
   โทษฐานความผิดตามหมายที่แจ้งมีโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี สามารถทำาเรื่องประกันตัวได้ทันทีโดยไม่ต้องมีวงเงินคำ้าประกัน  
   ให้ใช้ผู้มีตำาแหน่งทางราชการคำ้าประกัน แต่หากโทษฐานความผิดที่แจ้งมีโทษจำาคุกเกิน 5 ปี ต้องมีวงเงินคำ้าประกัน หรือ 
   หาข้าราชการมาคำ้าประกันให้ หากไม่มีเงินและหาคนคำ้าประกันให้ไม่ได้ โครงการพาคนกลับบ้าน จะช่วยเหลือโดยมี 
   นายทหารใช้ตำาแหน่งคำ้าประกันให้ ทั้งนี้จะมีทนาย และอัยการคอยให้คำาแนะนำาปรึกษาเกี่ยวกับคดี

3. หน่วยงานที่ให้การดูแลด้านสุขภาพจิต

  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านสุขภาพจิตให้ผู้ที่ได้รับผลกระ
ทบจากสถานการณค์วามไมส่งบ โดยมกีารจดัตัง้ศนูยเ์ยยีวยาฟืน้ฟสูขุภาพจติ ในโรงพยาบาล 37 แหง่ ในจงัหวดัปตัตาน ียะลา นราธวิาส 
และ 4 อำาเภอของจังหวัดสงขลา โดยมีนักจิตวิทยาประจำาทุกแห่ง มีการเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
เยีย่มเยยีนและจดักจิกรรมในเรอืนจำา และพฒันาระบบฐานขอ้มลูเฝา้ระวงัปญัหาสขุภาพจติ (VMS : Violence related Mental Health 
Surveillance) 

4. หน่วยงานรัฐในพื้นที่ที่มีภารกิจร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนชายทั่วไป

  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพ่ือประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างท่ัวถึง เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ 
และเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนได้สามารถดำาเนินการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต 
ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการอ่านมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยอ่านออกเขียนได้

  กระทรวงแรงงาน มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่

  • กรมการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทำาและคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้ม 
   ตลาดแรงงาน เปน็ศนูยก์ลางขอ้มลูตลาดแรงงาน รวมทัง้พฒันาและสง่เสรมิระบบการบรหิารดา้นการสง่เสรมิการมงีานทำา  
   ให้คำาปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน

  • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำาและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
   และสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาฝมีอืแรงงาน เพิม่ผลติภาพแรงงานและยกระดบัรายไดข้องกำาลงัแรงงาน ดา้นการพัฒนาฝีมอื 
   แรงงาน จัดหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำางานเป็นการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ม ี
   โอกาสศึกษาต่อและว่างงานให้มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าทำางานในสถานประกอบการหรือนำาไปประกอบ 
   อาชีพได้โดยผู้เข้าฝึกอบรมไม่จำาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านช่างมาก่อน 
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4ผลจากการศึกษา

บทที่

 การศึกษาผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น
สองกลุ่มหลักๆ ตามลักษณะการได้รับผลกระทบคือ กลุ่มที่หนึ่ง ผู้ชายและเยาวชนชายท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ 
ความไม่สงบ (Direct Impact) ทั้งการได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงและจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัว ได้แก่ 1) ผู้ชายและ
เยาวชนชายทีถ่กูจบักมุ ดำาเนนิคดคีวามมัน่คง (Detainee / Ex detainee) 2) ผูช้ายและเยาวชนชายทีอ่ยูใ่นการเฝา้ระวงัของรัฐ (Watch 
List) คือ ผู้ที่ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือ ผู้ที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ 3) เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์
ความไม่สงบ กลุ่มที่สอง ผู้ชายที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Indirect Impact) เป็นผู้ที่ไม่ได้รับความ 
สูญเสียหรือความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินจากสถานการณ์ความรุนแรงหรือไม่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง แต่ได้รับผล 
กระทบในการดำาเนินชีวิตทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เยาวชนชายที่ว่างงานทั่วไป ซึ่งจำาแนกกลุ่มเป้าหมายในหลายลักษณะ 
ทั้งมิติการนับถือศาสนา (พุทธ - มุสลิม) การตั้งถิ่นฐาน (เขตพื้นที่ชนบทเชิงเขาหรือพื้นที่ทำาสวนเขตชายฝั่งทะเล และเขตชุมชนเมือง) 
และ ลักษณะการศึกษา (ร.ร.เอกชนสอนศาสนา / ปอเนาะดั้งเดิม / จบการศึกษาจากประเทศในโลกมุสลิม) 

 ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายนั้นได้ศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ (Impact) และสาเหตุของผลกระทบ (Cause) การรับมือ
และการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น (Coping Strategy) ความต้องการการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบ (Needs) 
ตลอดจนการช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และองค์กรต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้การช่วยเหลือ (Service Providers) จากประเด็นต่างๆ เหล่านี้จะนำามาสรุปและช้ีให้เห็นถึงประเด็นสำาคัญ ปัญหาและช่องว่างที ่
ต้องเติมเต็มเพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะสำาหรับการดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ชาย เยาวชนชายท่ีได้รับผลกระทบ ให้สอดคล้อง 
กับความตอ้งการ เหมาะสมกบับรบิทของพืน้ที ่และเกดิการทำางานทีห่นนุเสรมิกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่จะนำาไปสูก่ารคล่ีคลาย
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ชายและเยาวชนชายในพื้นท่ี และอาจส่งผลต่อการลดเงื่อนไขสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ได ้
อีกทางหนึ่ง

  ผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Direct Impact)

1. ผู้ชายที่ถูกจับกุม ดำาเนินคดีความมั่นคง (Detainees/ Ex detainees)

 ผู้ท่ีโดนคดีความม่ันคงต้ังแต่ปีพ.ศ. 2547 – กันยายน 2557 มีจำานวนท้ังส้ิน 4,082 คน ยังมีผู้ท่ีหลบหนีหมายจับจำานวน 1,023 คน38  
สำาหรับผู้ชายที่ถูกจับกุม ดำาเนินคดีความมั่นคง มีทั้งผู้ที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีจากหลักฐานการเกิดเหตุ และถูกจับกุมจากการถูกซัดทอด
โดยไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจน ข้อกล่าวหาหลักๆ ที่ได้รับคือ การก่อการร้าย อั้งยี่ซ่องโจร ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาวุธปืน และความผิด
ต่อชีวิต เมื่อถูกดำาเนินคดีส่วนใหญ่ได้รับการประกันตัว (61%)39 ถูกคุมขังระหว่างสู้คดี (39%) ทั้งนี้ส่วนใหญ่แต่ละคนจะโดนหลายคดี 
และการฟอ้งรอ้งการสู้คดจีะทำาไปทลีะคด ีจากสถติพิบวา่แตล่ะคดจีะใชเ้วลาพจิารณาประมาณ 1 – 2 ป ีทำาใหต้อ้งตดิอยูใ่นกระบวนการ
สู้คดีเป็นเวลานาน

 กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลมีทั้งผู้ที่ถูกจับกุมและสู้คดีโดยทั่วไป กับผู้ที่ถูกจับกุมหรือผู้ที่หลบหนีการจับกุมและกลับมามอบตัว
ผ่านโครงการพาคนกลับบ้าน สำาหรับผู้ที่ไม่ได้รับการประกันตัวจะถูกคุมขังระหว่างสู้คดีจนศาลยกฟ้องเป็นเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี  

38  ข่าวไทยรัฐนิวส์ โชว์, “สถิติจำานวนผู้โดนคดีความม่ันคงต้ังแต่ปี 2547- 2557 จากศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้”, (ไทยรัฐนิวส์ทีวี วันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 
2557 ออกอากาศเวลา 19.45 น.),  < http:// www.thairath.co.th> (สืบค้นเม่ือ 26 ตุลาคม 2557)
39  มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, “(ร่าง) รายงานของโครงการการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะท่ี 4 กิจกรรม
จัดทำาเวทีเพ่ือรับฟังความเห็นการร่างรายงาน)”, (โครงการการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนโดย American 
Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), 2554) หน้า 37 
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(โดนคดีระหว่างปีพ.ศ. 2550 – 2556) ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณ 25-40 ปี มีครอบครัวแล้วและเป็นเสาหลัก
ของครอบครัว ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งทำาสวน ทำานา รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวและเป็นอุซตาส เป็นต้น  หลายคนมีบทบาท
เป็นผู้นำาทางศาสนา เช่น โต๊ะอิหม่าม โต๊ะบิหลัน คอเต็บโดยส่วนใหญ่มีภูมิลำาเนาอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง40 

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูช้ายทีถ่กูจบักมุดำาเนนิคดคีวามมัน่คง ซึง่มาจากเสยีงสะทอ้นของผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรง 
และจากหน่วยงาน องค์กรที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคนกลุ่มนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

1.1 ผลกระทบ และสาเหตุ (Impact and Cause)

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ชายที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคงมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก ระดับครอบครัว และระดับ
ชุมชน ซึ่งมีด้วยกันหลายมิติแตกต่างกันไป ดังนี้

 1.1.1 ผลกระทบระดับปัจเจก

 ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคงรู้สึกกังวลต่อเรื่องความปลอดภัยในชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้ง
ระหวา่งถกูจบักุมดำาเนินคดี และหลงัจากพน้คดีแลว้ทำาให้ตอ้งอยูอ่ยา่งหวาดกลวั ระมดัระวงัตวั ไมส่ามารถดำาเนนิชีวติตามปกตไิดท้ัง้เรือ่ง
การเดนิทาง การพบปะผูค้น การทำามาหากนิ การมสีว่นรว่มในกจิกรรมตา่งๆ ของชมุชน เนือ่งจากทีผ่า่นมามเีหตกุารณต์า่งๆ ทีท่ำาใหค้น
กลุ่มนี้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตในหลายลักษณะด้วยกัน คือ

 • มผีูท้ีถ่กูจบักมุดำาเนนิคดีแลว้ได้รบัการปลอ่ยตวัถกูยงิเสยีชวีติ 10 คน และถกูยงิไดร้บับาดเจบ็ 2 คน41 ทำาใหค้นกลุม่นีเ้ชือ่วา่
มกีารใชค้วามรุนแรงนอกระบบเขา้มาจัดการ ทัง้จากฝา่ยเจา้หนา้ทีร่ฐัทีป่กัใจเชือ่วา่เขาเปน็กลุม่ผูก้อ่ความไมส่งบแตไ่มส่ามารถเอาผดิทาง
กระบวนการยุติธรรมได้ และการแก้แค้นจากฝ่ายญาติพี่น้องของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเขาเป็นผู้กระทำา ซึ่งผู้ที่ถูกจับกุมดำาเนิน
คดสีะทอ้นถงึความกงัวลตรงนีว้า่ “ศาลสงูไมพ่พิากษา เอาศาลเตีย้จดัการเลยดกีวา่...แมผ้มจะหลดุจากคดตีา่งๆ มาแลว้กไ็มม่อีสิระทีจ่ะ
ออกไปไหน จะออกนอกบ้านก็กลัว เพราะเพื่อนบ้าน 2 คนที่พ้นคดีมาแล้วเหมือนกันออกไปทำางานนอกบ้าน สุดท้ายมีคนตามไปยิงตาย
ทั้งคู่เลย...”

 • ยังคงถูกติดตามจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง แม้ศาลจะยกฟ้องและได้รับการปล่อยตัวแล้ว และเมื่อเกิดเหตุการณ์ความ
รุนแรงขึ้นใกล้ๆ บ้าน ก็จะมีทหารมาปิดล้อม ตรวจค้น ทำาให้รู้สึกว่าตนเองยังตกเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่อยู่

 • ในบางกรณีถูกข่มขู่จากเจ้าหน้าที่ ทั้งขณะถูกสอบสวน และเมื่อได้รับการปล่อยตัว ผู้ที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีบางรายเล่าให้
ฟังว่า เจ้าหน้าที่ใช้วาจาในเชิงข่มขู่ให้เกิดความกลัว 

 • มกีารตอบโตไ้ปมาระหวา่งคนพทุธกบัคนมสุลมิในหลายพืน้ทีเ่นือ่งจากสถานการณค์วามรนุแรงทีเ่กดิขึน้สง่ผลใหเ้กดิความ
ไม่ไว้วางใจระหว่างคนพุทธและคนมุสลิมค่อนข้างมาก ทำาให้ผู้ที่โดนคดีความมั่นคงที่อาศัยอยู่ระหว่างพื้นที่รอยต่อกับชุมชนพุทธจะรู้สึก
กลัวไม่มั่นใจในความปลอดภัยเมื่อต้องเดินทางผ่าน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีคนพุทธเป็นคนกลุ่มใหญ่

 ผลกระทบด้านจิตใจ ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคงเกิดผลกระทบด้านจิตใจในหลายลักษณะ และมีความรุนแรง 
แตกต่างกันข้ึนอยู่กับการถูกปฏิบัติระหว่างการจับกุม สอบสวน และคุมขัง ระยะเวลาท่ีถูกคุมขัง สถานภาพและบทบาททางสังคมท่ีเคยมี  
ซึ่งผลกระทบด้านจิตใจที่ได้รับ มีดังนี้ 

 รู้สึกสูญเสียอิสรภาพและเสรีภาพ ผู้โดนคดีความมั่นคงมีความรู้สึกว่าตนเองต้องสูญเสียอิสรภาพและเสรีภาพทั้งในขณะที่ถูก
คุมขังและเมื่อพ้นจากคดีแล้ว ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วง โดยขณะที่ถูกคุมขังจะรู้สึกถึงการขาดอิสรภาพอย่างรุนแรงทำาให้เกิด
ความรันทดและหดหู่ที่ฝังลึกในใจ ดังที่ได้สะท้อนออกมาว่า “มันเป็นความรู้สึกที่สุดจะบรรยาย” มีหลายเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึง
ความรู้สึกต่อการสูญเสียอิสรภาพของผู้ที่ถูกจับกุมดำาเนินคดี อาทิเช่น คนท่ีเคยเลี้ยงนกกรงหัวจุกไว้ท่ีบ้าน บอกให้คนท่ีบ้านปล่อยนก 

40 พื้นท่ีสีแดง หมายถึง พื้นที่ที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมีการเคลื่อนไหวและจัดตั้งค่อนข้างเข้มแข็ง ข้าราชการและตัวแทนของอำานาจรัฐไม่สามารถเข้าถึง หรือเข้าไปม ี
อิทธิพลในพื้นที่ได้ (เป็นพื้นที่ที่รัฐไม่สามารถสถาปนาอำานาจที่เข้มแข็งได้)
41 อัญชนา หีมมิหน๊ะ, “ผู้ต้องหาคดีความม่ันคงและความไม่สงบ (4): สถิติและผลกระทบของการฆ่านอกระบบ การวิสามัญฯ”, < http:// www.deepsouthwatch.org >  
(สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2557)
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ไปให้หมด หรือ หลายคนถูกใส่ตรวนตลอด 24 ชั่วโมงแม้กระทั่งตอนละหมาด ทุกครั้งที่มองโซ่ตรวนนำ้าตาก็จะไหลออกมา (ปัจจุบันไม่มี
การใส่ตรวนแล้ว) หรือ การถูกควบคุมเป็นพิเศษในเรื่องของการฝึกอาชีพในเรือนจำาที่ทำาได้เพียงการถักอวน ไม่สามารถฝึกอาชีพตาม
ความสนใจอื่นๆ ได้ เช่น งานไม้ ช่างเครื่องยนต์ เพราะอาชีพเหล่านั้นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความแหลมคม ยิ่งทำาให้เกิดความรู้สึกอึดอัดจาก
การถกูจำากดัอสิรภาพในทกุเรือ่ง ทัง้นีเ้มือ่พน้จากคดแีลว้จะรูส้กึถงึการขาดอสิรภาพอกีลกัษณะหนึง่ คอื ตอ้งเกบ็ตวัไมส่ามารถไปไหนมา
ไหนได้อย่างปกติ ถ้าจะไปไหนก็ต้องคอยระวังตัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัย ดังที่สะท้อนว่า “ออกจากเรือน
จำาของรัฐต้องมาเข้าเรือนจำาของตนเอง”

 รู้สึกเสียใจ คับแค้นใจ โดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีบางราย
สะท้อนความรู้สึกตรงนี้ว่า “รู้สึกแย่ พอเห็นเจ้าหน้าที่ไม่อยากมองหน้า ไม่อยากให้ความร่วมมือใดๆ เราไม่ได้ทำาอะไรผิดแต่ทำาไมถึงทำา
กับเราอย่างนั้นด้วย” ในบางกรณี อาจมีช่องว่างระหว่างความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องสงสัยในขั้นตอนปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ทำาให้ผู้ต้องสงสัยรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังที่ผู้ถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคงรายหนึ่งเล่าว่า “...ถูกจับกุมตอนปี 
2552 ซึ่งตอนเกิดเหตุการณ์ทหารไปปิดล้อมหมู่บ้าน และตรวจเช็คคนท่ีไม่ได้อยู่ ขณะนั้นตนเองไม่ได้อยู่บ้านไปทำางานท่ีหาดใหญ่เลย
โดนจับ แต่จริงๆ แล้วสามารถตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดได้ว่าอยู่ที่ทำางานหรือไม่ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมตรวจสอบบอกว่าเป็นขั้นตอน
ของเขา แม้เราจะอยู่ที่อื่นก็ไม่สามารถหนีจากการถูกกล่าวหาครั้งนี้ได้ ทำาให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย”

 รู้สึกอับอาย เสียเกียรติเสียศักดิ์ศรี เพราะการตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง ก็จะถูกสังคมส่วนใหญ่มองว่าเป็นผู้ท่ี 
กระทำาผิดไปแล้วโดยเฉพาะตอนที่ถูกจับกุมจะตกเป็นข่าวเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ยิ่งตอกยำ้าว่าเป็นผู้กระทำาผิดเหมือนมีตราบาป ถึงแม้
จะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำาจริงหรือไม่ก็ตาม สำาหรับคนที่มีบทบาทเป็นผู้นำา เป็นอุซตาส หรือผู้นำาศาสนา จะมีความรู้สึกตรงนี ้
ค่อนข้างมาก เพราะเคยเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่ ผู้ที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีซึ่งเป็นผู้นำาศาสนาสะท้อนความรู้สึกในทำานองนี้ว่า “เราเป็น
คนที่ชาวบ้านนับถือ จากนี้ไปไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงกับเรา” และ ผู้นำาท้องถิ่นที่เคยเป็นผู้ต้องสงสัยและโดนจับกุมได้สะท้อนความรู้สึกใน
ทำานองเดียวกันว่า “ตอนโดนจับและเมื่อถูกปล่อยตัวออกมา ช่วงแรกๆ อยู่แต่ในบ้าน ไม่อยากเจอใคร จะเข้าสังคมก็กลัวถูกมอง เพราะ
ชาวบ้านคิดว่าถ้าถูกจับต้องเป็นคนร้ายแน่ๆ มองว่าเราเป็นคนร้ายจริงๆ”

 หวาดระแวงไม่ไว้วางใจผู้คน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคงจะรู้สึกหวาดระแวงไม่วางใจผู้คน  
ส่วนหน่ึงเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยและไม่รู้ว่าใครคิดอย่างไรกับเขา จึงต้องคอยระวังตลอดเวลาเมื่อต้องเดินทางไปไหนมาไหน  
บางรายสะท้อนว่า “...แม้กระทั่งขับรถแล้วเห็นวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์ตามมาก็ตกใจ ทั้งๆ ที่เขาแค่คุยโทรศัพท์” โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่
ฝา่ยความมัน่คงแลว้จะยิง่ไมอ่ยากพดูคยุและไมอ่ยากใหค้วามรว่มมอืใดๆ เนือ่งจากทีผ่า่นมา ผูถู้กจบักมุดำาเนนิคดคีวามมัน่คงรูส้กึวา่ เคย
ถกูจบัไปสอบสวนหลายครัง้โดยไมม่หีลกัฐาน ทำาใหไ้มม่ัน่ใจในการปฏบัิตงิานของเจา้หนา้ท่ี กลวัการถูกกลา่วหาโดยไมม่หีลกัฐานทีช่ดัเจน 
ดังที่บางรายเล่าให้ฟังว่า “ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่รือเสาะ ตัวเองเดินทางไปกรีดยางซึ่งอยู่ระหว่างเส้นทางนั้น บังเอิญเจอเจ้าหน้าที่ก็เลย
ถูกจับไปสอบสวน เพราะสงสัยว่าเราเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ถูกจับมาสองครั้งแล้ว ทั้งๆ ที่เราแค่ไปกรีดยางเท่านั้นเอง”

 โกรธแคน้และเกลยีดชังเจ้าหนา้ทีฝ่่ายความมัน่คง ผูท้ีถู่กจบักมุดำาเนนิคดทีีร่ะหวา่งถูกจบักมุ สอบสวนแลว้โดนเจา้หนา้ทีซ่อ้ม
ทรมาน ทำารา้ยทัง้รา่งกายและจติใจจะรูส้กึเจบ็ใจ โกรธแคน้ และถงึขัน้เกลยีดชงัเจา้หนา้ที ่เพราะถกูกระทำาใหรู้ส้กึเสยีศกัดิศ์รคีวามเปน็
มนุษย์ ผู้ที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีหลายรายสะท้อนถึงความรู้สึกเกลียดชัง อยากโต้ตอบเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นว่า “อยากจะฆ่าคนที่ซ้อมเลย 
อยากจบไปพร้อมๆ กัน แลกชีวิตกันเลย”

 มีอาการทางจิต เพราะเกิดความเครียด มีความกังวล และกดดันสูงจากการที่เคยถูกจับกุม คุมขัง โดยเฉพาะกรณีที่ถูกซ้อม
ทรมาน หรือกระทำาการข่มขู่ให้หวาดกลัวขณะที่ถูกสอบสวนเช่น เกิดอาการหลอน โดยเฉพาะช่วง 2 – 3 เดือนแรกที่ออกจากเรือนจำา 
บางรายเมื่อพบเจ้าหน้าที่ทหาร หรือเมื่อต้องเดินทางผ่านด่านตรวจบนถนนจะกลัวจนตัวสั่น หรือบางรายนอนอยู่ที่บ้านเมื่อได้ยินเสียง 
รถขับผ่านก็จะมีอาการตื่นกลัว เกรงว่าจะถูกนำาตัวไปอีก นอกจากนี้ ผู้ท่ีถูกคุมขังเป็นเวลานานๆ เมื่อได้รับการปล่อยตัวบางรายจะมี
อาการซึมเศร้า รู้สึกเฉยชาไม่สนใจคนรอบข้าง ไม่กระตือรือร้นที่จะทำาอะไร

 ผลกระทบดา้นรา่งกาย ผูช้ายทีถ่กูจบักมุดำาเนนิคดบีางรายถกูทำารา้ยรา่งกายระหวา่งการจบักมุ และขณะสอบสวน ซึง่การซอ้ม
ทรมานร่างกายผู้ถูกจับกุมดำาเนินคดีเกิดขึ้นมากในช่วงแรกๆ ประมาณปีพ.ศ. 2548 – 2550 จากนั้นก็ลดน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากมีหน่วย
งาน องค์กร ด้านสิทธิเข้ามาทำางานในพื้นที่อย่างชัดเจนมากขึ้น สำาหรับผู้ที่ถูกคุมขังเป็นเวลานาน เมื่อได้รับการปล่อยตัวจะมีอาการทาง
ร่างกายอยู่ระยะหนึ่ง เช่น นอนในที่มืดไม่ได้เพราะชินกับการนอนเปิดไฟในเรือนจำา

 ผลกระทบทางสังคม ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคงได้รับผลกระทบทางสังคมในหลายมิติ ดังนี้



สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 31

 สูญเสียสถานภาพ บทบาททางสังคม การสูญเสียสถานภาพ บทบาททางสังคมของผู้ที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีมาจากสองสาเหตุ
หลักๆ คือ 1) ถูกสังคมตัดสินไปแล้วว่าเป็นผู้กระทำาผิด แม้จะถูกศาลตัดสินยกฟ้องคดีแล้วก็ตาม ทำาให้การยอมรับลดน้อยลง คนไม่กล้า
เข้ามายุง่เกีย่วเพราะกลวัถกูเพง่เลง็ไปดว้ย และ 2) ผูท้ีโ่ดนคดตีอ้งลดบทบาทตวัเองลงเพือ่ลดความระแวงและการตดิตามเพง่เล็งจากเจา้
หนา้ทีร่ฐั ทัง้น้ีผูท้ีม่บีทบาทเปน็ผูน้ำา เปน็แกนนำาชมุชน หรอืเปน็ผูน้ำาศาสนา จะรูส้กึตอ่การสญูเสยีสถานภาพ บทบาททางสงัคมคอ่นขา้ง
มากเมื่อเทียบกับคนทั่วไป

 มสีว่นรว่มกบักจิกรรมของชุมชนหรอืการเมอืงทอ้งถิน่ไดน้อ้ยลง การเปน็บคุคลตอ้งสงสยั ถกูตดิตามเพง่เลง็จากเจา้หนา้ทีรั่ฐ 
ทำาใหผู้้ถกูดำาเนินคดคีวามมัน่คงต้องลดบทบาทตัวเองลง ไมค่อ่ยยุง่เกีย่วกบัใคร และไมอ่ยากเข้ารว่มกจิกรรมตา่งๆ ของชุมชน เพราะเกรง
จะถูกเจา้หน้าทีม่องวา่เปน็การซอ่งสมุกนั ซึง่จะทำาใหท้ัง้ตนเองและคนในชมุชนเดอืดรอ้นไปดว้ย เชน่ การไมเ่ขา้รว่มประชมุหมูบ่า้น หรือ 
โต๊ะบิลันบางคนก็งดการไปอ่านคุตเบาะห์วันศุกร์ เป็นต้น นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในท้องถิ่นก็ทำาได้เพียงเป็นผู้ลงคะแนน
เลือกตั้ง ไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทหรือตำาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น เพราะไม่มีใครอยากรับเข้าไปร่วมเป็นทีม

 ปฏิบัติศาสนกิจได้ไม่สะดวกเหมือนเดิม เพราะกังวลเร่ืองความปลอดภัย บางรายไม่กล้าไปมัสยิดเพ่ือละหมาดในตอนกลางคืน

 เพ่ือนและคนในชุมชนลดการปฏสิมัพนัธด์ว้ย  ในชว่งแรกๆ ผูโ้ดนคดคีวามมัน่คงสว่นใหญจ่ะถกูเพือ่นและคนในชมุชนลดการ
ปฏิสัมพันธ์ลง เช่น ไม่พูดคุยสนิทสนมเหมือนเดิม ลดการไปมาหาสู่กัน ไม่เชิญไปงานสังคมในชุมชน เพราะรู้สึกว่าผู้ถูกดำาเนินคดีเป็นโจร
ไม่อยากยุ่งเกี่ยวและไม่ต้องการถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่รัฐ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์กับเพื่อนและคนในชุมชนจะค่อยๆ ดีขึ้น
แม้จะยังไม่เหมือนเดิมก็ตาม ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฯ ในละแวกใกล้เคียงขึ้น เจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจค้นที่บ้านอีก ทำาให้คนในชุมชนรู้สึก
ระแวง ไมไ่วว้างใจขึน้มาอกี ดงัทีผู่โ้ดนคดคีวามมัน่คงหลายรายสะทอ้นวา่ “...เมือ่ถกูปลอ่ยตวัออกมารูส้กึวา่เพือ่นหายจากเราไป ไปไหน
มาไหนเพือ่นจะไมซ้่อนทา้ยมอเตอรไ์ซคเ์ราเลย เพราะเขากลวั หรอืเวลามคีนนัง่คยุกนัทีร่า้นนำา้ชาเป็นกลุม่ในหมูบ่า้นพอเราเดินเขา้ไปคุย
ด้วยคนเหล่านั้นก็ลุกหนีกันไปหมด....” หรือ “...ทุกๆ สี่แยกในอำาเภอมีรูปเราติดอยู่ชาวบ้านเห็นอยู่ทุกวันมันเหมือนตอกยำ้า กว่าเขาจะ
กลับมาคลุกคลีเหมือนเดิมเป็นปีๆ”

 สำาหรับบางกรณีชาวบ้านมองว่าผู้ที่พ้นคดีความมั่นคงออกมาได้นั้น เป็นเพราะอาจจะยอมเป็นสายให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ จึงทำาให้
ได้รบัการปลอ่ยตวั กเ็ปน็อกีเหตผุลหนึง่ทีท่ำาใหไ้มอ่ยากยุง่เกีย่วดว้ย “...ชาวบา้นรูส้กึระแวงกลวัวา่เราเปน็สายใหก้บัเจา้หนา้ที ่เพราะคดิ
ว่าเราโดนคดีขนาดนั้นยังกลับมาได้”

 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ คนกลุ่มน้ีระหว่างท่ีสู้คดีและหลังจากพ้นคดีมาแล้วได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างชัดเจน เน่ืองจาก 

 ประกอบอาชีพและทำามาหากินได้ไม่เต็มที่เหมือนปกติ แม้จะได้ประกันตัวหรือพ้นคดีมาแล้วก็ตาม ซึ่งมีด้วยกันหลายเหตุผล 
ทั้งเรื่องของความปลอดภัยและการต้องใช้เวลาในการสู้คดี โดยรูปธรรมที่สะท้อนถึงประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ต้องลดเวลากรีดยางลง
เพราะไมก่ลา้ไปกรดียางตอนทีย่งัมดือยู ่หรอื กรณทีีส่วนยางอยูไ่กลไมก่ลา้ไปกรดีตอ้งจา้งคนอืน่ทำาแทน เพราะกลวัถกูลอบทำารา้ย  บาง
คนขณะทีก่ำาลงัสู้คดตีอ้งออกจากงานประจำามาทำาอาชพีทีไ่มม่ัน่คงแทน เพือ่ใหม้เีวลาไปทำาธรุะเกีย่วกบัคด ีซึง่ตอ้งไปเป็นระยะๆ บางครัง้
ก็บ่อยๆ ไม่สามารถกำาหนดเวลาได้แน่นอน 

 มีทางเลือกด้านอาชีพลดลง ซึ่งมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิเช่น การมีประวัติเกี่ยวกับคดีความมั่นคง ทำาให้ไม่มีใครอยาก
จ้างงานหรอืไปสมคัรงานทีม่ัน่คงไดย้ากโดยเฉพาะงานราชการ มบีางกรณเีลา่วา่ “เคยถกูเสนอชือ่เปน็ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้นแตเ่มือ่ยืน่เรือ่งไป
ที่อำาเภอแล้วเขาไม่รับ เพราะมีประวัติติดคดี...” บางคนเป็นอุซตาสเมื่อต้องโดนคดีเป็นเวลานานๆ ก็ไม่สามารถกลับมาสอนได้อีก  ใน
บางกรณ ีอาชพีทีเ่คยทำาอยูก่ไ็มส่ามารถทำาไดเ้พราะเปน็อาชพีทีถ่กูเพง่เลง็ เนือ่งจากถกูเจา้หนา้ทีม่องวา่อาจนำาไปใชใ้นการกอ่เหตกุารณ์
ความไม่สงบได้ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมโทรทัศน์ หรือ งานที่มีอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นอาวุธได้ เป็นต้น

 ต้องเปลี่ยนฐานในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไปทำาในสิ่งที่ไม่ถนัด ไม่มีต้นทุนเดิมรองรับ เนื่องจากกลัวที่จะอยู่ที่เดิมจึงย้ายที่
อยู่ ทำาให้ต้องเปลี่ยนอาชีพไปด้วย เช่น คนที่มีสวนยาง หรือเคยกรีดยาง แต่เมื่อต้องย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสวนยางจึงต้องไปทำาอาชีพ
อื่นแทน เป็นต้น

 1.1.2 ผลกระทบระดับครอบครัว

 ผลกระทบด้านจิตใจ

 คนในครอบครัวมีสภาพจิตใจแย่ลง เพราะเกิดความเครียด อยู่อย่างหวาดระแวง มีความกังวลในหลายด้าน ทั้งห่วงความ
ปลอดภัยของผู้ที่โดนคดีและห่วงคนอื่นๆ ในครอบครัวที่เป็นผู้ชายเกรงว่าจะโดนคดีตามไปด้วย เพราะการโดนคดีความมั่นคงทำาให้ 
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ถูกจับตามองจากเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษนอกจากนี้ยังต้องห่วงเรื่องการหาทางช่วยเหลือด้านคดีความ และเรื่องทางการเงินของครอบครัว 
สำาหรับลูกที่โตพอจะรับรู้เรื่องต่างๆ ได้ จะมีผลกระทบทางจิตใจค่อนข้างมาก รู้สึกเสียใจที่พ่อถูกมองว่าเป็นโจรเป็นคนไม่ดี ทำาให้หลาย
คนเก็บตัวไม่อยากยุ่งเกี่ยวหรือทำากิจกรรมกับเพื่อน

 คนในครอบครัวมีทัศนคติในเชิงลบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคงเล่าให้ฟังว่า คนใน
ครอบครัวเห็นทหารแล้วกลัว รู้สึกถูกตอกยำ้า เวลาทหารไปเยี่ยมบ้าน บางรายลูกรู้สึกเกลียดชังทหาร ซ่ึงได้สังเกตจากพฤติกรรมที่ลูก
แสดงออก เช่น “ลูกชายอายุ 4 ขวบไปโรงเรียน เจอทหารชุดคุ้มครองครูได้เอาไม้ไปตีทหาร เมื่อทหารถามว่าตีเขาทำาไม ลูกตอบว่า  
มันจะมาจับพ่อกู”

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การที่ผู้ชายในครอบครัวโดนคดีความมั่นคงได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครอบครัวในหลายด้าน
ด้วยกัน คือ

 ครอบครวัมรีายจา่ยทีส่งูข้ึน หลายครอบครวัตอ้งเปน็หนี ้เพราะการทีค่นในครอบครวัโดนคดคีวามมัน่คงนัน้ ทำาใหค้รอบครวั
มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทั้งในเรื่องของการประกันตัว ซึ่งต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวสูง ประมาณ 5 – 8 แสนบาท ขึ้นกับความหนักเบา
ของคดี (ปัจจุบันเหลือ 3 – 6 แสน) ส่วนใหญ่ต้องเช่าโฉนดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว โดยเสียเงินแสนละ 1 หมื่นบาท มีบางกรณี
ต้องเสียเงินไปเปล่าๆ เพราะถูกหลอกเรียกเงินค่าช่วยเหลือเพื่อให้ได้ประกันตัว บางรายถูกเรียกเงินถึง 7 หมื่นบาท นอกจากนี้ ยังมี
ค่าใช้จ่ายในการสู้คดีตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและซ้ือของไปเยี่ยมในท่ีคุมขัง ส่งผลให้หลายครอบครัวท่ีฐานะค่อนข้างลำาบาก  
ต้องกู้ยืมเป็นหนี้สินมาจนถึงปัจจุบัน

 ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีบางรายเล่าว่า “หลังจากท่ีโดนคดีความมั่นคงแล้ว ทองและเครื่องประดับของภรรยาน้ันหมดไปมี
ทั้งไปขายและจำานำา...มันกลายเป็นภาระของภรรยาที่ต้องไปเยี่ยมเราอาทิตย์ละ 2 ครั้ง” บางรายสะท้อนว่า “ระหว่างที่ถูกจับกุมและสู้
คดีนั้น ที่บ้านต้องกู้ ธกส.มาใช้จ่ายในครอบครัว ตอนนี้ออกมาแล้วยังใช้หนี้ไม่หมดเลย”

 รายได้ของครอบครัวลดลง เพราะส่วนใหญ่ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำาเนินคดี เป็นผู้ทำางานและหารายได้หลักของครอบครัว ทำาให้
ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ลำาบากขึ้น และการหารายได้หลักของครอบครัวกลายมาเป็นภาระของผู้หญิง การที่ครอบครัวมีรายจ่ายมาก
ขึ้น ขณะเดียวกันก็มีรายได้ลดลง ส่งผลต่อฐานะความเป็นอยู่โดยรวมของครอบครัว เกิดผลกระทบต่อการเรียนของลูก ทำาให้ต้องเรียนๆ 
หยุดๆ เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายสำาหรับให้ลูกเรียน ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีบางคนสะท้อนว่า “...ชีวิตพังหมดเลย..จากเดิมทำามาหากินพอ
มีเงินใช้และส่งให้ลูกเรียนต่อได้ แต่ตอนนี้ทำาได้แค่พอกิน”

 ผลกระทบทางสังคม

 เกดิปญัหาความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั การโดนคดคีวามมัน่คงทำาใหห้ลายครอบครวัมปัีญหาความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั
และกับญาติพี่น้อง ซึ่งมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันไปในหลายลักษณะ เช่น

 - ครอบครัวแตกแยกเนื่องจากภรรยาขอหย่าเพราะโดนคดีที่อาจติดคุกตลอดชีวิต หรือ ประหารชีวิต

 - ลูกรู้สึกห่างเหินเพราะถูกคุมขังขณะที่ลูกยังเล็กทำาให้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิด หลังจากท่ีพ้นคดีออกมาแล้วลูกกลัวไม่กล้าเข้าใกล้  
  ดังที่สะท้อนว่า “กลับมาอยู่บ้านสองปีแล้ว ลูกคนเล็กยังกอดไม่ได้เลย”

 - ญาติพี่น้องห่างเหินไม่กล้าไปมาหาสู่และให้ความช่วยเหลือ บางรายสะท้อนว่าเมื่อโดนคดีญาติพี่น้องจะระมัดระวังในการ 
  คบหา หรือให้ความช่วยเหลือตนเองและครอบครัว เพราะกลัวจะติดร่างแหถูกเหมารวมว่าเป็นพวกเดียวกัน เช่น มีบาง 
  กรณีที่ไปขอพักอาศัยค้างคืนชั่วคราวที่บ้านญาติแต่กลับถูกปฏิเสธ

 คนในชุมชนลดปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวของผู้โดนคดีความมั่นคง ลูกหรือคนในครอบครัวของผู้ถูกดำาเนินคดีความมั่นคง
จะถูกตราหน้าว่าเป็นลูกโจรน้องโจร ส่งผลให้คนในชุมชนไม่ค่อยอย่างยุ่งเกี่ยวคบหาด้วย ถึงแม้ว่าบางกรณีที่คนในชุมชนเชื่อมั่นว่าเป็น 
ผู้บริสุทธิ์ ก็ยังไม่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเพราะกลัวจะถูกจับตามองจากเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ มีบางกรณีที่ญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดกับผู้โดน
คดคีวามมัน่คงกพ็ลอยไดร้บัผลกระทบไปดว้ย เชน่ หลานของผูถ้กูดำาเนนิคดบีางคนซึง่เปน็โตะ๊บลินัในหมูบ่า้นตอ้งหยดุกจิกรรมการอา่น 
คุตเบาะห์วันศุกร์ที่เคยทำาเป็นประจำาเพราะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนในชุมชน
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 1.1.3 ผลกระทบระดับชุมชน

 ชมุชนทีม่ผู้ีถกูดำาเนนิคดคีวามมัน่คงและครอบครวัอาศยัอยู ่จะถกูเจา้หนา้ทีฝ่า่ยความมัน่คงจบัตามอง เขา้มาปดิลอ้ม ตรวจคน้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือการเข้ามาเยี่ยมเยียนเป็นระยะๆ ทำาให้ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ ดังนี้

 คนในชุมชนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง คอยระมัดระวังตัว 
และรู้สึกอึดอัด โดยเฉพาะเมื่อมีการปิดล้อมตรวจค้น จะมีกำาลังเจ้าหน้าที่เข้ามาในชุมชนเป็นจำานวนมากและชาวบ้านไม่สามารถออก
นอกบ้านได้ นอกจากนี้ยังทำาให้บางบ้านพลอยถูกตรวจค้นไปด้วย

 คนในชมุชนและครอบครวัผูถ้กูดำาเนนิคดคีวามมัน่คง เสือ่มศรทัธาในตวัผูน้ำาชมุชน ผูน้ำาศาสนา เพราะรูส้กึวา่มบีทบาทใน
การช่วยเหลือผู้ต้องคดีความมั่นคงน้อยมาก เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านในการดูแลความสงบและการถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่ได้น้อย และ
ไม่กล้าออกหน้าแทนชาวบ้านเพราะผู้นำาก็ต้องระวังตัวเองสูงเช่นกัน เนื่องจากถูกจับตามองจากทั้งสองฝ่าย โดยที่ผู้นำาชุมชนถูกมองว่า
เปน็คนของรฐั ส่วนผูน้ำาศาสนากถ็กูเจา้หนา้ทีร่ฐัมองอยา่งไมไ่วว้างใจ ทัง้นี ้ผูต้อ้งหาคดคีวามมัน่คงสะทอ้นถงึความคาดหวงัและบทบาท
ของผู้นำาว่า "ที่จริงแล้วเขาต้องช่วยเรา ทั้งๆ ที่เขาเองก็รู้ว่าเราทำางานอะไร เช้าๆ เราก็กรีดยาง สอนอัลกุรอาน สอนตาดีกาตามปกติ แต่
ที่ผ่านมาเราไม่สามารถที่จะคาดหวังกับตำาแหน่งต่างๆ ของเขาเหล่านี้ได้เลย"

1.2 ผลกระทบในมิติหญิงชาย

 สังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ชายจะเป็นผู้นำา มีบทบาทและสถานภาพทางสังคมค่อนข้างมาก สถานการณ์ 
ความรนุแรงในพืน้ทีท่ำาใหผู้ช้ายสว่นหนึง่โดนคดเีกีย่วกบัความมัน่คง สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงบทบาทและสถานภาพระหวา่งผูช้าย
และผู้หญิง ทำาให้เกิดผลกระทบต่อทั้งชายและหญิง ดังนี้

 ผูช้ายทีโ่ดนคดคีวามม่ันคงสญูเสยีบทบาทหลกัในการเปน็ผูน้ำาและเลีย้งดคูรอบครวั ดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยัและตอ้ง
อยูใ่นกระบวนการสูค้ดโีดยเฉพาะเมือ่ตอ้งถกูคมุขงัเปน็เวลานานทำาใหผู้ห้ญงิ (ภรรยาและแม)่ ตอ้งแบกรบัภาระการดแูลครอบครวัแทน 
ตลอดจนตอ้งทำาหนา้ทีใ่นการตดิตอ่เจา้หนา้ทีร่ฐัในเรือ่งตา่งๆ เกีย่วกบัคด ีเพราะผูช้ายทีโ่ดนคดคีวามมัน่คงไมอ่ยากทีจ่ะยุง่เกีย่วใดๆ กบั
เจา้หนา้ทีร่ฐักลวัจะเกดิปญัหาต่างๆ ตามมา ดังน้ันการทีต้่องตกอยูใ่นภาวะดงักลา่ว ทำาใหผู้ช้ายรูส้กึอาย สญูเสยีความมัน่ใจและสถานภาพ
บางอย่างที่เคยมี ดังที่ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงรายหนึ่งได้สะท้อนความรู้สึกต่อการสูญเสียบทบาทการเป็นผู้นำาของตนเองว่า42  

 

1.3 การรับมือและการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น (Coping Strategy)

 ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงและครอบครัวมีวิธีการรับมือ และจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ถูกควบคุมตัว 
ช่วงที่สู้คดี และหลังจากที่พ้นคดีมาแล้ว ซึ่งแตกต่างกันไปตามศักยภาพของตนเองและครอบครัว ดังนี้

ช่วงถูกจับกุมตัวและระหว่างถูกดำาเนินคดี

 ปรกึษาคนใกลชิ้ดท่ีไวว้างใจ ผูช้ายทีโ่ดนคดีความมัน่คงเมือ่ถกูจบักมุจะปรกึษากบัคนทีไ่วใ้จ ซึง่สว่นใหญจ่ะเปน็คนในครอบครวั
และญาติพี่น้อง เพื่อหาช่องทางหรือเครือข่ายทางสังคมที่มีที่จะให้ความช่วยเหลือได้

 ปรกึษาองคก์รทีช่่วยเหลอืดา้นสทิธแิละคดคีวาม ผูช้ายทีโ่ดนคดคีวามมัน่คงและครอบครวัจะไปปรกึษากบัองคก์รทีช่ว่ยเหลอื
ด้านคดีความที่เขารู้สึกไว้ใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรภาคประชาสังคม หรือ NGOs ได้แก่ ศูนย์ทนายความมุสลิม หรือ เครือข่ายอาสา
สมัครยุติธรรมทางเลือก ปัจจุบันเมื่อโดนคดีความมั่นคง คนส่วนใหญ่จะมาติดต่อศูนย์ทนายความมุสลิม เพราะเป็นที่รู้จัก มีบทบาท
ชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้สะดวก

42 พื้นท่ีสีแดง หมายถึง พื้นที่ที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมีการเคลื่อนไหวและจัดตั้งค่อนข้างเข้มแข็ง ข้าราชการและตัวแทนของอำานาจรัฐไม่สามารถเข้าถึง หรือเข้าไปม ี
อิทธิพลในพื้นที่ได้ (เป็นพื้นที่ที่รัฐไม่สามารถสถาปนาอำานาจที่เข้มแข็งได้)

“จากเหตุที่ผมโดนคดีแบบนี้ทำาให้สังคมโดยทั่วไปมองว่า เป็นผู้ชายท่ีข้ีเกียจทำางานปล่อยให้ภรรยาออกไปทำางานนอก
บ้าน คือ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาที่ผมอยู่ในคุกนั้น ภรรยาต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวแทนผมและเมื่อผมออก
มาก็ยังทำางานไม่ได้อีก เพราะเรื่องความไม่ปลอดภัย ผมอายนะ อายมาก เปรียบเสมือนนก (ปูโยะห์) ที่ตัวเมียออกไป
ทำางานนอกบ้านส่วนตัวผู้นั้นอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกๆ แทน”
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 ใช้หลักศาสนาปลอบใจ ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงได้รับผลกระทบในหลายด้าน สิ่งที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ในจิตใจของพวก
เขาได้ดีคือ การใช้หลักศาสนาบรรเทาเยียวยาจิตใจตนเอง เพราะคนมุสลิมเชื่อว่า ปัญหาต่างๆ คือบททดสอบจากพระเจ้า โดยพยายาม
ใช้ชีวิตให้เป็นปกติเหมือนเดิมไม่ใส่ใจกับคำาพูดหรือการปฏิบัติของคนอื่นให้มากนัก

 หนีจากบรรยากาศที่อึดอัดกดดันของชุมชน ไปอยู่นอกชุมชนชั่วคราว ระหว่างการได้รับประกันตัวออกมาสู้คดี ผู้ชายที่โดน
คดีความมั่นคงจะรู้สึกถูกกดดันจากชุมชนคนรอบข้าง ทำาให้ต้องหลบไปพักอาศัยนอกชุมชนชั่วคราวเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายทางจิตใจ

 สร้างกำาลังใจในการสู้คดีด้วยการไปอยู่ในที่ที่รู้สึกสงบและอุ่นใจ เช่น การไปนอนที่มัสยิด หรือนอนบ้านเพื่อนที่โดนคดีด้วย
กันในวันก่อนที่จะไปขึ้นศาล เพื่อทำาให้รู้สึกสบายใจและเตรียมจิตใจให้พร้อม

 ลดความเครียดโดยการพูดคุยกับเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกัน (กรณีถูกคุมขัง) เพราะหลายคนได้ผ่านประสบการณ์มาก่อนทำาให้
รู้สึกสบายใจ และบางครั้งก็ได้รับคำาปรึกษาในการต่อสู้คดี

 ให้คนในครอบครัวบอกกับคนอื่นๆว่าตัวเองไปทำางานที่มาเลเซียขณะที่ถูกควบคุมตัว เพื่อลดผลกระทบต่อลูกท่ีอาจโดน
เพื่อนล้อ หรือรังเกียจไม่อยากคบหาถ้ารู้ว่าพ่อโดนคดีความมั่นคง

 มกีารดแูลชว่ยเหลอืทางการเงินจากญาตแิละชมุชน ในหลายกรณ ีญาตพิีน่อ้งและชมุชนมกีารชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแกผู่ช้าย
ท่ีโดนคดคีวามมัน่คงและครอบครวั เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการดแูลครอบครวัและการตอ่สูค้ด ีซึง่มใีนหลายลกัษณะทัง้การใหเ้งนิชว่ยเหลือ
โดยตรงแก่ครอบครัว และการระดมทุนโดยการจัดเลี้ยงนำ้าชา เป็นต้น

ช่วงสิ้นสุดคดี

 สิ่งที่ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงกังวลมากที่สุดหลังจากพ้นคดีมาแล้วคือ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต ทำาให้มีการปรับตัวหรือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในหลายด้าน ดังนี้ 

 ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการเดนิทางและการใชช้วีติประจำาวนั โดยหลกีเลีย่งการเดนิทางในบางเสน้ทาง ถา้รูส้กึวา่เสีย่งกจ็ะ
ไม่ไป การเดินทางจะต้องวางแผนการเดินทาง ไป - กลับจะไม่ใช้เส้นทางเดิม ระหว่างเดินทางก็จะเพิ่มความระมัดระวัง เช่น ขณะขับรถ
ดูกระจกหลังบ่อยๆ ว่ามีคนตามหรือไม่ พยายามไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แต่ใช้รถยนต์แทน และลดการเดินทางช่วงกลางคืนหลัง 6 โมงเย็นจะ
ไม่พยายามไปไหน เป็นต้น

 พยายามอยู่ในพื้นที่ให้น้อยที่สุดเพื่อหลบจากการถูกติดตามจากทุกฝ่าย เช่น ไปทำางานที่มาเลเซีย หรือต่างจังหวัด หรือไป
อาศัยอยูก่บัเพ่ือนหรอืญาตนิอกพืน้ที ่ถา้ไปไหนไมไ่ดก้ต็อ้งอยูบ่า้นโดยพยายามกบดานไมใ่หใ้ครรู ้บางรายหลบอยูใ่นบา้นนานถงึ 6 เดอืน
แม้แต่เพื่อนบ้านก็ยังไม่รู้

 ให้ผู้หญิงออกหน้าแทน เมื่อต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและการถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่

 แสวงหาทีพ่ึ่งทีป่ลอดภยั โดยเขา้ไปเปน็สมาชกิหรอืเครอืข่ายกบัองคก์ร/หนว่ยงานทีเ่ป็นทีรู่จ้กั ไดร้บัการยอมรบั เพือ่ให้ตนเอง
มีสถานภาพ มีสังกัดที่ชัดเจน เป็นการลดความหวาดระแวงจากเจ้าหน้าที่รัฐ

 รวมตัวเป็นกลุ่มของผู้โดนคดีความมั่นคง เพื่อสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัย และช่วยเหลือดูแลกัน เพราะการรวม
ตัวกันอย่างเป็นทางการจะทำาให้เป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้นและสร้างพลังต่อรองกับทุกฝ่ายได้ ได้แก่ กลุ่มเพื่อนจำาเลย (Justice for 
Peace: JOP) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 300 คน และเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก ซึ่งมีการทำางานช่วยเหลือกันในหลาย
ด้าน เช่น ความรู้ด้านสิทธิขั้นพื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับคดีความมั่นคง การเยี่ยมเยียน เยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ และ
เตรียมความพร้อมของครอบครัวในการรับผู้ต้องหาที่กำาลังจะได้รับการปล่อยตัว รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เมื่อเกิด
เรื่องกับสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มบางคนสะท้อนความรู้สึกจากการมารวมตัวกันนี้ว่า “มาทำางานช่วยเหลือสังคม เพื่อสร้างการ
ยอมรับ ทำาให้ครอบครัวรู้สึกภูมิใจ เพราะการโดนคดีความมั่นคง เหมือนโดนตราบาป”

 ขณะเดียวกันผู้ที่มารวมกลุ่มก็มีข้อกังวลว่าอาจถูกจับตามองอย่างไม่ไว้ใจจากท้ังรัฐและฝ่ายขบวนการฯ ว่ามีเบ้ืองหลังอะไร
แอบแฝงหรือไม่ ในกรณีที่ถูกเพ่งเล็งจากรัฐ กลุ่มจะสร้างความเข้าใจกับภาครัฐ และแจ้งให้ทราบเมื่อจะทำากิจกรรม รวมทั้งถ้ามีโอกาส
ก็จะขอการสนับสนุนด้านงบประมาณด้วย



สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 35

 หลบหนีหมายเรียกและการจับกุมไปมาเลเซีย คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถูกหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ จากถูกซัดทอดในช่วงปี 
พ.ศ. 2548 – 2551 แต่เพราะกลัวการถูกซ้อมทรมาน ซึ่งได้ฟังจากข่าวลือ หรือ จากการบอกเล่าของคนที่เคยถูกจับกุม จึงหลบหนีไป
มาเลเซียทำาให้โดนคดีป.วิอาญาไปโดยปริยาย

 ตัดสินใจกลับมามอบตัว โดยเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านของกองทัพภาค 4 สำาหรับผู้ที่หลบหนีคดีความมั่นคงที่กลับ
มาช่องทางนี้ เพราะรู้สึกเหนื่อยล้ากับการหลบหนี อยากกลับบ้าน เมื่อมีช่องทางท่ีมั่นใจว่าปลอดภัยสำาหรับตนเองจึงตัดสินใจเข้าร่วม  
แต่การตัดสินใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก มีการตรวจสอบจนแน่ใจก่อน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลเล่าให้ฟังว่า “ใช้เวลาในการตัดสินใจนานเป็นปี โดย
ปรึกษากับครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนๆ จนมั่นใจในช่องทางที่จะพากลับบ้าน”

1.4 การช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง (Service Providers)

 ที่ผ่านมามีหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และ NGOs ให้การดูแล ช่วยเหลือ ผู้ชายที่ถูกดำาเนินคดีความมั่นคงทั้งในระหว่าง
ถูกจับกุม ดำาเนินคดี และหลังจากพ้นคดี ในลักษณะต่างๆ ดังนี้

ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม

 1) การให้ความช่วยเหลือในเรื่องคดีกับผู้ถูกดำาเนินคดีความมั่นคง โดยให้คำาปรึกษาเรื่องคดีและจัดหาทนายในการสู้คดีซึ่ง 
  มี 2 องค์กรที่มีบทบาทหลัก ได้แก่ ศูนย์ทนายความมุสลิมและเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก ทั้งสององค์กร 
  ค่อนข้างได้รับความไว้วางใจจากผู้โดนคดีเข้ามาขอความช่วยเหลือ ข้ึนอยู่กับว่าผู้โดนคดีรู้จักหรือมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
  อยู่กับองค์กรไหน แต่ปัจจุบัน ศูนย์ทนายความมุสลิมจะเป็นที่รู้จักมากกว่าในวงกว้างและจัดเป็นองค์กรหลักท่ีให้ความ 
  ช่วยเหลือด้านคดีความแก่ผู้โดนคดีความมั่นคง ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 – 2556 มีการให้ความช่วยเหลือในการสู้คด ี
  แก่ผู้โดนคดีความมั่นคงแล้วทั้งสิ้น 861 ราย จากคดีความที่มีการพิพากษาแล้ว 669 คดี มีผู้ที่พ้นจากคดีโดยศาล 
  ยกฟ้อง 506 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.643 

    ทั้งนี้ศูนย์ทนายความมุสลิมยังมีข้อจำากัดในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากทนายมีไม่เพียงพอกับจำานวนคด ี
  ที่มากและใช้เวลานานในแต่ละคดี ประกอบกับต้องหางบประมาณเองเป็นหลัก ทำาให้ขาดความคล่องตัวในการทำางาน 
  ทีต่อ่เนือ่ง แมใ้นชว่งหลงัจะได้รบัการสนับสนนุจากหนว่ยงานรฐับา้งกต็าม เชน่ ในปพี.ศ. 2555 ศอ.บต.สนบัสนนุงบประมาณ 
  จำานวน 5,000,000 บาท แก่ศูนย์ทนายความมุสลิมในการดูแลช่วยเหลือด้านกฎหมายกับผู้ต้องคดี 

    สำาหรับเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก มีแนวทางการช่วยเหลือผู้โดนคดีความมั่นคง ท่ีทำาให้ผู้โดนคดีมี 
  ทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมว่าจะสู้คดีหรือเจรจา โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานและให้คำาปรึกษากับผู้โดนคด ี
  ว่าควรจะสู้คดีหรือเจรจาแต่สุดท้ายจะให้ผู้โดนคดีเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกทางใดจากนั้นจะช่วยประสานกับหน่วยงาน 
  เพื่อหาทางออกในเรื่องคดี

 2) รบัเรือ่งราวรอ้งเรยีนการละเมิดสทิธแิละการไมไ่ด้รบัความเปน็ธรรม มศีนูยท์นายความมสุลมิและศนูยด์ำารงธรรมทีร่บัเรือ่ง 
  ร้องเรียนจากผู้โดนคดีความมั่นคงในเรื่องการละเมิดสิทธิ เช่น การซ้อมทรมาน เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางให้การช่วย 
  เหลือในหลายลักษณะได้แก่ ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
  แห่งชาติ เข้าพบหน่วยงานความมั่นคง (กอ.รมน., ศชต.) เข้าพบหน่วยงานฝ่ายปกครอง (ศอ.บต.) ซึ่งที่ผ่านมาผู้โดนคดี 
  ความมั่นคงและครอบครัวส่วนใหญ่จะมาร้องเรียนกับศูนย์ทนายความมุสลิมเพราะไว้วางใจมากกว่าหน่วยงานของรัฐ  
  จากสถิติพบว่า ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 – 2556 มีการร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์ทนายฯ ถึง 3,465 ครั้ง44 

 3) ให้ความรู้เรื่องสิทธิ กฎหมายกับผู้ต้องคดีและประชาชน มีหลายหน่วยงาน องค์กร ที่ทำาในด้านนี้ ได้แก่ ศูนย์ทนายความ 
  มุสลิม เครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ศอ.บต. ฯลฯ ซึ่งองค์กรที่อยู่ในพื้นที่และทำาเรื่องนี ้
  เปน็หลกัได้แก ่ศูนยท์นายความมสุลมิ และแมจ้ะมหีลายหนว่ยงาน องคก์รทีท่ำางานใหค้วามรูเ้รือ่งสทิธ ิกฎหมายกบัประชาชน  
  ภาคประชาสังคม และผู้ต้องคดีในเรือนจำา แต่ยังไม่สามารถทำาได้อย่างต่อเน่ือง จึงไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

43 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, "สถิติคดีความมั่นคงที่มีคำาพิพากษา และเร่ืองร้องเรียน พ.ศ. 2550-2556",  <http://www.facebook.com/
media/set/?set=a.307818569270378.86042.148883741830529&type=3 > และ<http://www.facebook.com/media/set/?set
=a.494140517304848.126182.148883741830529&type=3> (สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2557)
44 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, " สถิติคดีความมั่นคงที่มีคำาพิพากษา และเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2550-2556.",  เรื่องเดิม
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 4) สนับสนุนใหผู้ท้ีพ่น้จากคดรีวมกลุม่กนัทำางานช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และช่วยเหลอืผูต้้องคดีรายใหม ่เช่น กลุม่เพือ่นจำาเลย  
  (JOP) ที่มีศูนย์ทนายความมุสลิมเป็นที่ปรึกษา หรือเข้าร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก โดยทำากิจกรรม 
  หลักๆ เช่น การให้ความรู้ด้านสิทธิและกฎหมาย เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ถูกจับกุมดำาเนินคดี ช่วยประสานกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
  เมื่อเกิดเรื่องกับสมาชิกกลุ่ม ฯลฯ ปัจจุบันการรวมตัวยังเป็นระยะเริ่มต้น ยังต้องการการสนับสนุนในหลายด้าน ท้ังด้าน 
  ความรู้ ด้านเงินทุน เพื่อให้ทำางานได้อย่างเต็มที่

 5) การช่วยเหลือผู้ถูกดำาเนินคดีผ่านโครงการพาคนกลับบ้าน ซ่ึงดำาเนินการโดยกองทัพภาค 4 ให้การช่วยเหลือผู้โดนคดี 
  ท่ีกลับใจให้ความร่วมมือกับรัฐ ผู้ท่ีไม่อยากต่อสู้โดยใช้ความรุนแรงอีก หรือผู้ท่ีหนีไปเพราะความตกใจกลัว เพราะถูกซัดทอด  
  ในช่องทางการใช้มาตรา 21 เท่าที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ผลเฉพาะกับกลุ่มผู้ท่ีหนีไปเพราะตกใจกลัว โดนคดีจากการ 
  ถูกซัดทอด จากการเหวี่ยงแหในช่วงแรกๆ แต่ไม่ค่อยได้ผลกับกลุ่มที่ยังใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐ หรือกลุ่มที่ไม่อยากต่อสู ้
  โดยใช้ความรุนแรงอีก เพราะรัฐทำาให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้แพ้ เสียศักดิ์ศรี นอกจากนี้กระบวนการของรัฐที่ผ่านมาทำาให้เขา 
  รู้สึกว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ไปโจมตีฝ่ายขบวนการ ทำาให้คนกลุ่มนี้ไม่อยากเข้าร่วม

ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ

 1) การเยี่ยมเยียนผู้โดนคดีความมั่นคงระหว่างที่ถูกคุมขัง ดำาเนินคดี ซึ่งมาจากสองส่วนหลัก คือหน่วยงานรัฐ และภาค 
  ประชาสังคมในส่วนของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงคือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมและประเมินด้าน 
  สุขภาพจิตของผู้ถูกคุมขัง สำาหรับ ศอ.บต. จัดทำาเป็นโครงการพิเศษ โดยให้เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมพาครอบครัว 
  ผู้ถูกคุมขังไปเยี่ยมในเรือนจำาซึ่งเริ่มทำาในปีพ.ศ. 2556  สำาหรับภาคประชาสังคมที่เข้าเยี่ยมผู้โดนคดีความมั่นคง ได้แก่  
  ศูนย์ทนายความมุสลิม กลุ่มด้วยใจ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งบางองค์กรก็ทำาได้ต่อเนื่อง บางองค์กร 
  ก็ทำาเป็นครั้งคราวตามโอกาสและความพร้อม 

    ผู้โดนคดีความมั่นคงสะท้อนว่า การมีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เข้าไปเยี่ยมนั้น เป็นประโยชน์ เกิดผลดีด้านจิตใจ  
  ทำาใหรู้้สึกวา่ “ไมไ่ด้ถกูทอดทิง้ ยงัมคีนสนใจ” ช่วยใหม้กีำาลงัใจข้ึน รวมท้ังทำาใหล้ดการถูกละเมดิสทิธิ ์หรอืถูกทำารา้ยรา่งกาย  
  เพราะเป็นช่องทางให้ผู้ต้องขังได้สื่อสารปัญหาได้ ขณะเดียวกันก็เป็นการปรามไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทำารุนแรงเกินขอบเขต   
  อย่างไรก็ตาม แม้การเยี่ยมเยียนจะเป็นประโยชน์ แต่โดยรวมแล้วยังขาดความต่อเนื่อง 

 2) เยีย่มเยยีนครอบครวัผู้โดนคดคีวามมัน่คงทีถ่กูคมุขงัโดยมกีลุม่ดว้ยใจทีไ่ปพบปะเยีย่มเยยีนใหก้ำาลงัใจครอบครวัผู้ตอ้งหา 
  คดีความมั่นคงในจังหวัดต่างๆ

 3) การช่วยเหลือเยียวยาหลังจากพ้นคดี ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจ และการให้เงินช่วยเหลือ ซึ่งขณะนี้ 
  หน่วยงานรัฐที่ทำาเรื่องนี้เป็นหลักคือ ศอ.บต. ในหลายลักษณะได้แก่

  - การเยียวยาจิตใจ โดยจัดเวทีพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับการยกฟ้องจากคดีความมั่นคง เพื่อหาแนวทาง 
   ในการให้ความช่วยเหลือหรือประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การช่วยเหลือทำาได้ครอบคลุมมากข้ึน  
   เช่น กรณีไม่ถูกปลดช่ือจาก black list (แต่ไม่สามารถรับรองผลได้เพราะข้ึนกับดุลยพินิจของหน่วยงานความม่ันคงเป็นหลัก)

  - ใหเ้งนิชว่ยเหลอืเยยีวยาคา่ชดเชยคา่เสยีหายจากการถูกควบคมุตวัจากข้อมลู ปีพ.ศ. 2547 – 2554 มกีารชว่ยเหลอืไป 
   แล้วทั้งสิ้น 705 คน เป็นจำานวนเงิน 29,297,400 บาท45 (เป็นนโยบายเฉพาะกิจของเลขาธิการ ศอ.บต. ซึ่งนโยบาย 
   อาจไม่ต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนผู้บริหาร)

 การชดเชยคา่เสยีหายจากการถกูดำาเนนิคดี ตามพ.ร.บ.คา่ตอบแทนผูเ้สยีหายและคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแกจ่ำาเลยในคดอีาญา 
พ.ศ.2544 สำาหรับผู้ถูกดำาเนินคดีก่อนปีพ.ศ. 2554 จะได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท ส่วนผู้ถูกดำาเนินคดีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
จะได้รับ 30,000 บาท นอกจากนี้หากถูกคุมขังจะได้รับเงินเยียวยาวันละ 400 บาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท

45 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), "รายงานผลการดำาเนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจชต. ปีงบประมาณ 2556",  หน้า 11 , < http://www.sbpac.go.th > (สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2557)
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 การชดเชยค่าเสียหายจากการถูกดาํเนินคดี ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยใน

คดีอาญา พ.ศ.2544 สาํหรับผูถู้กดาํเนินคดีก่อนปีพ.ศ. 2554 จะไดรั้บเงินเยยีวยา 15,000 บาท ส่วนผูถู้กดาํเนินคดีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 

เป็นตน้ไป จะไดรั้บ 30,000 บาท นอกจากน้ีหากถูกคุมขงัจะไดรั้บเงินเยยีวยาวนัละ 400 บาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท 

 

 

ตารางที ่4.1 สรุปการช่วยเหลอืผู้ชายทีโ่ดนคดีความมัน่คง จากหน่วยงานองค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

การช่วยเหลือ 

ภาคประชาสังคม / NGOs หน่วยงานรัฐ 

ศูนยท์นายความ

มุสลิม 

เครือข่ายอาสาสมคัร

ยุติธรรมทางเลือก 

กลุ่ม 

ดว้ยใจ 

กาชาด

สากล 

ศอ.บต. ศูนย ์

สุขภาพจิต15 

ศูนย ์

ดาํรงธรรม 

ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม        

• ให้คาํปรึกษาและจดัหาทนายสู้คดี        

• รับเร่ืองราวร้องเรียนการละเมิดสิทธิและ

การไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
       

• ให้ความรู้เร่ืองสิทธิและกฎหมายพิเศษแก่ 

ผูโ้ดนคดีความมัน่คง 
       

ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ        

• เยี่ยมเยียนขณะถูกคุมขงั      (ประเมิน

สุขภาพจิต) 

 

• เยี่ยมเยียนครอบครัวผูโ้ดนคดีความมัน่คง        

• ให้เงินเยียวยาช่วยเหลือ        

• จดัเวทีการพบปะพูดคุยกบัผูโ้ดนคดีความ

มัน่คงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและหาแนว

ทางการช่วยเหลือ 

       

แหล่งขอ้มูล: จากการสัมภาษณ์ ซ่ึงอาจมีหลายหน่วยงาน องคก์รที่ให้การช่วยเหลือแต่ไม่ไดร้ะบุไว ้

 

1.5 ความต้องการการช่วยเหลอืของผู้ชายทีโ่ดนคดีความมัน่คง (Needs) 

 ประเด็นสาํคญัท่ีผูช้ายท่ีโดนคดีความมัน่คงตอ้งการความช่วยเหลือมากท่ีสุด ไดแ้ก่เร่ืองความปลอดภยัของชีวิต และเร่ือง

กระบวนการยติุธรรมและความเป็นธรรม สาํหรับประเด็นอ่ืนๆ เช่น เร่ืองการดูแลเยยีวยาฟ้ืนฟจิูตใจ การส่งเสริมอาชีพเพ่ือยกระดบั

คุณภาพชีวิต เป็นประเด็นท่ีให้ความสาํคญัรองลงมา ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละดา้นดงัน้ี 

ดา้นความปลอดภยัของชีวิต 

 ผูช้ายท่ีโดนคดีความมัน่คงตอ้งการมีความปลอดภยัในชีวิตของตนเองและครอบครัว สามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างปกติโดยไม่

ตอ้งอยูอ่ยา่งหวาดระแวง หรือกงัวลว่าจะมีใครมาทาํอนัตราย ทั้งระหว่างท่ีอยูใ่นกระบวนการสู้คดี และหลงัจากพน้คดีแลว้ เพราะท่ี

ผา่นมาเกิดเหตุการณ์ท่ีทาํให้รู้สึกไม่ปลอดภยั และไม่มีใครสามารถรับรองความปลอดภยัให้ได ้ดงัท่ีผูช้ายท่ีโดนคดีความมัน่คงราย

หน่ึงสะทอ้นว่า “ระหว่างดาํเนินคดีต้องการความมัน่ใจเร่ืองความปลอดภัย หน่วยงานใดจะการันตีได้” 

ดา้นสิทธิและกระบวนการยติุธรรม 

 ผูช้ายท่ีโดนคดีความมัน่คงเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นอยู่มีความไม่ชัดเจนในหลายขั้นตอน ตั้ งแต่การจบักุม 

สอบสวนไปจนส้ินสุดคดี จึงเสนอความตอ้งการต่อเร่ืองกระบวนการยติุธรรมดงัน้ี 

1) ในการจบักุมผูต้อ้งสงสัย ให้เจา้หนา้ท่ีแจง้ขอ้กล่าวหาให้ทราบว่าจบักุมดว้ยขอ้หาอะไรส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาผูช้ายท่ีโดน

คดีความมัน่คงสะทอ้นว่าขณะท่ีถูกจบักุมตวัไม่รู้ว่าโดนขอ้หาอะไร ไม่แน่ใจว่าจะโดนยดัเยยีดขอ้หาหรือไม่ 

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 37

ตารางที่ 4.1 สรุปการช่วยเหลือผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคง จากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

แหล่งข้อมูล: จากการสัมภาษณ์ ซึ่งอาจมีหลายหน่วยงาน องค์กรที่ให้การช่วยเหลือแต่ไม่ได้ระบุไว้

1.5 ความต้องการการช่วยเหลือของผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคง (Needs)

 ประเด็นสำาคัญที่ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงต้องการความช่วยเหลือมากท่ีสุด ได้แก่เรื่องความปลอดภัยของชีวิต และเรื่อง
กระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรม สำาหรับประเด็นอื่นๆ เช่น เรื่องการดูแลเยียวยาฟื้นฟูจิตใจ การส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต เป็นประเด็นที่ให้ความสำาคัญรองลงมา ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้

ด้านความปลอดภัยของชีวิต

 ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงต้องการมีความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและครอบครัว สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่ต้อง
อยู่อย่างหวาดระแวง หรือกังวลว่าจะมีใครมาทำาอันตราย ทั้งระหว่างที่อยู่ในกระบวนการสู้คดี และหลังจากพ้นคดีแล้ว เพราะที่ผ่านมา
เกิดเหตุการณ์ที่ทำาให้รู้สึกไม่ปลอดภัย และไม่มีใครสามารถรับรองความปลอดภัยให้ได้ ดังที่ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงรายหนึ่งสะท้อน
ว่า “ระหว่างดำาเนินคดีต้องการความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย หน่วยงานใดจะการันตีได้”

ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม

 ผูช้ายทีโ่ดนคดคีวามมัน่คงเหน็วา่กระบวนการยตุธิรรมทีเ่ปน็อยูม่คีวามไมช่ดัเจนในหลายขัน้ตอน ตัง้แตก่ารจบักมุ สอบสวนไป
จนสิ้นสุดคดี จึงเสนอความต้องการต่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมดังนี้

 1) ในการจับกุมผู้ต้องสงสัย ให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่าจับกุมด้วยข้อหาอะไร ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาผู้ชายท่ีโดนคด ี
  ความมั่นคงสะท้อนว่าขณะที่ถูกจับกุมตัวไม่รู้ว่าโดนข้อหาอะไร ไม่แน่ใจว่าจะโดนยัดเยียดข้อหาหรือไม่

 2) อยากให้มีองค์กรที่เป็นกลางเข้ามาทำาหน้าที่ร่วมสอบสวน พิสูจน์ และสรุปเหตุการณ์ต่างๆ ให้ชัดเจนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ 
  กันทุกฝ่าย

 3) ใหเ้จา้หนา้ทีย่ดึถอืและยอมรบัคำาตัดสนิตามกระบวนการยตุธิรรมและนำาไปปฏบิตัจิรงิ ถา้ศาลตดัสนิยกฟอ้งกต็อ้งถอืวา่เปน็ 
  ผูบ้รสิทุธิ ์เมือ่ได้รบัการปลอ่ยตัวแลว้เจ้าหน้าทีก่ไ็มค่วรไปเฝา้ตดิตามอกี ทีผ่า่นมาผูช้ายทีโ่ดนคดคีวามมัน่คงรูส้กึวา่เจา้หนา้ท่ี 
  ยังมองว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์จริงจึงยังเฝ้าติดตามอยู่

 4) หลังสิ้นสุดคดี ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำาข้อมูลเรื่องผลการดำาเนินคดีให้เป็นปัจจุบัน และส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
  เพื่อให้ผู้ถูกดำาเนินคดีสามารถติดต่อ ประสานงาน กับส่วนราชการได้เป็นปกติ เช่น สามารถทำาพาสปอร์ตได้
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 5) เมื่อมีการสับเปลี่ยนกองกำาลังของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ อยากให้มีการส่งต่อข้อมูลกัน เพราะที่ผ่านมาจะมีการ 
  มาถามข้อมูลซำ้าๆ ทำาให้เบื่อหน่าย เกิดความหวาดกลัว ขณะเดียวกันก็เหมือนถูกตอกยำ้าอยู่ตลอดเวลา

 6) ให้ความรู้เร่ืองสิทธิและกฎหมายพิเศษต่างๆ ท่ีใช้ในพ้ืนท่ี กับผู้ต้องคดี ชาวบ้าน และ เจ้าหน้าท่ีรัฐ เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน  
  เพราะเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาการละเมิดสิทธิและความไม่เป็นธรรมได้

 7) ทบทวนการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ ว่าแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ มีผลดีหรือผลเสียมากน้อยกว่ากัน เพราะมองว่าที่ผ่านมา  
  10 ปี แล้ว แม้จะมีการใช้กฎหมายพิเศษก็ไม่สามารถแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้ ขณะเดียวกันกลับมีผลกระทบมาก 
  ต่อการละเมิดสิทธิของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้สะท้อนว่า “การใช้ยาแรงนานๆ ก็มีผลกระทบเรื้อรัง”

ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ

 1) ตอ้งการฟืน้ฟศูกัดิศ์รขีองความเปน็มนษุยก์ลบัคนืมา ผูช้ายทีโ่ดนคดคีวามมัน่คงรูส้กึวา่ ตนเองเหมอืนมปีม เพราะถกูสงัคม 
  ตีตราว่าเป็นคนผิด ขณะเดียวกันระหว่างที่ถูกจับกุมคุมขังก็ถูกทำาให้รู้สึกเหมือนคนไม่มีศักดิ์ศรี ดังนั้นเมื่อคดียกฟ้องจึง 
  อยากใหม้กีารสือ่สารใหส้งัคมรับรู้วา่ตนเองเปน็ผูบ้รสิทุธิ ์นอกจากนีต้อ้งปรบัทศันคตขิองสงัคมใหย้อมรบัผูท้ีถ่กูคมุขงัระหว่าง 
  ดำาเนินคดีเป็นเวลานาน หากยกฟ้อง สังคมต้องไม่มองว่าเป็นคนผิด 

 2) ตอ้งการใหภ้าคประชาชน และคนทีเ่คยผา่นประสบการณก์ารถกูจบักมุดำาเนนิคดเีขา้มามบีทบาททำางานชว่ยเหลอืเยยีวยา 
  ผู้ถูกจับกุมดำาเนินคดีรายอื่นๆ เพราะเชื่อว่าสามารถเข้าถึงและเข้าใจความรู้สึกได้ดี เนื่องจากไม่เชื่อมั่นและไม่ไว้วางใจ 
  หน่วยงานรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานความม่ันคง “ทหารเป็นคนมาจับกุม แล้วจะให้ทหารมาเป็นคนเยียวยาอีก...มันทำาใจยาก”

 3) อยากให้มีการปรับแก้กฎเกณฑ์การได้รับเงินชดเชย ให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ศาลยกฟ้องกรณี “ยกประโยชน์ใหจ้ำาเลยเนือ่งจาก 
  หลักฐานไม่เพียงพอ” ให้ได้รับการชดเชยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่นเดียวกับผู้ท่ีศาลตัดสินว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะ 
   ปัจจุบัน การที่คนกลุ่มน้ีได้รับเงินชดเชย เป็นเพียงนโยบายการเยียวยาของ ศอ.บต. เท่านั้น ไม่ใช่กฎหมาย ซ่ึงอาจ 
  เปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนผู้บริหาร

 4) อยากให้มีการดูแลช่วยเหลือครอบครัวของผู้โดนคดีความมั่นคงที่ถูกคุมขังซึ่งอยู่ระหว่างการสู้คดี เพราะถือว่าเป็นผู้ได้ 
  รับผลกระทบเช่นกัน เช่น การเยียวยาจิตใจภรรยาและลูก

ด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

 กลุ่มผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงมองว่า การช่วยเหลือด้านอาชีพไม่ใช่เรื่องจำาเป็นในระยะแรก แต่ควรทำาในระยะยาวเพื่อให้คน
ที่พ้นจากคดีแล้วสามารถมีอาชีพที่มั่นคง และได้เสนอความต้องการดังนี้

 1) สนับสนุนอาชีพตามฐานอาชีพ/ ความชำานาญเดิม โดยสนับสนุนเป็นรายบุคคล ถ้าเป็นกลุ่มอาจรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆ  
  แบบไม่เป็นทางการเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกันและหาช่องทางการตลาดร่วมกัน

 2) สนับสนุนการรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การเกษตร ฯลฯ

 3) อยากใหห้นว่ยงานและองคก์รทีส่นบัสนนุดา้นอาชพีมกีารชว่ยเหลอือยา่งเปน็รปูธรรม ไมใ่ชเ่พยีงมาสอบถามความตอ้งการ 
  แล้วเงียบหายไปและการสนับสนุนด้านอาชีพควรมีความต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำาเพียงครั้งคราว

ด้านการศึกษาของลูก

 1) ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงแล้วศาลยกฟ้อง ต้องการให้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรให้เรียนต่อจนถึงระดับอุดมศึกษา

1.6 สรุปปัญหาในภาพรวม

 จากการศกึษาในครัง้นี ้ผลกระทบทีผู่โ้ดนคดคีวามมัน่คงไดร้บัในมติติา่งๆ ประกอบกบัการดแูลชว่ยเหลอืของหนว่ยงานองคก์ร
ที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ผ่านมา ทำาให้มองเห็นปัญหาในภาพรวมที่เกิดขึ้นกับผู้โดนความคดีความมั่นคง ดังนี้

 1) ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงและครอบครัวไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะช่วงก่อนปีพ.ศ. 2554 ที่การจับกุม 
  การสบืสวนสอบสวนของเจ้าหนา้ที ่ตลอดจนการสง่ฟอ้งของอยัการ ทำาใหม้ผีูบ้รสิทุธิไ์ดร้บัผลกระทบเป็นจำานวนมาก ซึง่ดไูด ้
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  จากสถิติการพิจารณาคดีความมั่นคงปีพ.ศ. 2553 – 2554 ที่ศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องถึงร้อยละ 7246 แม้ว่าในระยะหลัง  
  เจ้าหน้าที่รัฐจะมีการปรับกระบวนการสืบสวนสอบสวนให้รัดกุมมากข้ึน ทำาให้มีการจับกุมผิดตัวน้อยลงแล้วก็ตามแต่ 
  ความรู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมก็ยังมีอยู่

   ที่ผ่านมาอัยการจะทำางานภายใต้ความเชื่อที่ว่า หากตำารวจทำาสำานวนส่งให้และมีพยานหลักฐานพอเชื่อว่าน่า 
  จะฟ้องไดจ้ะสง่ฟอ้งทันที แต่ในอนาคตมแีนวโนม้ท่ีดข้ึีน คอื ไดม้คีวามพยายามปรบัปรงุกระบวนการยตุธิรรมโดยใหอ้ยัการ 
  เปน็ผูก้รองคดีอกีชัน้หน่ึงกอ่นสง่ฟอ้ง “ต้องมพียานพอฟงัลงโทษจงึจะสง่ฟอ้ง” ซึง่หมายความวา่ หากคดใีดมพียานหลักฐาน 
  ไม่ชัดเจน ไม่พอให้ตัดสินลงโทษ อัยการจะสั่งไม่ฟ้อง ดังนั้นคดีที่จะส่งฟ้องต้องมั่นใจเกิน 80% ทำาให้แนวโน้มการตัดสิน 
  คดีในอนาคตมีความแม่นยำาและลดผลกระทบที่จะตามมาได้มากขึ้น

 2) กระบวนการฟ้องร้อง ดำาเนินคดีค่อนข้างล่าช้า ทำาให้ผู้โดนคดีความมั่นคงต้องถูกคุมขัง หรืออยู่ในกระบวนการสู้คดีเป็น 
  เวลานาน ส่วนใหญ่การพิจารณาคดีแต่ละคดีใช้ระยะเวลา 1 – 2 ปี เนื่องจากมีการผัดฟ้องหลายครั้ง (มีคดี 82% ที่มีการ 
  ผัดฟ้อง 7 ครั้ง47) นอกจากนี้ ในกระบวนการพิจารณาคดียังมีการเลื่อนนัดพิจารณาคดี (มีคดีร้อยละ 73 ที่มีการเลื่อนนัด 
  พิจารณาคด4ี8) โดยเฉพาะกรณีคนที่โดนหลายคดีจะยิ่งใช้เวลานานมาก เพราะเจ้าหน้าที่จะส่งฟ้องทีละคดี 

   ทัง้นีเ้ริม่มแีนวโนม้การปรบัตัวจากกระบวนการยตุธิรรม คอื กำาลงัจะมนีโยบายจากอธบิดผีูพ้พิากษาภาค 9 ทีจ่ะทำาให้ 
  กระบวนการฟ้องร้องและพิจารณาคดีกระชับเวลามากขึ้น ดังนี้

   สำาหรับศาลชั้นต้น หากเป็นคดีที่ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว ให้ศาลนัดพิจารณาอย่างต่อเนื่องจนเสร็จและให้ 
  อยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หากเป็นคดีที่ผู้ต้องหาไม่ได้รับการประกันตัว ให้ศาลพิจารณาให้เสร็จในเวลาไม่เกิน 6 เดือน  
  และในชั้นศาลอุทธรณ์ให้ใช้เวลาไม่เกิน 99 วัน

 3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ค่อยระมัดระวังถึงความละเอียดอ่อนในมิติศาสนาและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ทำาให้หลาย 
  กรณีเกิดความผิดพลาดในการจับกุม หรือกระทำาการรุนแรงในระหว่างสอบสวน ตัวอย่างเช่น 

  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจากนอกพื้นที่ไม่รู้ว่าคนมลายูจะมีชื่อและนามสกุลที่ซำ้ากันหลายราย หรือมีชื่อนามสกุลท่ี 
   ออกเสียงใกล้เคียงกัน ประกอบกับไม่มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนทำาให้บางกรณีมีการจับผิดตัว 

  - ผูโ้ดนคดีความมัน่คงบางคนเชือ่วา่ การทีต่นเองถูกซอ้มทรมานรา่งกายระหวา่งสอบสวน เป็นเพราะเจา้หนา้ทีไ่มเ่ขา้ใจ 
   ภาษาและวัฒนธรรมของตน เช่น ขณะถูกสอบสวนผู้ถูกสอบสวนเกิดความเครียดจึงได้กล่าวพระนามอัลลอฮ์ออกมา  
   ทำาให้ถูกซ้อมหนักขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่คิดว่าเป็นการเยาะเย้ยและท้าทาย

 4) ผู้ถูกดำาเนินคดีความมั่นคงที่ศาลยกฟ้องส่วนใหญ่ยังคงถูกเพ่งเล็งติดตามจากหน่วยงานความมั่นคง ทำาให้รู้สึกไม่ปลอดภัย  
  และรู้สึกว่ายังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ตลอด 

 5) กระบวนทัศน์/ วิธีคิดของฝ่ายความมั่นคงที่มองกลุ่มก่อความไม่สงบเหมือนอาชญากรทั่วไป ไม่มองว่าเป็นผู้ที่มีอุดมการณ ์
  ต่างจากรัฐ จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงจากทุกฝ่ายได้ เมื่อกระบวนการยุติธรรมเอาผิดกับผู้โดนคดีความมั่นคงที ่
  เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบไม่ได้

 6) การเยียวยาของรัฐยังขาดกระบวนการเยียวยาจิตใจที่ทำาให้ผู้ที่พ้นจากคดีความมั่นคงรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม เช่นการ 
  ฟ้ืนฟูศักด์ิศรีจากการท่ีถูกสังคมตีตราว่าเป็นคนผิด ดังท่ีผู้ชายท่ีโดนคดีความม่ันคงสะท้อนว่า “ตอนถูกจับเป็นข่าวสังคมรับรู้  
  แต่เมื่อพ้นข้อกล่าวหาไม่มีการชี้แจงใดๆ ต่อสาธารณะ”

 7) กระบวนการเยียวยาท่ีเป็นอยู่ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชายท่ีโดนคดีความม่ันคงได้ดีพอ เน่ืองจากโดยพ้ืนฐานแล้วคนกลุ่มน้ี 
  ไม่ไว้ใจและไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับรัฐ ขณะที่การเยียวยาของรัฐก็ไม่ทำาในเชิงรุก มีหลายขั้นตอนที่ต้องให้ผู้ได้รับผลกระทบ 
  เข้ามาติดต่อและดำาเนินการเอง ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเขาไม่ถนัด รู้สึกยุ่งยาก ยิ่งทำาให้เกิดความรู้สึกแง่ลบกับรัฐ ผู้ชายที่โดนคดี 

46 มลูนิธศูินยท์นายความมุสลมิ, “(รา่ง) รายงานของโครงการการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของคดคีวามมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้(ระยะที ่4 กิจกรรม
จัดทำาเวทีเพื่อรับฟังความเห็นการร่างรายงาน)”, เรื่องเดิม, หน้า 13
47 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม,  เรื่องเดิม, หน้า 35
48 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม,  เรื่องเดิม, หน้า 38
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  ความม่ันคงบางรายกล่าวว่า “โดนคดีความมั่นคงก็รู้สึกแย่อยู่แล้ว ยังจะต้องให้ไปติดต่อเอง ทำาเหมือนเราต้องไปขอ”  
  นอกจากนี้ รูปแบบ วิธีการในการเยียวยาจิตใจของรัฐส่วนใหญ่ก็ยังทำาโดยขาดความเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ 

 8) กระบวนการเยียวยาใหค้วามสำาคัญกบักลุม่ผูช้ายท่ีโดนคดคีวามมัน่คงและครอบครวันอ้ย ท่ีผา่นมามหีนว่ยงานรฐัและองคก์ร 
  ประชาสังคมไม่กี่หน่วยงานที่ดูแลเยียวยาคนกลุ่มนี้ ท้ังท่ีเป็นกลุ่มอ่อนไหวท่ีหากดูแลไม่ดีก็จะเป็นการผลักให้เขาไปเป็น 
  ฝ่ายต่อต้านรัฐ  

1.7 ข้อเสนอเพื่อการดูแลช่วยเหลือผู้ถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคง (Recommendation)

 ความทา้ทายของการดแูลชว่ยเหลอืผูถ้กูจบักมุดำาเนนิคดคีวามมัน่คงคอื ทำาอยา่งไรใหเ้มือ่พน้คดแีลว้คนกลุม่นีส้ามารถกลบัมา
ดำาเนนิชวีติไดอ้ยา่งเปน็ปกตมิากทีส่ดุ และสง่ผลตอ่การลดเงือ่นไขของสถานการณค์วามไมส่งบในพืน้ที ่เพราะคนกลุม่นีเ้หมอืนถกูสงัคม
ตีตราแล้ว และต้องอยู่ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจและอคติจาก 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐ (ถูกจับตามองว่าเป็นแนวร่วม) ฝ่ายแนวร่วม (ถูกมอง
ว่าเป็นสายให้รัฐ) และฝ่ายที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรง (ต้องการแก้แค้นผู้ที่เขาคิดว่าเป็นผู้ก่อเหตุ) ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ต่อคนกลุ่มนี้และครอบครัว และต่อสังคมในภาพรวม ว่ารัฐจะสามารถให้ความเป็นธรรมและบรรเทาความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ
จากคดีความมั่นคงได้นั้น จำาเป็นต้องมีการดูแลช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และระบุเป็นนโยบาย
ที่ชัดเจนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อยืนยันให้มั่นใจว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม

 1) ต้องมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐาน มีความชัดเจนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

 2) เปิดทางเลือกในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้ผู้ต้องคดีมีทางเลือกว่าจะสู้คดี หรือ เจรจา เช่น การใช้มาตรา 21 โดย 
  อาจมีการตั้งหน่วยงาน หรือ คณะกรรมการเฉพาะที่ถูกกฎหมายที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ

 3) ให้มีกลไกที่ช่วยเหลือด้านความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ที่ดำาเนินการโดยภาคประชาสังคม หรือสถาบันการศึกษา  
  โดยมีตัวแทนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งมีความเป็นกลางและได้รับการยอมรับจาก 
  หลายฝ่ายเข้ามาร่วม โดยมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ เจรจา ไกล่เกลี่ยกับหน่วยงานรัฐในกรณีที่ผู้ต้องสงสัยไม่ได้รับ 
  ความเป็นธรรมในระหว่างการสืบสวนสอบสวนและดำาเนินคดี

 4) ในกรณีท่ีพิสูจน์ได้ชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำาผิด ให้มีการลงโทษตามกฎหมายและเปิดเผยให้สาธารณะได้รับรู้  
  เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือ ไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ

 5) ให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายพิเศษต่างๆ ท่ีใช้ในพื้นท่ี กับผู้ต้องคดี เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี และประชาชน 
  ทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน และในปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ต้องมีการแจ้งสิทธิให้กับผู้ถูกเชิญตัวอย่างชัดเจน

 6) ควรแยกขังผู้ต้องหาคดีความมั่นคงจากคดีทั่วไป ถือเป็นการให้เกียรติในฐานะนักต่อสู้ เพื่อแสดงความจริงใจของรัฐ

ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ

 1) ระหว่างถูกคุมขังก่อนที่ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงจะได้รับการปล่อยตัว ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการกลับไปอยู ่
  ในสังคม ทั้งด้านความคิด และด้านอาชีพ

 2) เมื่อผู้โดนคดีความมั่นคงพ้นจากคดี ควรสร้างพื้นที่รองรับที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตในพื้นที่ 3 จังหวัด เช่น จัดหาที่ดินให้คน 
  เหล่านี้อยู่ร่วมกัน และสามารถทำามาหากินประกอบอาชีพอยู่ได้โดยเป็นทางเลือกตามความสมัครใจ

 3) รัฐควรให้ความสำาคัญกับการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง ให้รู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม เช่น เมื่อ 
  พ้นข้อกล่าวหา รัฐจัดแถลงข่าวให้สังคมรับรู้ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ทำาความผิดอย่างที่แถลงข่าวในตอนจับกุม หรือปลดชื่อจาก  
  black list ของฝ่ายความมั่นคง และให้มีผลจริงในทางปฏิบัติ

 4) รัฐต้องทำางานเยียวยาในเชิงรุก ดูแล จัดการการเยียวยาให้อย่างครบวงจร ท้ังเรื่องข้อมูล เอกสารหลักฐาน โดยไม่เป็น 
  ฝ่ายรอให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องมาร้องขอหรือมาเดินเรื่องเอง

 5) สร้างพื้นที่ความไว้วางใจระหว่างรัฐกับผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง ในหลายรูปแบบ เช่น จัดพบปะพูดคุยร่วมกัน 
  อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางคลี่คลายปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ และนำาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการแสดง 
  ความจริงใจของรัฐ
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 6) ภาครัฐควรสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมในพื้นที่ ทำางานร่วมกับคนที่ผ่านประสบการณ์การถูกจับกุมดำาเนินคดีมาแล้ว  
  เพ่ือทำางานช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรายอ่ืนๆ เพราะจะได้รับความไว้วางใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า

 7) สนับสนุนให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงที่มีการรวมตัวกันอยู่แล้ว มีบทบาทและศักยภาพที่จะช่วยเหลือ 
  ดูแลกันเองได้มากขึ้น เช่น กลุ่มเพื่อนจำาเลย (JOP) เครือข่ายยุติธรรมทางเลือก เป็นต้น

 8) ปรับแก้กฎเกณฑ์การได้รับเงินชดเชยของกองทุนยุติธรรม ให้ครอบคลุมถึงผู้ท่ีศาลตัดสินว่า “ยกประโยชน์ให้จำาเลย 
  เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ” และให้ชดเชยตามจำานวนวันจริงที่ถูกคุมขังโดยไม่ต้องกำาหนดเพดาน เพราะคนเหล่านี้ได้ 
  รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมโดยตรง

 9) เช่ือมต่อและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างรัฐกับภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สามารถออกแบบ วางแผนการช่วยเหลือ 
  ผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 10) สื่อควรนำาเสนอเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องคดีความมั่นคง เพื่อให้สังคมมีทัศนคติ และมุมมองต่อ 
  คนกลุ่มนี้อย่างเข้าใจ พร้อมที่จะให้โอกาสและยอมรับให้กลับมาอยู่ร่วมกันในสังคม

ด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

 1) สนับสนุนการประกอบอาชีพ ให้เป็นอาชีพท่ีสามารถทำาอยู่กับบ้านได้ และต้องทำาอย่างต่อเน่ือง ครบวงจรให้สามารถอยู่ได้จริง

 2) สนบัสนุนอาชพีบนฐานเดมิทีเ่ปน็อาชพีเฉพาะและตอ้งอาศยัความชำานาญ เชน่ ผูท้ีเ่ปน็อซุตาส กต็อ้งสนบัสนนุใหไ้ดไ้ปเปน็ 
  ครูสอนเหมือนเดิมเพราะไปประกอบอาชีพอื่นได้ยาก

 3) สนับสนุนการรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป ฯลฯ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือกันเอง 
  ได้ในระยะยาว

ด้านการศึกษาของลูก

 1) สนับสนุนทุนการศึกษาให้บุตรของผู้ที่โดนคดีความมั่นคงและศาลตัดสินยกฟ้อง ได้เรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา

แผนภาพที่ 4.1 สรุปภาพรวมผู้ชายที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคง



42 Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

2. ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ (Watch List)

 ผู้ชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ คือ ผู้ที่ถูกออกหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และผู้ท่ีไม่ได้ถูกออกหมายฯ แต่ถูกติดตามเฝ้าระวัง
พฤติกรรมหรือถูกเชิญตัวไปสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอายุตั้งแต่ 18 – 50 ปี มีทั้งผู้ที่เป็นเยาวชนชาย นักศึกษา ผู้ชายวัยทำางาน 
ส่วนใหญ่เป็นผู้นำาศาสนา ครูตาดีกา อุซตาสในปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศโลกมุสลิม ผู้ที่มี
บทบาทเป็นแกนนำาทำากิจกรรมส่วนรวมต่างๆ ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับสาม จชต. ผู้ชายที่มีคนในครอบครัวโดนคดีความมั่นคง 
และเยาวชน กลุ่มนักศกึษาทีท่ำากจิกรรมเคลือ่นไหวสงัคมทีม่ปีระวตัเิรยีนจบมาจากโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาทีร่ฐัเพง่เลง็อยูเ่พราะเชือ่
ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะแนวคิดของขบวนการฯ

 จากข้อมูลปีพ.ศ. 2547 – กันยายน 2557 มีผู้ถูกออกหมายพรก.ฉุกเฉินฯ ท้ังสิ้น 5,469 คน ซ่ึงมีผู้ท่ียังคงหลบหนีหมาย  
891 คน49 ลกัษณะของการออกหมายพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ และการเชญิตวัควบคมุตวัไปสอบสวนของเจา้หนา้ทีใ่นชว่งแรกบางสว่นถกูมองวา่
เป็นการเหวี่ยงแห เมื่อพิจารณาจากจำานวนผู้ที่ถูกควบคุมตัว เชิญตัวมาสอบสวนและผู้ถูกหมายพรก.ฉุกเฉินฯ ที่ไม่ถูกส่งฟ้องดำาเนินคดี
ปีพ.ศ. 2547 – 2556 มีถึง 1,305 ราย50 จากมุมมองของผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่ามีสาเหตุมาจากผู้ที่ถูกเชิญตัวไปสอบหลบหนีไปเพราะ
ความไม่รู้และความกลัวจึงถูกออกหมาย พ.ร.ก. บางส่วนเห็นว่าการออกหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถูกใช้เป็นเครื่องมือจัดการฝ่ายตรงข้ามที่
มีความขัดแย้งเรื่องอิทธิพลและผลประโยชน์ในพื้นที่โดยการให้ข้อมูลเท็จกับเจ้าหน้าที่

 หลังปีพ.ศ. 2550 เริ่มมีหน่วยงานองค์กรด้านสิทธิและการช่วยเหลือด้านคดีความ เข้ามาทำางานในพื้นที่ที่ชัดเจน มีการ 
ช่วยเหลือผู้ถูกจับกุมอย่างเป็นระบบมากขึ้น ทำาให้แนวโน้มการซ้อมทรมานลดน้อยลง ผู้ที่หลบหนีหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็ลดลงไปด้วย  
ขณะเดยีวกนัการทำางานของเจ้าหน้าทีรั่ฐกเ็ปน็ระบบ มคีวามแมน่ยำาในการออกหมายพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ มากข้ึน ทำาใหก้ารจบักุมแบบเหว่ียงแห 
ลดน้อยลง ทั้งนี้การโดนหมายพ.ร.ก. มีระยะเวลา 1 ปี ถ้าไม่มีหลักฐานท่ีจะฟ้องต่อ ต้องปลดหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แต่ถ้ามีเงื่อนไข 
ก็สามารถต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ได้อีก

 กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล มีทั้งผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อายุประมาณ  
30 – 50 ปี ทำาอาชีพหลากหลายได้แก่ ทำาสวน กรีดยาง ทำานา ประมง รับจ้าง ค้าขาย ทำางานบริษัทเอกชน เป็นสื่อ เป็นนักพัฒนาองค์กร
เอกชน เปน็อซุตาส เปน็ตน้ นอกจากนีห้ลายคนยงัมบีทบาทเปน็ผูน้ำาศาสนา หรอืทำางานภาคประชาสงัคมควบคูไ่ปดว้ย สว่นใหญจ่ะโดน
หมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในช่วงปีพ.ศ. 2547 – 2550 ลักษณะของการโดนหมายพ.ร.ก. มีหลายลักษณะ คือ ถูกเจ้าหน้าท่ีเชิญตัวไปสอบแล้ว
เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุให้ต้องสงสัยจึงออกหมาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ อีกลักษณะหนึ่ง ถูกเชิญตัวไปสอบครั้งแรกแต่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวและ
ยังไม่ได้ออกหมาย แต่ผู้ถูกเชิญตัวรู้สึกกลัว ดังนั้นเมื่อถูกเชิญตัวอีกครั้งจึงหลบหนี จึงถูกออกหมายพ.ร.ก. บางคนก็หลบหนีอยู่ในพื้นที่ 
3 จชต. แต่บางคนก็หนีไปมาเลเซีย

 จากการเก็บข้อมูลผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าท่ี และผู้ท่ีโดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ได้สะท้อนถึงผลกระทบใน 
มิติต่างๆ สาเหตุของผลกระทบดังกล่าว การรับมือและการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนความต้องการการสนับสนุน  
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ดังนี้

2.1 ผลกระทบและสาเหตุ (Impact and Cause)

 2.1.1 ผลกระทบระดับปัจเจก

ขาดอิสรภาพในการดำาเนินชีวิตอย่างเป็นปกติ

 ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ เพราะการถูกติดตามเฝ้าระวังจากรัฐทำาให้กังวลเรื่องความ
ปลอดภัย และกลัวถูกคดีความมั่นคง จนกระทั่งไม่กล้าใช้ชีวิตตามปกติ ไม่กล้าไปไหนมาไหน ต้องพยายามทำาให้ตัวเองอยู่ในสายตา 
ของเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะถ้าเจ้าหน้าที่สงสัยอาจทำาให้โดนข้อหาที่รุนแรงขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัวและหวาดระแวง ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ รู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัว 
หวาดระแวง เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง ไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวเนื่องจากมีการติดตามจับตาดู 

49 ข่าวไทยรัฐนิวส์ โชว์, “สถิติจำานวนผู้โดนคดีความม่ันคงต้ังแต่ปี 2547- 2557 จากศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้”, (ไทยรัฐนิวส์ทีวีวันท่ี 25 ตุลาคม 2557 
ออกอากาศเวลา 19.45 น.),  < http:// www.thairath.co.th.> (สืบค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2557)
50 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, “สถิติคดีความมั่นคงที่มีคำาพิพากษา และเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2550-2556”, เรื่องเดิม
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หรือมีการปิดล้อมตรวจค้นเป็นระยะๆ จากเจ้าหน้าที่ทหาร โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง ประกอบ
กับยังมีข่าวลือเรื่องปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระหว่างการสอบสวนมากมาย นอกจากนี้ยังกลัวการถูกกล่าวหา การสร้างหลักฐานเท็จ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าป้องกันได้ยาก ผู้โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ บางรายเล่าว่า “พื้นที่ที่อยู่เป็นเขตที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบบ่อย....ตนเอง
และครอบครัวมีสวนยางในหมู่บ้าน โดยปกติแล้วจะไม่มีการล้อมรั้ว มีอยู่วันหนึ่งทหารเข้ามาตรวจค้นและขุดหาสิ่งต้องสงสัยในสวน
ยางแต่ไม่พบอะไร หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ทำานองนี้สองสามครั้ง ทำาให้คิดว่าถ้ามีใครต้องการกลั่นแกล้งแอบมาฝังอะไรไว้ ตนเองและ
ครอบครัวก็คงจะโดนข้อกล่าวหาแน่นอน”

 ความรู้สึกขาดอิสรภาพต้องอยู่อย่างหวาดระแวงยังคงมีอยู่ แม้กระท่ังคนท่ีได้รับการปลดหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แล้วก็ตาม 
เนื่องจากหลายรายยังคงถูกติดตามจากเจ้าหน้าที่ ทำาให้รู้สึกว่าการปลดหมายฯ ไม่เป็นผลจริงในทางปฏิบัติ เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ในบริเวณใกล้เคียงเจ้าหน้าท่ีทหารก็จะมาเย่ียมท่ีบ้าน บางคร้ังก็มาปิดล้อมตรวจค้น หรือ เม่ือต้องเดินทางผ่านด่านตรวจ จะถูกตรวจค้น  
ถูกกักตัว และตรวจสอบประวัติเป็นเวลานาน

 ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐจะถูกติดตาม ตรวจสอบจากรัฐเป็นระยะ บาง
ครั้งจะมีทหารแวะเวียนมาเยี่ยมที่บ้าน บางครั้งจะถูกเชิญให้ไปรายงานตัว หากเจ้าหน้าท่ีมาหาแล้วไม่พบหรือไม่ไปรายงานตัวก็จะถูก
สงสัย ดังนั้นจึงต้องพยายามอยู่ในพื้นที่ไม่ไปไหนไกล ดังที่บางคนเล่าว่า 

 “เมื่อถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปแล้วปล่อยตัวกลับมา ส่วนใหญ่จะมีอาการหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา กลัวว่าจะโดนจับตัวไปอีก 
ทำาให้บางทีอยากออกไปอยู่นอกพื้นที่แต่ก็ไปไม่ได้ เพราะเมื่อออกนอกพื้นที่ทีไรมักโดนสอบถามจากเจ้าหน้าที่ตลอดว่าจะไปไหน ไปทำา
อะไร ทำาให้เดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวก รู้สึกขาดอิสระ”

 กรณีทีไ่ดร้ับการปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉนิฯ แลว้ บางคนไม่สามารถเดินทางไปตา่งประเทศได้เนื่องจากยงัมรีายชื่ออยู่ในบญัชีที่
ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ดงัทีส่ะทอ้นวา่ “ตนไดร้บัแจง้วา่ไดร้บัการปลดหมายฯ แลว้กจ็ะเดนิทางไปมาเลย ์แตพ่อถงึวนัเดนิทางขณะทีผ่า่น
ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถไปได้เนื่องจากมีชื่อติดอยู่ในหมายพ.ร.ก.ฯ” 

ผลกระทบด้านร่างกาย  

 ผูท้ีถ่กูเชญิตวัไปสอบสวนและผูท้ีโ่ดนหมาย พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ บางสว่นระหวา่งท่ีสอบสวนถูกทำารา้ยรา่งกาย ซึง่พวกเขามคีวามเชือ่
วา่ ความรนุแรงของการถกูซอ้มทรมาน หรอืทำารา้ยรา่งกายขึน้อยูก่บัหลายปจัจยั ไดแ้ก ่1) การทีเ่จา้หนา้ทีเ่ชือ่วา่เปน็แนวรว่มของขบวน
การฯ ซ่ึงคนทีเ่จา้หน้าท่ีคิดวา่เปน็แนวรว่มกจ็ะถกูกระทำาการรนุแรงกวา่ผูท่ี้เป็นเพยีงผูต้อ้งสงสยั 2) การเป็นผูต้อ้งสงสยัในเหตกุารณค์วาม
รุนแรงที่ทำาให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำารวจ ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในกรณีนี้จะโดนกระทำารุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่มีความโกรธ
แค้นเป็นพิเศษ 3) การเป็นญาติพี่น้องของผู้นำาทางการ หรือมีคนรู้จักเป็นเครือข่ายกับผู้นำาทางการ หรือ NGOs ภาคประชาสังคม หาก
ผู้ที่ถูกเชิญตัวไปสอบสวนเป็นผู้ที่รู้จัก เป็นญาติ หรือเป็นเครือข่ายกับผู้นำาทางการ หรือ NGOs ก็จะถูกกระทำาด้วยความรุนแรงน้อยกว่า
คนทั่วไป เพราะเกรงจะถูกร้องเรียน เนื่องจากคนเหล่านี้มักจะมีความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมาย หรือรู้จักกับหน่วยงาน องค์กรด้านสิทธิ 
ด้านสื่อ 4) คนที่มีการศึกษาหรือพูดภาษาไทยได้คล่องจะโดนเพ่งเล็งและกระทำารุนแรงน้อยกว่าคนที่พูดภาษาไทยไม่คล่อง พูดติดขัด 

ผลกระทบด้านจิตใจ  

 ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยที่ถูกเชิญตัวไปสอบสวนหรือผู้ที่โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่างได้รับผล 
กระทบทางดา้นจติใจจากการถกูปฏบิติัจากเจ้าหนา้ทีร่ะหวา่งทีถ่กูเชญิตวั สอบสวน คมุขงั ซึง่แตกตา่งกนัไปตามความรนุแรงทีโ่ดนกระทำา

จากคำาบอกเล่าของผู้ที่ถูกเชิญตัวไปสอบสวนและผู้ที่โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

 “ปฏบัิติการปดิลอ้มตรวจคน้หมูบ่า้นหรอืพืน้ทีเ่ป้าหมาย บางครัง้มกีารปฏบัิตทิีไ่มย่ตุธิรรม แบ่งแยกและมอีคต ิ
เช่น หากเชิญมาสอบสวน สำาหรับคนที่มีการศึกษาหรือคนที่สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนจะถูกปล่อยตัว แต่สำาหรับ
คนที่ไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ก็จะถูกกักตัวไว้สอบสวนและบางครั้งจะถูกกระทำารุนแรงแม้ไม่มีหลักฐานแสดงว่า
กระทำาผิดจริง”

 “...มีเยาวชนไปเล่นฟุตบอลแล้วขึ้นไปยืนบนสะพานลอย เจ้าหน้าที่สงสัยจึงเรียกลงมาและมีการจับตัวจนเกิด
การทำาร้ายร่างกาย แต่พอรู้ว่าเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านก็กลับปล่อยตัวไปและขอโทษกับครอบครัว”
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และสถานภาพทีเ่ปน็อยู ่อยา่งไรกต็าม ความรนุแรงของผลกระทบยงัขึน้กบัระดบัของการถกูเฝา้ระวงัจากรฐั ผูท้ีโ่ดนหมายพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ 
ก็จะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าผู้ที่แค่ถูกเชิญตัวไปสอบสวน ซึ่งผลกระทบทางจิตใจหลักๆ ได้แก่

 เครียดมีความกังวลอยู่ตลอดเวลา มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่ 1) การถูกติดตามจับตามองจากฝ่ายความมั่นคง ทำาให้
รู้สึกอึดอัดขาดอิสระในการดำาเนินชีวิต ทั้งเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหน การทำากิจกรรมรวมกลุ่มกับเพื่อน หรือคนในชุมชน แม้
กระทั่งคนที่ได้รับการปลดหมายพ.ร.ก.ฯ แล้ว บางส่วนก็ยังคงถูกติดตามจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคง 2) กลัวจะถูกเรียกไปสอบสวนอีกซึ่ง
อาจทำาให้โดนคดีความมั่นคงที่แรงขึ้น

 เจ็บใจ เจ็บปวด เพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะผู้ที่บริสุทธิ์ เนื่องจากการเชิญตัวไปสอบสวน หรือการออก
หมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ส่วนใหญ่จะไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอ แต่การท่ีถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือการโดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็
ทำาให้ถูกมองไปแล้วว่าเป็นผู้ที่กระทำาผิด ดังที่สะท้อนว่า “รู้สึกเจ็บปวด เราไม่ได้ทำาอะไรแต่ทำาไมทำากับเราอย่างนี้”

 อับอาย เพราะรู้สึกเสียเกียรติ เสียหน้า โดยเฉพาะคนที่เป็นที่ผู้นำา ผู้นำาศาสนา หรือเป็นที่นับถือในชุมชน จะมีผลกระทบในแง่
นี้มาก ผู้นำาศาสนาบางคนเล่าว่า “ในช่วงแรกๆ ที่โดนพ.ร.ก.ฯ การยอมรับจากคนในชุมชนลดลง...รู้สึกเสียหน้าที่ถูกทหารมาหาบ่อยๆ”

 มีอาการทางจิต ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ หรือคนท่ีโดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เมื่อกลับมาจากการถูกเชิญตัวไปสอบสวน 
หลายรายจะมีอาการทางจิต หวาดกลัว ตื่นตกใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ยอมไปไหน ขังตัวเองอยู่แต่ในบ้าน บางคนมีอาการอยู่เป็นปีกว่าจะ
หาย บางคนก็ยังรักษาไม่หาย ดังที่สะท้อนว่า “มีเยาวชนในหมู่บ้านถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไป ถูกซ้อมอย่างรุนแรง กลับมาเอ๋อไปเลย”

 หวาดระแวงไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่รัฐ และคนที่มีความขัดแย้งกันอยู่ เพราะหลายคนถูกเจ้าหน้าที่ทหารมาหาบ่อยครั้ง โดย
ไม่รู้ว่าทำาผิดอะไร จึงกลัวจะถูกป้ายสีให้ต้องพัวพันกับคดีความมั่นคง ดังที่อุสตาซในโรงเรียนแห่งหนึ่งเล่าว่า “มีเจ้าหน้าที่ทหารมาหาที่
บา้นบอ่ยๆ สรา้งความหวาดกลวัใหก้บัคนในครอบครวัมาก แตท่หารกไ็มส่ามารถทีจ่ะเอาผดิอะไร เพราะไมม่หีลกัฐานทีจ่ะเอาผดิได ้พอ
สืบไปสืบมาในหมู่บ้านพบว่าถูกใส่ร้ายจากคนที่ไม่ชอบพอกัน โดยการแจ้งข้อมูลให้ทหารมาตรวจค้น”

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  

 ผูท้ีอ่ยูใ่นการเฝา้ระวงัของรฐัได้รบัผลกระทบทางเศรษฐกจิแตไ่มม่ากเทา่กบัผูท้ีถู่กจบักมุดำาเนนิคดคีวามมัน่คง (ป.วอิาญา) ทัง้นี้
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดจากสองส่วนหลัก คือ การมีรายได้ลดลง และโอกาสการได้งานที่มั่นคงลดลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 การมรีายไดล้ดลง มสีาเหตุมาจาก ไม่สามารถประกอบอาชพีไดเ้ตม็ทีเ่หมอืนปกติ เนือ่งจาก 1) ไปทำางานไกลบ้านไมไ่ดเ้พราะ
ยงัถูกตดิตามจบัตามองจากรฐั หากเจา้หนา้ทีม่าหาทีบ่า้นหรอืเรยีกไปรายงานตวัแลว้ไมอ่ยูก่จ็ะถกูสงสยั เชน่ บางคนทีเ่คยไปรบัจา้งกรดี
ยางนอกพื้นที่ก็จะเลิกไป เป็นต้น 2) ต้องลดเวลาการทำางานลงด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย เช่น การกรีดยาง โดยปกติจะเริ่มกรีด
ตั้งแต่ตีสองตีสาม แต่ต้องเปลี่ยนไปเริ่มกรีดยางตอนหกโมงเช้า ทำาให้ได้นำ้ายางลดลง และ 3) การโดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะถูกเรียก
ไปรายงานตวัเปน็ระยะๆ บางครัง้กม็กีารมาตรวจคน้ทีบ่า้น ทำาใหไ้มส่ามารถทำางานทีเ่ปน็ลกูจา้งประจำาไดเ้พราะจะตอ้งขาดงานบอ่ย ดงั
ที่บางคนสะท้อนว่า “ถูกเชิญตัวไป 10 ครั้ง เราทำางานบริษัทเอกชนก็ต้องขอหยุดบ่อย ถ้าบริษัทรู้เขาคงให้ออกจากงาน แต่สุดท้ายก็ต้อง
ลาออกจากงานเอง” นอกจากนี้ คนไม่กล้าจ้างงาน เนื่องจากไม่อยากพัวพันกับคนติดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เกรงจะเดือดร้อนไปด้วย 
หรือ รู้สึกไม่ไว้ใจ โดยเฉพาะนายจ้างที่เป็นคนพุทธบางส่วนก็จะเลิกจ้าง เช่น คนที่รับจ้างกรีดยางกับสวนที่เจ้าของเป็นคนพุทธ เมื่อติด
หมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เจ้าของสวนก็ไม่ให้ทำาต่อ เป็นต้น

 โอกาสการไดง้านท่ีม่ันคงลดลง เพราะหนว่ยงาน หรอืองคก์รทัว่ไปมกัจะไมอ่ยากรบัคนทีม่ปีระวตักิารตดิหมาย พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ 
ดังที่ผู้ติดหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ บางคนเล่าให้ฟังว่า “เคยเป็น อส.แต่เมื่อถูกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็ถูกปลดออกจากงาน”

ผลกระทบด้านสังคม  

 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งที่เป็นผลมาจากการปรับตัวของผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐเอง กับเป็น
ผลมาจากการถูกปฏิบัติจากเพื่อนและคนในชุมชน ทั้งนี้ผลกระทบทางสังคมท่ีคนกลุ่มนี้ได้รับจะคล้ายกับผู้ท่ีโดนคดีความมั่นคง (ป.วิ
อาญา) แต่ระดับของความรุนแรงจะน้อยกว่า ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ดังนี้

 สถานภาพและการยอมรบัของคนในชุมชนลดลง ในชว่งแรกๆ ทีถ่กูตดิตามเฝา้ระวงัหรอืโดนหมาย พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ สถานภาพ
และการยอมรับจากคนในชุมชนส่วนใหญ่จะลดลง เพราะยังไม่แน่ใจว่าผู้ที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ แต่เมื่อเวลาผ่าน
ไปผู้ที่โดนหมายฯ ไม่ถูกดำาเนินคดีความมั่นคง ความไว้วางใจและความเช่ือมั่นต่อคนเหล่านี้จะค่อยๆ ฟื้นกลับมา ซ่ึงความรู้สึกสูญเสีย
สถานภาพและการยอมรับจากคนในชุมชนจะมีผลกระทบค่อนข้างมากต่อผู้ที่เป็นผู้นำาศาสนา
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 ปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนลดลง ผู้ที่ถูกเฝ้าระวัง โดยเฉพาะคนท่ีโดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะลดบทบาทของตัวเอง และ
ลดกิจกรรมที่เคยทำาลง โดยเฉพาะการพบปะ หรือการรวมกลุ่ม เนื่องจากกลัวถูกกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ว่าซ่องสุมกำาลัง ดังที่สะท้อนว่า 
“พยายามทำาตัวให้เล็กที่สุด...ขยับตัวให้น้อยที่สุด ไม่อยากไปไหน แม้ในตำาบลเดียวกัน กลัวถูกเจ้าหน้าที่จับตามอง” 

 นอกจากน้ี ยังรู้สึกเกรงใจไม่อยากทำาให้เพ่ือนบ้านไม่สบายใจ เพราะการโดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะมีเจ้าหน้าที่มาหา
เป็นระยะๆ ในทางกลับกันเพ่ือนบ้านก็ลดการไปมาหาสู่ด้วย ซ่ึงมีท้ังส่วนท่ีคิดว่าคนท่ีโดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ น่าจะเป็นแนวร่วมจึง
ไม่อยากคบหา ดังที่มีบางรายเล่าว่า “คนในพื้นที่ไม่กล้ามาคุยด้วยเพราะคิดว่าเป็นแนวร่วม RKK” และแม้บางส่วนที่คิดว่าผู้ท่ีโดน 
หมายพ.ร.ก.ฉุกเฉนิฯ เปน็ผูบ้รสิุทธิ์กย็ังกลัวไมค่่อยกล้ายุ่งเกี่ยว กระทัง่เพือ่นที่ยงัคบกนัอยูก่็ไม่คอ่ยไปไหนมาไหนดว้ยเพราะกลวัจะโดน
หมายไปด้วย ดังคำาพูดที่สะท้อนความรู้สึกต่อการโดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ว่า “รู้สึกแย่ ทำาไมการติดหมาย พรก.ทำาให้เกิดตราบาปต่อ
เรา ทำาให้เราจนเพื่อนขนาดนั้น”

ผลกระทบด้านการศึกษา  

 สำาหรบัเยาวชนทีย่งัเรยีนหนงัสอืแลว้โดนหมาย พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ทำาใหต้อ้งหยดุเรยีนเปน็ชว่งๆ หลายคนเกดิผลกระทบทางจติใจ 
ไม่มีกำาลังใจในการเรียน ทำาให้การเรียนตกตำ่า หลายคนถึงขั้นต้องพักการเรียน หรือต้องลาออกไปในที่สุด 

 2.1.2 ผลกระทบระดับครอบครัว

 การโดนหมายพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ หรอืเปน็ผูท้ีอ่ยูใ่นการตดิตามเฝา้ระวงัของรฐั ทำาใหค้รอบครวัไดร้บัผลกระทบทัง้ในเรือ่งของความ
ปลอดภัย เศรษฐกิจ และสังคม ดังนี้ 

 ครอบครัวกังวล เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้ที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  การถูกติดตามเฝ้าระวังจากเจ้าหน้าที่ความ
มั่นคงทำาให้คนในครอบครัวเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้ที่ถูกหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ “หลังจากติดหมาย พรก. คนที่บ้านเป็นห่วงเรามาก
ขึน้โดยเฉพาะเวลาจะเดนิทางไปไหนมาไหน” นอกจากนี ้บางครอบครวักถ็กูเจา้หนา้ทีต่ดิตามเฝา้ดทูำาใหผู้โ้ดนหมาย พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ เอง
ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวด้วยเช่นกัน

 ความเป็นอยูข่องครอบครวัลำาบากขึน้กรณท่ีีผูถ้กูหมาย พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ เปน็กำาลงัหลกัของครอบครวั เพราะการโดนหมาย
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทำาให้หลายคนไม่สามารถประกอบอาชีพ  หรือทำามาหากินได้เต็มที่เหมือนปกติ บางรายต้องถูกออกจากงาน บางรายที่
หนีไปทำาให้ภรรยาต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวคนเดียว ท้ังนี้หลายครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนกระทบการเรียนของลูก 
ดังที่สะท้อนว่า “ภรรยาคนเดียวเลี้ยงลูก 7 คน เพราะเราไม่สามารถส่งเสียได้ตามปกติ ตอนนี้ทำาแค่พอมีกิน แต่ไม่พอส่งลูกเรียน”

 คนในชุมชนลดปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว คนในชุมชนจะลดการไปมาหาสู่กับครอบครัวที่มีผู้ติดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพราะ
ไม่อยากถูกรัฐเพ่งเล็ง ผู้ที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เล่าให้ฟังว่า “คนในชุมชนไปมาหาสู่กับที่บ้านน้อยลง เพราะกลัวถูกมองว่าพัวพันคน
ติดหมายแต่สำาหรับลูกๆ ที่ยังเป็นเด็ก ก็ยังไม่กระทบอะไรมากนัก ยังเล่นกับเพื่อนๆ ได้”

 2.1.3 ผลกระทบระดับชุมชน

 ชุมชนที่มีผู้ติดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อาศัยอยู่จะมีทหารเข้าไปสังเกตการณ์หรือเดินลาดตระเวนรอบๆ ชุมชนบ่อยและเมื่อเกิด
เหตกุารณใ์นพ้ืนทีใ่กลเ้คยีงกจ็ะมกีารปดิลอ้มตรวจคน้ สง่ผลกระทบกบัคนในชมุชน ทำาใหรู้ส้กึอดึอดักบับรรยากาศทีเ่หมอืนถกูจบัตามอง
อยูต่ลอดเวลา ขณะเดยีวกนักต็อ้งคอยระมดัระวงัตวั เพราะการมทีหารเขา้มาในชมุชนทำาใหรู้ส้กึถงึความไมป่ลอดภยัไมว่า่จะมาจากฝา่ย
ใดก็ตาม ซึ่งบางครั้งก็กระทบกับการทำากินของชาวบ้าน เช่น ชาวบ้านไม่กล้าไปกรีดยางในบริเวณที่ทหารเดินลาดตระเวนบ่อยๆ

 นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมส่วนรวมต่างๆ ในชุมชนทำาได้ไม่ค่อยสะดวกและคนส่วนหนึ่งไม่ค่อยอยากมาร่วม เพราะเมื่อมีการ
รวมตัวทำากิจกรรมในชุมชน มักจะมีทหารเข้ามาสังเกตการณ์ ถ่ายรูปและซักถาม ทำาให้รู้สึกกังวลเกรงจะเกิดปัญหาตามมา

2.2 ผลกระทบในมิติหญิงชาย

 ผูห้ญงิตอ้งทำาบทบาทแทนผู้ชายมากข้ึน ผูช้ายทีต่ดิหมาย พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ จะตอ้งระมดัระวงัตวัเองพยายามเคลือ่นไหวให้นอ้ย
ที่สุด ทำาให้การทำามาหากิน หรือการทำากิจกรรมตามปกติทางสังคมทำาได้น้อยลง ภาระบางส่วนจึงตกเป็นของผู้หญิงมากขึ้น โดยเฉพาะ
เร่ืองการตดิตอ่ประสานงานเจา้หนา้ทีร่ฐัมกัใหผู้ห้ญงิออกหนา้ทำาแทน ในกรณผีูช้ายทีต่ดิหมาย พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ หนไีป (เกดิขึน้มากในชว่ง 
ปีพ.ศ. 2548 – 2550) จะยิ่งกระทบกับบทบาทของผู้หญิงมากขึ้น เพราะภาระทั้งหมดต้องตกเป็นของผู้หญิง ทั้งเรื่องการทำามาหากิน 
การเลี้ยงดูบุตร และการทำากิจกรรมทางสังคม
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 ครูตาดีกาเปลี่ยนจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงมากขึ้น สำาหรับสังคมมุสลิมแล้ว ครูตาดีกาเป็นผู้ที่มีบทบาทในชุมชนค่อนข้างมาก 
นอกจากการสอนเดก็แลว้ยงัทำาหนา้ทีเ่ชือ่มประสานคนในชมุชนใหม้าทำากจิกรรมสว่นรวมตา่งๆ รว่มกนัแตห่ลงัจากเกดิเหตกุารณ์ความไม่
สงบ กลุ่มเป้าหมายที่ถูกติดตามเฝ้าระวังและโดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มักเป็นผู้นำาศาสนา ครูตาดีกาและอุสตาซในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา เพราะถูกมองว่า มีส่วนในการบ่มเพาะแนวคิดของขบวนการฯ ทำาให้ครูตาดีกาผู้ชายจำานวนมากตกเป็นผู้ท่ีอยู่ในการเฝ้าระวัง
และถูกออกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ บางส่วนจึงยุติบทบาทตัวเองลงและมีผู้หญิงมาเป็นครูตาดีกาแทนมากขึ้น จากสถิติจำานวนครูตาดีกา 
สามจังหวัดชายแดนใต้ ในปีพ.ศ. 2556 พบว่า มีครูตาดีกาทั้งสิ้น 11,999 คน เป็นชาย 4,816 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และเป็นหญิง 
7,183 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของครูตาดีกาทั้งหมด51 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทของครูตาดีกาในชุมชน 
เพราะในสังคมมุสลิม มีข้อจำากัดในการยอมรับบทบาทการนำาของผู้หญิง 

2.3 การรับมือและการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น (Coping Strategy)

 ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ ครอบครัว และชุมชนที่อาศัยอยู่ มีการรับมือและจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนี้

 พยายามแสวงหาความช่วยเหลือในเรื่องการโดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ผู้ที่โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และครอบครัวจะ
พยายามแสวงหาความช่วยเหลือจากหลายช่องทางตามเครือข่ายที่ตัวเองมี ได้แก่

 - ผูน้ำาทางการ คอื ผูใ้หญบ่า้นและกำานนั เพราะเปน็ผูท้ีม่บีทบาทหนา้ทีโ่ดยตรง เพือ่ใหเ้ปน็คนกลางพาไปหาเจา้หนา้ทีอ่ำาเภอ  
  และตำารวจ เพื่อปรึกษาหาวิธีการช่วยเหลือ

 - คนหรอืองคก์รทีม่บีทบาทชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากคดคีวามมัน่คง เชน่ ศนูยท์นายความมสุลมิ เครอืขา่ยอาสาสมคัร 
  ยุติธรรมทางเลือก เพื่อหาทางช่วยให้หลุดจากหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ และทำาให้อุ่นใจว่าจะปลอดภัยระหว่างท่ีถูกเชิญตัว 
  ไปสอบสวน

 - หนว่ยงาน องคก์รทีค่ดิวา่เปน็กลาง สงัคมใหค้วามไวว้างใจ เชน่ กอส.(ปจัจบุนัยกเลกิไปแลว้)  หรอืองคก์รภาคประชาสงัคม 
  บางส่วน

 - แสวงหาผู้มีอำานาจ มีอิทธิพลทางการเมืองที่คิดว่าสามารถช่วยเหลือให้หลุดจากหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ได้ เช่น สมาชิก 
  สภาผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัด (สจ.) ในพื้นที่

 ใหค้วามรว่มมอืกับเจ้าหนา้ท่ีไปตามข้ันตอนกระบวนการ เช่น ไปรายงานตวั เข้ารว่มกจิกรรมการอบรม และการไปดะวะห ์ฯลฯ  
เพราะคิดว่าถ้าให้ความร่วมมือ ก็จะมีโอกาสได้ปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และไม่กล้าเสี่ยงหลบหนีเนื่องจากเป็นห่วงครอบครัว

 หลบหนไีมไ่ปรายงานตวั ผูถ้กูเชญิตัวหรอืถกูหมาย พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ สว่นหนึง่หลบหนเีพราะเกดิความกลวั เนือ่งจากไดย้นิขา่วลือ
ทางรา้ยทีเ่กดิกบัผู้ถกูจบักมุ และไมรู่ส้ทิธขิัน้พืน้ฐานกระบวนการทางกฎหมาย กรณกีารหลบหนเีกดิขึน้มากในชว่งปพี.ศ. 2547 – 2550 

 ลดบทบาทตัวเองลง “ทำาตัวเองให้เล็กที่สุด” ผู้ที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐต้องลดกิจกรรมต่างๆ การเดินทางไปไหนมาไหน และ 
การพบปะสมาคมกับผู้อื่นลง โดยเฉพาะการออกนอกหมู่บ้าน เพื่อลดความหวาดระแวงและข้อกล่าวหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำาวัน ผู้ที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐมีความกงัวลเรื่องความไม่ปลอดภัยจึง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวันหลายๆ อย่าง อาทิเช่น ไม่ออกจากบ้านช่วงกลางคืน การเดินทาง พยายามเดินทางไม่เป็น
เวลา เพื่อให้จับแบบแผนการเดินทางไม่ได้ หลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางเปลี่ยว หรือคิดว่าเสี่ยง ขณะขับรถจะเหลือบดูกระจกมอง
หลังบ่อยๆ พยายามไม่ขี่รถจักรยานยนต์ ถ้าเลือกได้จะไปใช้รถยนต์แทน เมื่อรู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะช่วงระหว่างเดิน
ทางจะโทรศัพท์หาคนที่คุ้นเคย เพื่อให้รู้ว่ากำาลังอยู่ที่ไหน และหากเกิดเหตุการณ์ฯ จะได้มีคนรู้

 สร้างสถานภาพที่ชัดเจนให้กับตัวเอง ให้เป็นที่รับรู้ของทั้งสาธารณะและเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อลดการเพ่งเล็งจากรัฐ เช่น ทำางาน
พัฒนาสังคมกับองค์กรที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง หรือ เข้าหาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อให้เขารู้จักดีขึ้น ถ้าต้องทำากิจกรรมใน
ชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกันหลายคน จะแจ้งให้ฝ่ายความมั่นคงรับรู้ก่อน เพื่อลดความระแวงสงสัยของเจ้าหน้าที่

 สร้างเครือข่ายให้กับตัวเองให้กว้างขวางขึ้น เพื่อเพิ่มหลักประกันด้านความปลอดภัยของตนเอง เพราะการมีเพื่อน หรือมี
เครือข่ายที่กว้างขวาง คอยมาเยี่ยมเยียน ติดตามข่าวคราวทำาให้รู้สึกอุ่นใจ ขณะเดียวกันก็มองว่าจะเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวัง
ที่จะไม่ทำาอะไรเกินขอบเขต เพราะเห็นว่ามีคนรับรู้มาก ดังที่ผู้ที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐรายหนึ่งเล่าว่า 

 “เคยถูกเจ้าหน้าที่ค้นตัวและไปสอบถามที่บ้าน ครั้งนี้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาสอบสวน ทำาประวัติและตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ต่างๆ หลังจากนั้นพาไปนอนที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งสองคืน...ขณะที่โดนควบคุมตัวในวันแรก เพื่อนถ่ายรูปและทำาคลิปเสียงลงในยูทูปคืน
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นัน้เลย ทำาใหม้แีรงกดดนัต่อเจา้หนา้ที ่เพราะเรือ่งถกูเผยแพรก่ระจายออกไป และรูว้า่เราไมไ่ดเ้ปน็ชาวบา้นธรรมดาแตท่ำางานภาคประชา
สังคม ในที่สุดก็ถูกปล่อยตัวออกมาอย่างปลอดภัย”

 หันไปพึ่งพิงผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเพื่อเป็นหลักประกันด้านความปลอดภัย ผู้ที่โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  บางคนรู้สึกว่าถูก
ติดตามเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่มากจนรู้สึกไม่ปลอดภัย จึงต้องไปอาศัยอยู่กับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นชั่วคราว ดังที่บางคนเล่าถึงการปรับตัว
ต่อเร่ืองน้ีวา่ “ไดต้ดัสนิใจในครัง้สดุทา้ยวา่ จะไปอยูบ่า้น..... เพราะเราหมดทางเลอืกแลว้ พดูงา่ยๆ คอืตอ้งพึง่ผูม้อีทิธพิล เพือ่ลดแรงตา้น
และเป็นเกราะกำาบัง พึ่งต้นไม้เพื่อความร่ม ไม่ใช่จะกินผล”

 ยา้ยไปอยูน่อกพืน้ที ่ผูท้ีอ่ยูใ่นการเฝา้ระวงัของรฐัทีต่วัเองและครอบครวัถกูตดิตามอยา่งใกลช้ดิจะรูส้กึหวาดกลวั จงึหาทางออก
โดยการย้ายไปอยู่นอกพื้นที่ บางรายย้ายไปอยู่ที่อื่นจนกระทั่งแต่งงานมีครอบครัว

 อาศัยหลักศาสนาเพื่อเยียวยาจิตใจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง คลายกังวล ลดความกลัว 

 แสวงหาความรู้ ทำาความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะเมื่อเข้าใจก็จะลดความกลัวลง เช่น พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  
พ.ร.บ. ความมั่นคง เป็นต้น

 ลดการใช้จ่ายในครอบครัว และหารายได้เสริม สำาหรับครอบครัวผู้ถูกเฝ้าระวังจากรัฐท่ีได้รับผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจ 
ค่อนข้างมากจะหาทางออกโดยการลดการใช้จ่ายในครอบครัว และพยายามหารายได้เสริมในทุกรูปแบบ เช่น หางานรับจ้างทำาเพ่ิม 
หลายครอบครัวลูกก็ออกมาช่วยทำางาน

การปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

 สำาหรบัชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเฝา้ระวงัของรฐัมกีารปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ในลกัษณะตา่งๆ ไดแ้ก ่ 
การจัดกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงรับรู้เพื่อลดความระแวงสงสัย บางกิจกรรมจะเชิญมาเข้าร่วมหรือให้ 
เป็นที่ปรึกษา หรือ ในบางชุมชนจะให้ผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่บ้าน เพื่อลดการเพ่งเล็งจากรัฐ เพราะความเป็นผู้หญิงทำาให้ทหารมีความระแวง
น้อยลง และสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐมากขึ้น หรือ การที่ครูตาดีกาเปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงมากขึ้น เพราะถ้าเป็น
ผู้ชายจะถูกเพ่งเล็งจากรัฐมากกว่า

2.4 การช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง (Service Providers)

 ที่ผ่านมามีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐที่ได้รับผลกระทบ ทั้งจากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชา
สังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม

 การประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคง เพื่อขอปลดหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ท่ีผ่านมา ศอ.บต.และเครือข่ายอาสาสมัคร
ยติุธรรมทางเลือกชว่ยประสานกบัหนว่ยงานความมัน่คงในการขอปลดหมาย พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ จากคนทีเ่ขา้ไปขอความชว่ยเหลอื แตท่ัง้นี้
การจะได้รับการปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรือไม่นั้น ขึ้นกับดุลยพินิจของหน่วยงานความมั่นคงเป็นหลัก

 รับเรื่องราวร้องเรียนการละเมิดสิทธิและการไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีศูนย์ทนายความมุสลิมและศูนย์ดำารงธรรมท่ีรับ
เรื่องราวร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องการละเมิดสิทธิ เช่น การซ้อมทรมาน เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางให้การช่วยเหลือใน
หลายลักษณะได้แก่ ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าพบหน่วย
งานความมั่นคง (กอ.รมน., ศชต.) เข้าพบหน่วยงานฝ่ายปกครอง (ศอ.บต.) ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐส่วนใหญ่จะมาร้องเรียน
กบัศนูยท์นายความมสุลมิ เพราะไวว้างใจมากกวา่หนว่ยงานของรฐั จากสถติพิบวา่ ผูท้ีถ่กูควบคมุตวัและไดร้บัการปลอ่ยตวัตามกฎหมาย
พิเศษ (ไม่ถูกดำาเนินคดีอาญา) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 – 2554 มีการร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์ทนายฯ ถึง 1,677ครั้ง52 

 ให้ความรู้เรื่องสิทธิ กฎหมายกับผู้โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และประชาชนทั่วไป มีหลายหน่วยงาน องค์กร ที่ทำาในด้านนี้ 
ได้แก่ ศูนย์ทนายความมุสลิม เครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุ่มเพื่อนจำาเลย ศอ.บต.ฯลฯ ซึ่งองค์กร 
ที่อยู่ในพื้นที่และทำาเรื่องนี้เป็นหลักได้แก่ ศูนย์ทนายความมุสลิม จากข้อมูลของศูนย์ทนายความมุสลิม พบว่า เรื่องร้องเรียนมีแนวโน้ม

52 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, “รายงานการศึกษาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและการช่วยเหลือเยียวยาจากสถานการณ์ความไม่สงบในจชต : สถิติจำานวนผู้เสียหายและ
ญาตทิีไ่ดร้บัผลกระทบรอ้งเรยีนมายงัมูลนธิิศูนยท์นายความมุสลิม ระหวา่งป ี2547-30 พ.ย.2554”, (โครงการจดัเวทสีมชัชาปฏรูิปชายแดนใต ้คร้ังที ่1: สภาประชาสงัคม
ชายแดนใต้ ร่วมกับสำานักงานปฏิรูป, 2555), หน้า 23



 

55 
 

 การชดเชยค่าเสียหายจากการถูกดาํเนินคดี ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยใน

คดีอาญา พ.ศ. 2544 สาํหรับผูถู้กดาํเนินคดีก่อนปีพ.ศ. 2554 จะไดรั้บเงินเยียวยา 15,000 บาท ส่วนผูถู้กดาํเนินคดีตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2554 เป็นตน้ไป จะไดรั้บ 30,000 บาท นอกจากน้ีหากถูกคุมขงัจะไดรั้บเงินเยยีวยาวนัละ 400 บาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท 

 ท่ีผา่นมาการจ่ายเงินชดเชยให้ผูถู้กจบักุมคุมขงัแลว้ไม่ถูกดาํเนินคดี มีขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินชดเชยท่ีใชเ้วลานาน 

โดยตั้งแต่การยืน่เร่ืองจนไดเ้งินชดเชยใชเ้วลาประมาณ 6 – 12 เดือน นอกจากน้ี ยงัพบว่ามีผูถู้กจบักุมคุมขงัแลว้ไม่ถูกดาํเนินคดี

บางรายท่ีตกหล่นไม่ไดรั้บเงินชดเชยส่วนน้ี เน่ืองจากเงินชดเชยดงักล่าวเพ่ิงไดรั้บการอนุมติัเม่ือปีพ.ศ. 2555 และการขอรับ

ชดเชยตอ้งใชห้ลกัฐานการผา่นการถูกควบคุมตวัท่ีออกให้โดยหน่วยงานท่ีควบคุมตวั ทาํให้ผูท่ี้ถูกควบคุมตวัในช่วงแรกๆ คือปี

พ.ศ. 2547 – 2554 ไม่มีหลกัฐานน้ีและตอ้งไปตามขอยอ้นหลงั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองลาํบากสําหรับชาวบา้นในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ

ผูสู้งอายท่ีุพดูภาษาไทยไม่คล่อง  

 มีการเยี่ยมเยียน เยียวยาจากหน่วยงานรัฐ สําหรับหน่วยงานรัฐท่ีเยี่ยมเยียนผูไ้ด้รับผลกระทบกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ หน่วย

ทหารในพ้ืนท่ี หน่วยเยยีวยาของศอ.บต.จะมาเยีย่มพร้อมกบัมีของมาให้ เช่น กระเชา้ ของใชส้าํหรับการอุปโภค บริโภค เป็นตน้ 

ซ่ึงส่วนใหญ่ผูท่ี้โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาแลว้ ไม่ตอ้งการให้ฝ่ายความมัน่คงมาเยี่ยม เพราะเป็นการสร้างความกงัวลให้

มากกว่า 

 การจัดเวทีพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ถูกควบคุมตัวและได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายพิเศษ (ไม่ถูก

ดาํเนินคดีอาญา) ศอ.บต.จดัเวทีพูดคุยรับฟังความเห็นของผูไ้ดรั้บผลกระทบ เพ่ือหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือหรือ

ประสานความช่วยเหลือไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้การช่วยเหลือทาํไดค้รอบคลุมมากข้ึน เช่น กรณีไม่ถูกปลดช่ือจาก

บญัชีเฝ้าระวงัของหน่วยงานความมัน่คง  

 

ตารางที ่4.2 สรุปการช่วยเหลอืจากองค์กรหรือหน่วยงานทีใ่ห้การช่วยเหลอืสนันสนุน  (Service Providers) 

การช่วยเหลือ 

ภาคประชาสังคม / NGOs หน่วยงานรัฐ 

ศูนยท์นายความ

มุสลิม 

เครือข่ายอาสาสมคัร

ยุติธรรมทางเลือก 

ศอ.บต. ศูนย ์

ดาํรงธรรม 

หน่วยทหาร 

ในพื้นที ่

ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม      

• ประสานงานกบัหน่วยงานความมัน่คง เพื่อขอปลด

หมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

     

• รับเร่ืองราวร้องเรียนการละเมิดสิทธิและการไม่ได้

รับความธรรม 

     

• ให้ความรู้เร่ืองสิทธิและกฎหมายพิเศษแก่ 

ผูโ้ดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และประชาชนทัว่ไป 

     

ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ      

• เยี่ยมเยียนผูไ้ดรั้บผลกระทบ      

• ให้เงินเยียวยาช่วยเหลือ      

•  จดัเวทีพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของผูท้ี่ถูก

    ควบคุมตวัและไดรั้บการปลอ่ยตวัตามกฎหมายพิเศษ 

     

แหล่งขอ้มูล: จากการสัมภาษณ์ ซ่ึงอาจมีหลายหน่วยงาน องคก์รที่ให้การช่วยเหลือแต่ไม่ไดร้ะบุไว ้
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ลดลง สว่นหนึง่เปน็ผลมาจากการทีป่ระชาชนมคีวามรูเ้รือ่งสทิธ ิกฎหมายมากขึน้ อยา่งไรกต็าม การทำางานใหค้วามรูเ้รือ่งสทิธ ิกฎหมาย
ก็ยังมีข้อจำากัดด้านงบประมาณและบุคลากร ทำาให้ยังไม่สามารถทำาได้อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง

ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ

 ให้เงินช่วยเหลือเยียวยาค่าชดเชยค่าเสียหายจากการถูกควบคุมตัว จากข้อมูลปีพ.ศ. 2547 – 2556 ศอ.บต.มีการช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกจับกุมคุมขังแล้วไม่ถูกดำาเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 1,305 คน เป็นจำานวนเงิน 109,621,400 บาท53 แต่ทั้งนี้การ
ช่วยเหลือดังกล่าวเป็นนโยบายเฉพาะกิจของเลขาธิการ ศอ.บต. ซึ่งนโยบายอาจไม่ต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนผู้บริหาร

 การชดเชยคา่เสยีหายจากการถกูดำาเนนิคดี ตามพ.ร.บ.คา่ตอบแทนผูเ้สยีหายและคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแกจ่ำาเลยในคดอีาญา 
พ.ศ. 2544 สำาหรับผู้ถูกดำาเนินคดีก่อนปีพ.ศ. 2554 จะได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท ส่วนผู้ถูกดำาเนินคดีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
จะได้รับ 30,000 บาท นอกจากนี้หากถูกคุมขังจะได้รับเงินเยียวยาวันละ 400 บาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท

 ที่ผ่านมาการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ถูกจับกุมคุมขังแล้วไม่ถูกดำาเนินคดี มีขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินชดเชยที่ใช้เวลานาน โดย
ตั้งแต่การยื่นเรื่องจนได้เงินชดเชยใช้เวลาประมาณ 6 – 12 เดือน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้ถูกจับกุมคุมขังแล้วไม่ถูกดำาเนินคดีบางรายที่
ตกหล่นไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนนี้ เนื่องจากเงินชดเชยดังกล่าวเพิ่งได้รับการอนุมัติเมื่อปีพ.ศ. 2555 และการขอรับชดเชยต้องใช้หลักฐาน
การผา่นการถกูควบคมุตวัทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงานทีค่วบคมุตวั ทำาใหผู้ท้ีถ่กูควบคมุตวัในชว่งแรกๆ คอืปพี.ศ. 2547 – 2554 ไมม่หีลกัฐาน
นี้และต้องไปตามขอย้อนหลัง ซึ่งถือเป็นเรื่องลำาบากสำาหรับชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่พูดภาษาไทยไม่คล่อง 

 มีการเยี่ยมเยียน เยียวยาจากหน่วยงานรัฐ สำาหรับหน่วยงานรัฐที่เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ ได้แก่ หน่วยทหารใน
พื้นที่ หน่วยเยียวยาของศอ.บต.จะมาเยี่ยมพร้อมกับมีของมาให้ เช่น กระเช้า ของใช้สำาหรับการอุปโภค บริโภค เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่
โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาแล้ว ไม่ต้องการให้ฝ่ายความมั่นคงมาเยี่ยม เพราะเป็นการสร้างความกังวลให้มากกว่า

 การจัดเวทีพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ถูกควบคุมตัวและได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายพิเศษ (ไม่ถูก 
ดำาเนินคดีอาญา) ศอ.บต.จัดเวทีพูดคุยรับฟังความเห็นของผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือหรือประสาน
ความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือทำาได้ครอบคลุมมากข้ึน เช่น กรณีไม่ถูกปลดช่ือจากบัญชีเฝ้าระวังของ 
หน่วยงานความมั่นคง 

53 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), “รายงานผลการดำาเนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจชต. ปีงบประมาณ 2556”,  เร่ืองเดิม, หน้า 11-13

ตารางที่ 4.2 สรุปการช่วยเหลือจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสนันสนุน (Service Providers)

แหล่งข้อมูล: จากการสัมภาษณ์ ซึ่งอาจมีหลายหน่วยงาน องค์กรที่ให้การช่วยเหลือแต่ไม่ได้ระบุไว้
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2.5 ความต้องการการช่วยเหลือของผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ (Needs)

 สิง่สำาคญัทีผู่ท้ีอ่ยูใ่นการเฝา้ระวงัของรัฐต้องการมากทีส่ดุคอื อสิระในการดำาเนนิชวีติทีไ่มต่อ้งอยูอ่ยา่งหวาดระแวง ดงันัน้ประเดน็
หลักที่คนกลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลือคือ เรื่องสิทธิและกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการปลดหมายให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ ส่วน
ประเด็นอื่นๆ ได้แก่ ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ ด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นเรื่องรองลงมา

ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม

 ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐเห็นว่า กระบวนการออกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีความไม่ชัดเจนในหลายด้าน ทั้งการได้มาของ
ขอ้มลู ความไมช่ดัเจนในหลกัฐานเปน็การเหวีย่งแห ทำาใหม้ผีูบ้รสิทุธิต์อ้งอยูใ่นบญัชกีารเฝา้ระวงัของรฐัและโดนหมาย พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ เปน็
จำานวนมาก โดยเฉพาะชว่งกอ่นปพี.ศ. 2550 ดงันัน้ผูท้ีอ่ยูใ่นการเฝา้ระวงัของรฐัจงึตอ้งการใหม้กีารชว่ยเหลอืดา้นสทิธแิละกระบวนการ
ยุติธรรม ดังต่อไปนี้

 1) ให้หน่วยงานความมั่นคงตรวจสอบข้อมูลและแหล่งข่าวอย่างรอบด้าน ก่อนออกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรือขึ้นชื่อผู้ใด 
  ในบัญชีเฝ้าระวัง เพราะไม่อยากให้มีผู้บริสุทธิ์คนอื่นโดนกล่าวหาอีก

 2) ต้องการให้การปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นจริงในทางปฏิบัติ ผู้ท่ีได้รับการปลดหมายฯ แล้ว ไม่อยากให้เจ้าหน้าที ่
  ความมั่นคงมาเฝ้าติดตามอีก

 3) ต้องการให้ยกเลิกประวัติการถูกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ สำาหรับคนท่ีได้รับการปลดหมายฯ แล้ว เพื่อให้สามารถกลับไป 
  ใช้ชีวิตได้อย่างปกติที่สุด เช่น สมัครงานได้ตามปกติ (ไม่มีประวัติการติดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ)

ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ

 1) ต้องการให้รัฐจัดการเยียวยาแบบเชิงรุก โดยไม่ต้องให้ผู้เสียหายทำาเรื่องร้องขอเอง 

 2) ให้รัฐแสดงความรับผิดชอบโดยการไปชี้แจงให้ชุมชนรับรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ เพื่อเป็นการกู้ภาพลักษณ์ของผู้เสียหายใน 
  สายตาของชุมชน

 3) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยสร้างบรรยากาศหรือจัดกิจกรรมในชุมชน ที่เอื้อให้ผู้ได้รับ 
  ผลกระทบฯ เข้าร่วมได้

 4) การเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบฯ ทีเ่คยเปน็แกนนำาชมุชนมากอ่น ควรสนบัสนนุใหไ้ดท้ำากิจกรรมเพือ่สว่นรวมเพือ่ฟืน้ฟูศักดิศ์รี 
  และความเชื่อมั่นกลับคืนมา

ด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

 1) อยากให้มีการสำารวจความต้องการและความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบก่อนท่ีจะมีการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ตรงกับ 
  ความต้องการที่แท้จริงของผู้ได้รับผลกระทบ

 2) การส่งเสริมอาชีพควรต่อยอดจากฐานอาชีพเดิมที่ทำาอยู่โดยสนับสนุนด้านทักษะความรู้ และทุนเพิ่มเติม เพื่อให้งานที่ 
  ทำาอยู่มีความมั่นคงมากขึ้น และถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นงานที่ได้ทำาอยู่ในพื้นที่

 3) การส่งเสริมอาชีพควรทำาอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการและการตลาด

 4) ต้องการให้จัดหาท่ีดินทำากินให้สำาหรับผู้ท่ีพ้นจากหมาย พ.ร.ก.ฯ แล้วแต่ไม่มีท่ีดิน หรือมีท่ีดินน้อย เพ่ือให้มีอาชีพทำากินท่ีม่ันคง

 5) ต้องการให้ดูแลลูกของผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่เรียนจบมาให้มีงานทำาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2.6 สรุปปัญหาในภาพรวม

 จากผลกระทบทีไ่ดร้บัในมติติา่งๆ และขอ้จำากดัในการดแูลชว่ยเหลอืของหนว่ยงาน องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ทำาใหเ้หน็ปญัหาในภาพ
รวมของผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ โดยสรุปดังนี้

 1) การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในกระบวนการใส่ชื่อในบัญชีการเฝ้าระวังของรัฐ และการออกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  
  ยังมีข้อสงสัยไม่สามารถสร้างความชัดเจนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
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 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ยังไม่ทำาให้การปลดหมายเป็นผลจริงในทางปฏิบัติ ที่จะทำาให้ผู้ได ้
  รับผลกระทบสามารถดำาเนินชีวิตอย่างปกติได้จริง เช่น หน่วยความม่ันคงยังคงเฝ้าติดตามผู้ท่ีได้รับการปลดหมายในบางส่วน  
  หรือ การท่ีสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่ทำาข้อมูลการปลดหมายให้เป็นปัจจุบัน ทำาให้ผู้ท่ีได้รับการปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  
  บางส่วนไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

 3) กระบวนการเยียวยายังไม่สามารถทำาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการถูกเฝ้าระวังติดตามและถูกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  
  โดยที่ไม่ได้เป็นผู้กระทำาผิด รู้สึกได้ฟื้นคืนศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ท่ีสูญเสียไป นอกจากนี้ในกรณีของผู้ได้รับเงินชดเชย 
  ค่าเสียหายจากการควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ กระบวนการเยียวยาของรัฐก็ไม่ทำาในเชิงรุก ปล่อยให้เป็นภาระของ 
  ผู้เสียหายต้องเรียกร้องและดำาเนินการเอง ทำาให้มีผู้ตกหล่นและใช้เวลานาน ซึ่งท้ังสองลักษณะนี้ยิ่งเป็นการตอกยำ้า 
  ความไม่พอใจรัฐมากขึ้น

2.7 ข้อเสนอเพื่อการดูแลช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ (Recommendation)

 คนกลุ่มนี้ในมุมมองของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแล้วคือกลุ่มเสี่ยง ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีความชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับสถานการณ์ความไม่สงบหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหว และกระทบกับผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ง่าย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายว่า 
ทำาอย่างไรให้กระบวนการเฝ้าระวังติดตามผู้ต้องสงสัยของรัฐ และการออกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไม่เป็นการเพิ่มเงื่อนไขความขัดแย้ง
ความไม่พอใจรัฐ จากความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ขณะเดียวกันการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบท่ีเป็นผู้ท่ีอยู่ในการเฝ้าระวัง
ของรัฐควรทำาด้วยความระมัดระวัง คำานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาอย่างรอบด้าน และรัฐต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่จะแก้ปัญหา 

ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม

 1) กระบวนการออกหมายพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ และการใสช่ือ่ในบญัชกีารเฝา้ระวงัของรฐั ควรมคีวามชดัเจน มกีารตรวจสอบอยา่ง 
  รัดกุม เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริสุทธิ์

 2) เจ้าหน้าที่ควรมีการแจ้งข้อกล่าวหา และการแจ้งสิทธิที่ชัดเจนในการเชิญตัวไปสอบสวน

 3) ข้อมูลการปลดหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ควรทำาให้เป็นปัจจุบันและส่งต่อข้อมูลกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และต้องให้ความสำาคัญ 
  โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่ได้รับการปลดหมายฯ และสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างปกติ

 4) การปลดหมายพ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ควรทำาใหเ้ปน็ผลจรงิในทางปฏบิตั ิเพือ่ใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบรูส้กึวา่ไดร้บัความเปน็ธรรม และ 
  มีอิสระในการดำาเนินชีวิต

ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ

 1) รัฐควรทำาการเยียวยาเชิงรุก สำาหรับผู้ได้รับการปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั้งในด้านความรู้สึกที่ได้ฟื้นคืนศักดิ์ศรีและการ 
  ช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและลดทอนความไม่พึงพอใจที่มีต่อรัฐ

 2) สนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้เป็นปกติ ไม่รู้สึก 
  แปลกแยก เช่น สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในชุมชนหลายรูปแบบ ที่เอื้อให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ เข้าร่วมได้

 3) สำาหรับเยาวชนที่โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ขณะที่ยังเรียนอยู่ และถูกพักการเรียน ต้องให้โอกาสและสนับสนุนให้ได้ 
  กลับมาเรียนหนังสือ มิฉะนั้นอาจเลิกเรียนทำาให้เสียอนาคต หรืออาจเป็นการผลักไสให้ไปเป็นแนวร่วมได้
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แผนภาพที่ 4.2 สรุปภาพรวมผู้ชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ

3. เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ

 ผลกระทบและปญัหาการดแูลชว่ยเหลอืเยาวชนชายทีส่ญูเสยีบคุคลในครอบครวัจากสถานการณค์วามไมส่งบ มคีวามแตกตา่ง
กนัคอ่นขา้งมากระหว่างกลุม่ทีไ่ด้รบัการเยยีวยาจากรฐั และกลุม่ท่ีไมไ่ดร้บัการเยยีวยา จากข้อมลูเหตกุารณค์วามรนุแรงท่ีเกดิขึน้ 10,964 
เหตุการณ์ พบว่า เป็นเหตุการณ์ที่ได้รับการรับรองจาก 3 ฝ่ายร้อยละ 61.7 ซึ่งได้รับการเยียวยาจากรัฐ ส่วนที่เหลือร้อยละ 38.3 ไม่ได้
รับการรับรอง 3 ฝ่าย54 มีทั้งเหตุการณ์ที่ถูกระบุว่าไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบ และ การวิสามัญจากเจ้าหน้าที่รัฐ จึงไม่ได้รับ
การเยียวยาจากรัฐ โดยการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมทั้งสองส่วน คือ 1) ครอบครัวที่รัฐให้การช่วยเหลือเยียวยา ได้แก่ เหตุการณ์ที่ได้รับ
การรับรอง 3 ฝ่ายว่าเกิดจากความไม่สงบ และ เหตุการณ์ที่เป็นผู้ถูกกระทำาจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือเหตุการณ์เฉพาะกรณี (กรณีตากใบ 
กรือเซะ ฯลฯ) และ 2) ครอบครัวที่รัฐไม่ให้การช่วยเหลือเยียวยา ได้แก่ เหตุการณ์ที่เป็นการวิสามัญจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งรัฐเชื่อว่าเป็น 
กลุ่มก่อความไม่สงบ ซึ่งทั้งสองกลุ่มได้รับผลกระทบ และความช่วยเหลือบางส่วนที่เหมือนและบางส่วนที่แตกต่างกัน

 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็นเยาวชนชายอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ท่ีสูญเสียบุคคลในครอบครัว (ส่วนใหญ่สูญเสียพ่อ) จาก
สถานการณ์ความไม่สงบจากการกระทำาของทุกฝ่าย มีทั้งกรณีสถานการณ์ความไม่สงบทั่วไปจากการถูกวิสามัญจากเจ้าหน้าที่รัฐ และ
จากเหตกุารณก์รอืเซะทัง้ทีเ่ปน็พทุธและมสุลมิ โดยทำาการเกบ็ขอ้มลูจาก 3 กลุม่ ไดแ้ก ่เยาวชนชายพทุธในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
เยาวชนชายมุสลิมในสถานศึกษาที่เรียนสายศาสนา (รร.เอกชนสอนศาสนา / ปอเนาะ) และเยาวชนชายมุสลิมในชุมชนที่ว่างงาน 

54 เมตตา กูนิง, “รายงานสถานการณ์เด็กและสตรีใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2556”,  (องค์การยูนิเซฟประเทศไทย, 2557)
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เยาวชนชายมุสลิมที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ

 เป็นเยาวชนชายที่สูญเสียพ่อจากเหตุการณ์ความรุนแรงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 – 2555 ปัจจุบันมีอายุอยู่ในช่วง 16 – 19 ปี  
(สูญเสียพ่อในขณะที่มีอายุระหว่าง 8 – 14 ปี) มีทั้งที่กำาลังศึกษาในโรงเรียนปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาระดับมัธยมปลาย และ
กำาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉลี่ยมีพี่น้อง 5 – 6 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับแม่โดยมีแม่เป็นเสาหลักของครอบครัว ก่อนเสียชีวิต
พ่อของเยาวชนเหล่านี้มีอาชีพทำาสวน รับจ้างกรีดยาง บางส่วนเป็นผู้นำาชุมชน (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.) หรือ ผู้นำาศาสนา เป็นกรรมการ
มัสยิด บางรายเป็นแกนนำาชุมชนที่ช่วยงานรัฐ ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการถูกยิงบริเวณหมู่บ้าน และบางส่วนเสียชีวิตจากเหตุการณ์กรือ
เซะ ที่กรงปินัง และ แม่ลาน  สำาหรับเยาวชนชายมุสลิมในชุมชนที่ว่างงาน หรือมีงานทำาที่ไม่แน่นอน มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 18 – 23 
ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา มีบางรายจบชั้น ป.6 และปริญญาตรี 

เยาวชนชายพุทธที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ

 เป็นเยาวชนชายที่สูญเสียพ่อจากเหตุการณ์ความรุนแรงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 – 2554 อายุระหว่าง 18 – 23 ปี มีการศึกษาตั้งแต่
ชั้น ม.6 จนถึงจบปริญญาตรี โดยเฉลี่ยมีพี่น้อง 1 – 3 คน ส่วนใหญ่มีแม่เป็นเสาหลักของครอบครัว มีบางรายที่ไม่ได้อยู่กับแม่ อาศัย
อยู่กับญาติ โดยแม่มีอาชีพหลากหลายทั้งรับจ้าง ค้าขาย เป็นลูกจ้าง สำาหรับเยาวชนที่ไม่ได้เรียนต่อก็ทำางาน ส่วนบางคนก็เรียนไปด้วย
ทำางานไปด้วย  ก่อนเสียชีวิตพ่อของเยาวชนพุทธเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับรัฐเช่น ชุดคุ้มครองรักษาหมู่บ้าน (ชรบ.) นักการ
ภารโรงในโรงเรียน ยกเว้นบางรายเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่เสียชีวิตระหว่างการเดินทางโดยไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำา

3.1 ผลกระทบและสาเหตุ (Impact and Cause)

 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับเยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบมีท้ังระดับปัจเจกและระดับ
ครอบครัว ซึ่งมีด้วยกันหลายมิติ ดังนี้

 3.1.1 ผลกระทบระดับปัจเจก

ผลกระทบด้านจิตใจ  

 เยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวได้รับผลกระทบทางจิตใจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเยาวชนที่ต้องสูญเสียพ่อไปในวัยที่รับ
รู้เรื่องราวต่างๆ และมีความทรงจำาเกี่ยวกับพ่อแล้ว (อายุประมาณ 6 ปีขึ้นไป) ผลกระทบด้านจิตใจที่เกิดขึ้นมีหลายลักษณะ ดังนี้

 เศรา้ เสยีใจทีต่อ้งสญูเสยีพอ่ ความรูส้กึแรกหลงัจากทีไ่ดรู้ข้า่วการสญูเสยีคอืตกใจ บางรายถงึกบัชอ็คทีต่อ้งสญูเสยีพอ่ไปอยา่ง
กะทันหัน ดังที่เยาวชนบางคนเล่าว่า “ตอนที่รู้ครั้งแรกว่าพ่อเสียชีวิตถึงกับเป็นลมไปเลย ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น เมื่อวานยังคุยกันอยู่” 
ความรู้สึกเศร้า เสียใจที่ต้องสูญเสียพ่อไปนั้นรุนแรงมากโดยเฉพาะในระยะแรกของการสูญเสีย ซึ่งความรู้สึกนี้ก็ยังคงอยู่ เมื่อถูกกระตุ้น
จากสภาพแวดล้อมที่ทำาให้นึกถึงพ่อก็จะรู้สึกขึ้นมาอีก เยาวชนส่วนใหญ่สะท้อนว่า “เห็นศพพ่อแล้วร้องไห้ไม่หยุดเลย...ความรู้สึกนี้ไม่
เคยเปลี่ยน ถึงตอนนี้เห็นเพื่อนไปไหนกับพ่อก็นำ้าตาไหลทุกที”

 เครยีดทีต่อ้งเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงโดยไมท่นัไดต้ัง้ตวั จากความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญใ่นชวีติ ทำาใหเ้ยาวชนชายทีส่ญูเสยี
เกิดความเครียด ทั้งจากอารมณ์ความรู้สึกและกังวลกับเรื่องความเป็นอยู่ อนาคตของตนเองและครอบครัว เยาวชนบางรายที่ยังสนใจ
การเรียน ก็กังวลเรื่องการได้เรียนต่อของตนเอง ดังที่แม่ของเยาวชนเล่าว่า“วันที่พ่อตาย ลูกกำาลังเรียน ม.3 เขากังวลเรื่องเรียนต่อมาก 
พูดแตว่า่จะไดเ้รียนตอ่อกีมัย๊” นอกจากนี ้เยาวชนหลายคนถกูถามซำา้ๆ ดว้ยความเปน็หว่งจากเพือ่นและครทูีโ่รงเรยีนหลงัเกดิเหตกุารณ์ 
กลับทำาให้ยิ่งเครียดรู้สึกถูกตอกยำ้าอยู่ตลอดเวลาจนไม่อยากไปโรงเรียน

 เกดิปมทีค่า้งคาใจเก่ียวกับการตายของพอ่ เยาวชนสว่นใหญเ่กดิคำาถามตอ่การสญูเสยีคนในครอบครวั “ไมรู่ว้า่ทำาไมเหตกุารณ์
จึงเกิดกับพ่อ เพราะรู้สึกว่าพ่อของตนไม่เคยมีเรื่องกับใคร” ประกอบกับที่ผ่านมาเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดน
ใต้มักจับผู้ลงมือทำาไม่ได้ คดีคืบหน้าช้า หรือ เงียบไปเฉยๆ หลายครอบครัวไปติดตามถามเรื่องคดีกับตำารวจ แต่ก็ไม่คืบหน้า ทำาให้รู้สึก
ท้อไม่มีความหวัง จึงเป็นคำาถามอยู่ตลอดสำาหรับเยาวชนและครอบครัวว่า “ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำา แล้วทำาทำาไม อยากรู้ว่าคนที่ทำา ทำาไป
เพื่ออะไร” ปมที่ค้างคาใจอยู่นี้เป็นเสมือนสิ่งที่คอยรบกวนจิตใจทำาให้เยาวชนไม่สามารถมีสมาธิมุ่งมั่นกับการเรียนและการดำาเนินชีวิต
ต่อไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ มีบางกรณีที่คดีได้รับการพิสูจน์จับผู้กระทำาผิดได้ ความรู้สึกค้างคาใจของเยาวชนก็คลี่คลายลงเริ่มหันไป
มองอนาคตตนเองมากขึ้น

 โกรธแค้น อยากเอาคืนกันคนที่ทำากับพ่อ ในช่วงหลังเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆ เยาวชนชายส่วนใหญ่รู้สึกโกรธแค้นและอยากแก้
แค้นคนที่ทำา สำาหรับบางคนความรู้สึกนี้จะคลายลงเมื่อเวลาผ่านไป แต่บางคนก็ถึงกับตั้งเป้าที่จะทำาอาชีพที่มีส่วนในการจัดการกับผู้ก่อ
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ความรุนแรง เช่น ในกรณีของเยาวชนที่คิดว่าพ่อของตนเสียชีวิตจากฝ่ายแนวร่วมหรือผู้มีอิทธิพล ก็อยากไปเป็นทหาร ทหารพราน หรือ
ตำารวจ เพื่อจะได้กลับมาจัดการกับคนที่ทำากับพ่อ ดังที่แม่ของเยาวชนเล่าให้ฟังว่า “หลังเกิดเหตุ ได้คุยกับเพื่อนลูก รู้ว่าลูกพยายามไป
สบืหา อยากรูใ้หไ้ดว้า่ใครเปน็คนทำา และตัง้ใจทีจ่ะไปเรยีนเปน็ทหารหรอืตำารวจ...เมือ่รูว้า่คนทีย่งิพอ่เสยีชวีติไปแลว้ กพ็ดูวา่ เสยีดายนะ 
ไมไ่ด้เอาคนื”  สำาหรบัเยาวชนชายทีเ่ชือ่วา่การตายของพอ่เกดิจากการกระทำาของเจา้หนา้ที ่จะรูส้กึเกลยีดชงัโกรธแคน้เจา้หนา้ทีร่ฐั บาง
รายรู้สึกมากถึงขั้นพยายามหาวิธีการแก้แค้น เช่น มีเยาวชนบางรายที่หนีเรียนไปเรียนวิชาอาคมเพื่อให้คงกระพันเพื่อจะมาต่อสู้กับรัฐ

 ขาดความอบอุ่น ขาดความมั่นคงทางอารมณ์และทางจิตใจ เยาวชนชายที่สูญเสียพ่อจะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างในชีวิตขาด
หายไป เพราะส่วนใหญ่ลูกชายจะสนิทกับพ่อ โดยเยาวชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะสูญเสียพ่อไปในช่วงอายุ 8 – 15 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่
กับพ่อค่อนข้างมาก มีความผูกพัน ความทรงจำาเกี่ยวกับพ่อมาก การสูญเสียจึงกระทบกับจิตใจของเยาวชนชายอย่างรุนแรงและเป็นสิ่ง
ที่ฝังลึก มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกจนถึงปัจจุบัน ดังที่ เยาวชนชายสะท้อนความรู้สึกที่ต้องอยู่โดยขาดพ่อว่า “รู้สึกแปลกๆ ชีวิตต่างไป
จากเดิม เมื่อก่อนเคยดูทีวีด้วยกัน หยอกล้อกัน อยากกินอะไรพ่อซื้อให้กินตลอด...เป็นความสุขที่เรียกกลับมาคืนไม่ได้” หรือ “วันรายอ 
ไม่อยากไปร่วมงาน เพราะเพื่อนเขามีพ่อ แต่เราไม่มี” หรือ “บางอารมณ์ เวลานึกถึงพ่อแล้วอยากกอดพ่อ”

 มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ความรุนแรงของอาการทางจิตที่เกิดกับเยาวชนขึ้นอยู่กับการได้รับรู้หรือมีส่วนกับเหตุการณ์ท่ีเกิด
มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่เยาวชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นจากเด็กร่าเริงกลายเป็นคนเก็บตัว แยกตัวเอง บางรายมีอาการ
ก้าวร้าว เยาวชนที่เห็นเหตุการณ์พ่อถูกยิงต่อหน้าจะมีอาการรุนแรง เช่น เกิดอาการหลอน บางรายที่มีอาการหนัก ต้องได้รับการบำาบัด
จากจติแพทยน์านเปน็ป ีดงัที ่แมข่องเยาวชนเลา่ถงึอาการของลกูชายหลงัจากการสญูเสยีพอ่วา่ “ชว่งบา่ยๆ มกัจะไปนัง่หลบอยูต่ามมมุ
บ้านคนเดียวเกือบทุกวัน” หรือ “ลูกชายคนรองที่เห็นเหตุการณ์พ่อถูกยิง จากที่เป็นเด็กช่างพูดช่างคุยก็มักจะเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียว
ไม่ยุ่งกับใคร เมื่อน้องชายเข้าใกล้จะโกรธบางทีก็ถีบออกมาเลย”

 ผลกระทบด้านจิตใจที่เกิดกับเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวดังท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งท่ีเกิดกับท้ังกลุ่มเยาวชนที่รัฐ
ใหก้ารชว่ยเหลอืเยยีวยา และกลุม่เยาวชนทีร่ฐัไมใ่หก้ารชว่ยเหลอืเยยีวยาซึง่รฐัเชือ่วา่เปน็ครอบครวัของกลุม่กอ่ความไมส่งบ แตส่ำาหรบั
เยาวชนชายกลุ่มที่รัฐไม่ให้การช่วยเหลือเยียวยานั้น จะมีผลกระทบด้านจิตใจท่ีต่างออกไป คือ มีทัศนคติในแง่ลบกับรัฐมากถึงขั้น
เกลียดชัง เนื่องจากคิดว่าการสูญเสียคนในครอบครัวเกิดข้ึนจากการกระทำาของรัฐ ซ่ึงรู้สึกว่าเป็นการกระทำาท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ความรู้สึกดังกล่าวจะยิ่งทำาให้เยาวชนชายกลุ่มนี้ปฏิเสธรัฐและเข้าไปร่วมกับขบวนการฯ ได้ง่ายขึ้น ผู้ที่ทำางานช่วยเหลือคนกลุ่มนี้เล่า
ว่า “มีอยู่ครั้งหนึ่งที่จะเข้าไปเยี่ยมครอบครัวที่สูญเสียจากการกระทำาของรัฐในเขตพื้นที่สีแดง เขาไม่ให้เราเข้าไปเพราะคิดว่าเราเป็นเจ้า
หน้าที่รัฐ” หรือ กรณีที่เยาวชนชายบางคนพยายามหาทางตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐโดยใช้ความรุนแรง

ผลกระทบทางสังคม

 ขาดตน้แบบการทำาบทบาทผู้ชาย เยาวชนชายสว่นใหญรู่ส้กึขาดผูช้ีน้ำาและผูท้ีค่อยตกัเตอืน ซึง่เมือ่กอ่นพอ่เคยทำาหนา้ทีน่ีเ้ปน็
หลัก เยาวชนสะท้อนว่า “ถ้ามีปัญหาอะไรจะปรึกษาพ่อ เป็นผู้ชายเหมือนกัน พ่อเข้าใจเรามากกว่า ให้คำาปรึกษาได้ดีกว่า” หลายคนที่
สะท้อนว่าพ่อของตนดุ แต่มาถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังดีกว่าไม่มีคนคอยเตือน โดยเฉพาะในครอบครัวมุสลิมจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก 
เน่ืองจากกิจกรรมทางสังคมของผู้ชายหลายอย่างลูกชายจะได้เรียนรู้จากการติดตามพ่อไปทำา ไม่ว่าจะเป็นการไปมัสยิด การไปน่ังร้านนำา้ชา 
การเลี้ยงและแข่งนก เป็นต้น เยาวชนชายสะท้อนว่า “เมื่อขาดพ่อแล้วก็ขาดคนพาเข้าสังคม หลายอย่างแม่ก็ทำาแทนพ่อไม่ได้”

 ขาดความเชือ่มัน่และมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอืน่ๆ นอ้ยลง การสญูเสยีพอ่จากสถานการณค์วามไมส่งบซึง่เปน็เหตกุารณท์ีไ่มป่กต ิ
เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเยาวชนที่สูญเสียจากเหตุการณ์กรือเซะ ตากใบ ทำาให้เยาวชนรู้สึกว่าตนเองถูกจับ
จ้องจากสังคม แปลกแยกจากคนอื่น รู้สึกเกร็งในการอยู่ร่วมกับคนอื่นเหมือนปกติ จึงมีอาการขาดความเชื่อมั่น ทำาตัวไม่ถูกเมื่ออยู่กับ
คนอื่น สุดท้ายจึงลดการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นลงไปโดยปริยาย

 สำาหรับเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวจากการกระทำาของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น กรณีกรือเซะ ตากใบ หรือ จากการถูก
วิสามัญจะได้รับผลกระทบทางสังคมมากกว่าเยาวชนชายท่ีสูญเสียคนในครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ัวไป ได้แก่ การถูกตี
ตราจากคนในชุมชนว่าเป็นลูกโจร คนในชุมชนส่วนใหญ่จะมองผู้ที่สูญเสียจากการวิสามัญของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งผู้สูญเสียจากกรณี
กรือเซะว่าเป็นโจร เป็นคนผิด ทำาให้เยาวชนชายที่เป็นลูกของคนเหล่านั้นจะถูกชุมชนและถูกสังคมส่วนใหญ่ตราหน้าว่า “เป็นลูกโจร” 
เยาวชนเล่าว่า “ได้ยินเพื่อนบ้านพูดกันว่าไอ้พวกนี้พวกโจร พ่อมันตายแล้ว ลูกมันต้องทดแทนแน่ๆ เป็น RKK” นอกจากนี้ช่วง 2 – 3 ปี
แรกหลังเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆ เด็กในชุมชนจะถูกพ่อแม่ห้ามไม่ให้มาเล่น หรือคบหากับเยาวชนในครอบครัวที่สูญเสียกรณีกรือเซะ ทำาให้
เมื่อโตขึ้นเยาวชนเหล่านี้ไม่ค่อยมีเพื่อนวัยเดียวกันในชุมชน  
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 การตีตราดังกล่าวเกิดขึ้นโดยทั่วไปกับสังคมส่วนใหญ่ยกเว้นบางชุมชนในเขตพื้นที่สีแดงที่จะยกย่องว่า ผู้เสียชีวิตจากการกระ
ทำาของรัฐเป็นฮีโร่ ทำาให้ลูกและครอบครัวของคนเหล่านี้ได้รับการดูแลจากชุมชน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติในพื้นที่ดังกล่าว

ผลกระทบด้านการศึกษา  

 เยาวชนชายทีส่ญูเสยีคนในครอบครวัจากสถานการณค์วามไมส่งบ สว่นใหญม่ผีลกระทบดา้นการศกึษาในสองลกัษณะคอื การ
เรียนตกตำ่า และ หลายรายต้องหยุดเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 การเรยีนตกตำ่า เนือ่งจากขาดกำาลังใจในการเรียนหนงัสือ และโดยส่วนใหญ่ลูกชายจะกลัวพ่อจึงไม่กล้าเหลวไหล แต่เมื่อพ่อไม่
อยู่แล้วรู้สึกขาดหลักยึด แม่ของเยาวชนสะท้อนให้ฟังว่า “หลังจากที่เสียพ่อ ลูกหลายคนที่เคยเรียนดี ก็มีผลการเรียนตกตำ่าลง”

 ต้องหยุดเรียน เยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบส่วนหนึ่งต้องหยุดเรียน บางคนหยุดเรียน
ชั่วคราว และบางคนหยุดเรียนไปแบบถาวร ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก

 • การสูญเสียกำาลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ทำาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ครอบครัว และส่งผลต่อการศึกษา 
  ของลูกๆ ถงึแมว้า่การชว่ยเหลอืเยยีวยาของรฐัจะช่วยเรือ่งทุนการศกึษาและคา่ใช้จา่ยสว่นหนึง่กต็าม แตก่ไ็มเ่พยีงพอสำาหรบั 
  ครอบครัวที่ฐานะยากจนและมีลูกมาก เยาวชนชายส่วนหนึ่งต้องหยุดเรียนเพื่อออกมาช่วยแม่ทำางาน ดังท่ีบางคนเล่าว่า 
   “สงสารแม่ ที่ต้องทำางานคนเดียว ไม่อยากไปเรียน เรียนไปก็ไม่มีใครช่วย” หรือบางรายต้องตัดสินใจเรียนปอเนาะ เพราะ 
  ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา กรณีครอบครัวที่มีลูกหลายคน พี่จะเลิกเรียนเพื่อเสียสละให้น้องที่ 
  มีผลการเรียนดีกว่าได้เรียนต่อ

 • สภาพจติใจไมเ่ปน็ปกติไมพ่รอ้มทีจ่ะเรยีนหนงัสอืตอ่ทำาใหบ้างคนหยดุเรยีนไประยะหนึง่ และบางคนเลกิเรยีนไปเลย สำาหรบั 
  คนทีต่ดัสนิใจกลบัมาเรยีนต่อสว่นหน่ึงใหเ้หตผุลวา่ “นกึถงึตอนพอ่ยงัอยู ่พอ่บอกใหเ้รยีนหนงัสอื...จงึตดัสนิใจกลบัมาเรียน” 
   หรือ “นึกถึงตอนที่รับคำาพ่อก่อนที่พ่อจะตาย ว่าจะเรียนหนังสือต่อให้จบ”

 • การที่ครอบครัวต้องย้ายที่อยู่ เน่ืองจากเหตุผลเรื่องความปลอดภัย ทำาให้เยาวชนต้องปรับตัวกับสถานท่ีใหม่ บางคน 
  ต้องหยุดเรียนไประยะหนึ่ง

 สำาหรบักลุม่ทีไ่มไ่ด้รบัการชว่ยเหลอืเยยีวยาจากรฐั และกรณกีารสญูเสยีจากเหตกุารณก์รอืเซะจะไดร้บัผลกระทบดา้นการศึกษา
ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มที่รัฐช่วยเหลือเยียวยา

ผลกระทบด้านความปลอดภัย

 กังวลเรื่องความปลอดภัยของตนเอง เยาวชนชายท่ีสูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยของตนเอง เพราะเห็นคนในครอบครัวซึ่งเป็นคนใกล้ตัวโดนทำาร้ายก็กลัวว่าตนเองจะโดนบ้าง ทำาให้ช่วง 2 – 3 เดือนแรกหลัง
เกดิเหตจุะไมก่ลา้ไปไหนมาไหน และเมือ่ตอ้งออกไปไหนจะระมดัระวงัตวัมากขึน้ โดยเฉพาะครอบครวัผูส้ญูเสยีจากเหตกุารณก์รอืเซะ
และครอบครวัทีส่ญูเสยีจากการวสิามญัของเจา้หนา้ที่ กลวัว่าจะถกูเพง่เล็งจากเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะถกูมองวา่เปน็ทายาทของแนวร่วม 
ประกอบกับเมื่อได้ยินคำาบอกเล่าของคนในชุมชนหรือคนรู้จักก็จะยิ่งกังวลมากขึ้น หลายรายกลัวจนไม่กล้าอยู่บ้าน ต้องออกไปอยู่นอก
พื้นที่ บางรายไปอยู่โรงเรียนประจำาเช่น เยาวชนบางคนเล่าว่า“เพื่อนมาบอกว่าให้ระวังตัว ตระกูลนี้เขาเช็คอยู่ เขาจับตาอยู่” หรือชาว
บ้านบางคนก็พูดกับเยาวชนว่า “พ่อมึงตายแล้ว โตขึ้นให้ระวังตัวให้ดี รัฐจะตามล่า”

 กงัวลเกีย่วกบัความปลอดภยัของคนในครอบครวั โดยเฉพาะความปลอดภยัของแมเ่พราะวา่สญูเสยีพอ่ไปแลว้ เยาวชนพทุธ
ที่สูญเสียฯ ได้เล่าถึงความกังวลเรื่องความปลอดภัยของแม่ว่า “รู้สึกห่วงแม่แต่ไม่กล้าเตือน มีวันหนึ่งแม่ไปทำางานแต่เช้า ก็ชวนน้องขี่
มอเตอร์ไซค์ตามไปห่างๆ ... และมีอยู่ครั้งหนึ่ง แม่ไปประชุมเยียวยาไม่ได้บอกใคร โทรศัพท์ก็ปิด สองทุ่มแล้วยังไม่กลับบ้าน เรากับน้อง
ก็ออกไปตามหา หาไม่เจอ ร้องไห้เลย”  บางรายหลังเกิดเหตุการณ์ ได้ย้ายออกนอกพื้นที่ กลับไปอยู่บ้านเดิมของแม่ บางรายไม่อยาก
อยู่ในพื้นที่ต่อไปแล้ว อยากย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อื่น แต่ก็ทำาไม่ได้ เพราะการไปอยู่ที่อื่นต้องไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ทำาให้ต้องคิดหนัก

 3.1.2 ผลกระทบระดับครอบครัว

 การที่ต้องเผชิญการสูญเสียอย่างกะทันหันโดยเฉพาะเป็นการสูญเสียเสาหลักของครอบครัว ทำาให้ครอบครัวตกอยู่ในภาวะ 
สั่นคลอน เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 55

ผลกระทบด้านจิตใจของแม่ 

 การที่ต้องสูญเสียคู่ชีวิตและเสาหลักของครอบครัวอย่างกะทันหัน ทำาให้แม่เสียศูนย์ รู้สึกหมดสิ้นทุกอย่าง มีบางรายเคยคิดถึง
ขัน้อยากฆ่าตวัตาย โดยเฉพาะครอบครวัทีแ่มเ่ปน็แมบ่า้นอยา่งเดยีว เพราะตอ้งแบกรบัภาระทัง้หมดของครอบครวัซึง่ตนเองไมเ่คยทำามา
กอ่น ดงัเสยีงสะทอ้นของเยาวชนทีว่า่ “ภาระของพอ่ทีท่ำาอยูต่กมาเปน็ของแมท่ัง้หมด แมร่อ้งไหท้กุคนืเลย” บางรายแมไ่ดร้บัผลกระทบ
ทางจิตใจอย่างรุนแรง จนต้องเข้ารับการบำาบัดจากจิตแพทย์ ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของลูกที่เปราะบางอยู่แล้ว

ครอบครัวมีความกังวลในความปลอดภัยของลูกที่เป็นผู้ชาย 

 แม่และญาติๆ ห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกที่เป็นผู้ชายเพราะกังวลว่าจะตกเป็นเป้าหมายต่อจากพ่อ 
แม่ของเยาวชนชายที่สูญเสียจะคอยเตือนทุกวันก่อนออกจากบ้าน ให้ระวังตัว ขับรถดีๆ ให้ดูกระจกหลังบ่อยๆ และไม่อยากให้ออกจาก
บา้นไปไหนมาไหนตอนคำา่ ขณะเดยีวกนักก็งัวลวา่ลกูจะไปแกแ้คน้เอาคนืกบัคนทีเ่ขาคดิวา่กระทำากบัพอ่  ในกรณเียาวชนชายทีส่ญูเสยี
พ่อจากเหตุการณ์กรือเซะและการถูกวิสามัญ แม่จะกังวลว่าลูกจะถูกชักจูงไปเป็นแนวร่วม เพราะลูกมักตั้งคำาถามว่าทำาไมพ่อถึงตาย 
นอกจากนี้ยังมีเยาวชนบางคนพูดกับเพื่อนว่า “พ่อกูตาย ถูกทหารยิง สงสารที่พ่อถูกยิง...”

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

 การสูญเสียกำาลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวทำาให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวลำาบากขึ้น ครอบครัวที่มีลูกมากแม่ดูแลลูกได้
ไม่ทั่วถึง หลายครอบครัวต้องส่งลูกไปให้ญาติเลี้ยงดูช่วงที่รายได้ขาดมือ ต้องขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง เช่น ช่วงที่กรีดยางไม่ได้
ตอ้งหยบิยมืเงิน บางรายญาติจะเอาอาหารและขา้วสารมาให ้หลายครอบครวัตอ้งเป็นหนีส้นิ แมจ้ะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืเยยีวยาจากหลาย
แหลง่ แตก่ารทีม่แีมเ่ปน็ผูร้บัผดิชอบหลกัเพยีงคนเดยีวกถ็อืวา่เปน็ภาระทีห่นกั โดยเฉพาะครอบครวัทีล่กูกำาลงัอยูใ่นวยัเรยีนพรอ้มๆ กนั
หลายคน เยาวชนบางส่วนเล่าให้ฟังว่า “ช่วงแรกที่พ่อเสียใหม่ๆ ลำาบาก แม่ต้องไปยืมเงินเสียดอกมาใช้จ่าย ช่วง 4-5 ปีหลังนี้ดีขึ้น”

 สำาหรับครอบครัวที่รัฐไม่ให้การช่วยเหลือเยียวยา ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมาก เพราะแม่ต้องรับภาระทั้ง
เรื่องการศึกษาของลูก และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของครอบครัว ดังที่เยาวชนบางคนเล่าว่า “ครอบครัวลำาบากมาก แม่พยายามหารายได้ทุก
วิถีทาง รับจ้างทุกรูปแบบ ทั้ง เย็บผ้า กรีดยาง ทำาขนม ฯลฯ” ทำาให้เด็กกลุ่มนี้เมื่อเรียนจบชั้น ป.6 แล้ว ส่วนใหญ่เลิกเรียน ออกมาช่วย
แม่ทำางานหารายได้

ผลกระทบทางสังคม

 เกิดปัญหาในครอบครัวได้ง่าย การขาดพ่อที่เป็นผู้นำาของครอบครัวทำาให้เกิดปัญหาในครอบครัวในหลายด้าน เช่น ความไม่
เข้าใจกัน การไม่สามารถช่วยเหลือให้คำาปรึกษากับลูกชายส่งผลต่อเนื่องทำาให้เยาวชนชายมีปัญหาเรื่องการศึกษาและยาเสพติดได้ง่าย
ขึ้น เพราะเยาวชนชายไม่มีใครให้ยำาเกรง แม่ของเยาวชนชายมองว่าตัวเองไม่สามารถเข้าใจและจัดการกับลูกชายได้ ลูกไม่เชื่อฟังโดย
เฉพาะเมื่อลูกชายเริ่มเข้าวัยรุ่น ดังที่ได้สะท้อนว่า “ลูกไม่กลัวแม่ ที่ผ่านมาเขาจะกลัวพ่อ ตอนนี้แม่เตือนอะไรก็ไม่ฟัง แม่ก็ไม่รู้จะคุยกับ
ลูกอย่างไร ไม่สนิทกับลูกชายเลย” ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครอบครัวมุสลิมเลี้ยงดูลูกหญิงกับลูกชายอย่างไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากนัก 
และบทบาทหญิงชายทีแ่ตกตา่งกนัมาก ทำาใหแ้มไ่มเ่ขา้ใจปญัหาและความตอ้งการของลกูชาย นอกจากนี ้มหีลายกรณทีีแ่มแ่ตง่งานใหม ่
แม่ก็มีความกังวล กลัวลูกจะไม่ยอมรับ และอาจมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับพ่อเลี้ยง

 ครอบครัวต้องแยกกันอยู่ กรณีที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี แม่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ทั้งหมด ต้องส่งลูกๆ กระจายกัน
ไปอยู่กับญาติ หรือบางรายแม่ต้องไปทำางานที่อื่น จำาเป็นต้องฝากลูกให้อยู่กับญาติหรือปล่อยให้อยู่กันเองตามลำาพัง เยาวชนบางคนเล่า
ให้ฟังว่า “หลังจากที่พ่อตายครอบครัวลำาบากมาก แม่ต้องไปทำางานมาเลย์ ตัวเองต้องไปอยู่ปอเนาะ น้องสาวคนสุดท้องอาก็รับไปเลี้ยง
ที่กรุงเทพฯ บ้านถูกทิ้งร้าง”

3.2 ผลกระทบในมิติหญิงชาย

 ครอบครัวที่สูญเสียผู้ชายที่ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว หรือเป็นกำาลังหลักในการเลี้ยงดูครอบครัว ทำาให้ภาระการดูแล
ครอบครัวตกเป็นของผู้หญิง ซึ่งเป็นภาระที่หนักมากเพราะต้องทำาหลายบทบาทพร้อมกัน ท้ังบทบาทความเป็นแม่ท่ีต้องดูแลลูก และ
บทบาทความเป็นพ่อที่เป็นผู้นำา ต้องดูแลเรื่องการทำามาหากิน และบทบาททางสังคม นอกจากเป็นภาระท่ีหนักแล้ว ยังมีข้อจำากัด 
ในหลายด้าน ทั้งเรื่องความเป็นพ่อที่แม่ทดแทนให้ไม่ได้ในหลายเรื่อง เช่น การให้คำาปรึกษาในเรื่องของผู้ชายด้วยกัน การพาลูกชาย 
เข้าสังคมของผู้ชายในชุมชน อาทิเช่น การไปละหมาดวันศุกร์ในมัสยิด การไปนั่งร้านนำ้าชา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสถานภาพของ 
ผูห้ญงิทีท่ำาบทบาทผู้นำาแทนผูช้ายไมไ่ดใ้นบางเรือ่งสำาหรบัสงัคมมสุลมิ เพราะอาจถกูมองวา่ไมเ่หมาะสม เชน่ การเปน็ตวัแทนครอบครวั
ประชุมกับผู้ชายในชุมชนในเรื่องต่างๆ เป็นต้น
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3.3 การรับมือและการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น (Coping Strategy)

 เยาวชนที่สูญเสียฯ และครอบครัวมีการรับมือและจัดการกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ และด้านความ
ปลอดภัย ในหลายลักษณะ ดังนี้

ด้านจิตใจ

 ปรึกษากับคนที่รู้สึกสนิทไว้ใจ เมื่อเกิดปัญหาหรือมีความเครียด เยาวชนจะปรึกษากับคนที่เขารู้สึกสนิทไว้ใจ และคิดว่าจะ
ช่วยเขาได้ตามลักษณะของปัญหา เช่น ถ้ามีปัญหาแบบผู้ชายๆ ก็จะปรึกษากับญาติที่เป็นผู้ชาย เช่น น้า อา พี่ชาย แต่ถ้าเป็นปัญหาหนัก
มากๆ ก็จะปรึกษากับแม่เพราะคิดว่า “ถึงที่สุดแล้วแม่ก็ต้องช่วย”

 เข้ารับการบำาบัดกับจิตแพทย์ สำาหรับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั่วไปจะมีการดูแลจากหน่วยงานด้าน
สุขภาพจิต ในกรณีเยาวชนที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงจะปรึกษาจิตแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ บางรายต้อง
เข้ารับการบำาบัดทั้งครอบครัว ในช่วงแรกเยาวชนส่วนใหญ่จะไม่ยอมไปพบจิตแพทย์โดยลำาพัง บางครั้งก็ต้องชวนเพื่อนไปด้วย

 พยายามทำาใจเพื่อลดความกลัวและใช้ชีวิตประจำาวันให้เป็นปกติ เยาวชนชายท่ีสูญเสียคนในครอบครัวคิดว่าถึงอย่างไรก็
ตอ้งอยูก่บัสถานการณค์วามรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีต่่อไป ดงันัน้จงึพยายามทำาใจเพือ่ลดความเครยีดของตวัเองและครอบครวัโดยคดิเสยี
ว่า “คนเราต้องตายทุกคน ถ้าถึงเกณฑ์จะตายก็ต้องตาย เพราะต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดเหตุรุนแรงอยู่ทุกวัน” และพยายาม
ใช้ชีวิตประจำาวันให้เป็นปกติ เช่น ไปตลาด ไปเล่นกีฬา ฯลฯ บางคนมีความรู้สึกไม่ยอมจำานนต่อสถานการณ์ ดังที่สะท้อนว่า “ถ้ายิ่งอยู่
เฉยๆ ไม่ไปไหนมาไหน เค้าจะคิดว่าเรากลัว ก็จะยิ่งก่อเหตุ”

 ใช้หลักศาสนาเป็นที่พึ่ง บางกรณีจะสนับสนุนให้ลูกเรียนกีตาบ55 เพื่อให้มีความรู้ด้านศาสนา หรือเมื่อเกิดข้อสงสัยในการ
ดำาเนินชีวิต แม่จะเสาะหาผู้รู้หลักคำาสอนทางศาสนา หรือโต๊ะครูที่เชื่อถือและพาลูกไปปรึกษา เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ลูกถูกชักจูง
ไปทำาสิง่ที่ไม่ถกูต้อง ดงัที่แม่ของเยาวชนทีสู่ญเสยีจากเหตุการณก์รอืเซะเลา่ใหฟ้ังว่า “ตนเองไม่อยากให้ลูกเกิดข้อสงสัยในการดำาเนินชีวิต 
หรือหลงเชื่อในคำาสอนที่ไม่ดี จึงบอกลูกว่าถ้ามีข้อสงสัยเราต้องปรึกษาผู้รู้หลักคำาสอนทางศาสนาที่เชื่อถือได้”

 เยาวชนใช้การระลึกถึงพ่อเพื่อให้เกิดแรงฮึดสู้ เมื่อรู้สึกท้อหรือมีปัญหา เยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัวจะนึกถึงพ่อเพื่อให้
ตนเองมีกำาลังใจที่จะสู้ ทั้งในเรื่องการดำาเนินชีวิตและการเรียน เยาวชนบางคนเล่าว่า “เมื่อรู้สึกท้อก็จะนึกถึงพ่อ ทั้งเรื่องการเรียนที่พ่อ
ยำ้าเสมอให้ตั้งใจเรียน และต้องทำาตัวให้เข้มแข็งเพื่อเป็นที่พึ่งของน้อง”

 แม่พยายามลดความรู้สึกโกรธแค้นของลูก หลายกรณีท่ีเยาวชนชายรู้สึกโกรธแค้น อยากแก้แค้นกับคนท่ีทำากับพ่อ แม่จะพยายาม
พูดคุยกับลูก เพ่ือลดความรู้สึกโกรธแค้นของลูก โดยช้ีให้เห็นว่า “ถ้าเอาคืน ลูกของเขาก็จะมาเอาคืนกับเรา ทำากันไปทำากันมา ไม่จบ”

 เขา้รว่มกจิกรรมเยยีวยาของผู้ไดร้บัผลกระทบ ทัง้ตวัเยาวชนและแมเ่ขา้รว่มกจิกรรมเยยีวยาของผูไ้ดร้บัผลกระทบทำาใหรู้ส้กึ
ไม่โดดเดี่ยว รู้สึกมีเพื่อนร่วมชะตากรรม ดังที่เยาวชนและแม่สะท้อนว่า “รู้สึกว่าอยู่ท่ามกลางคนหัวอกเดียวกัน ไม่ใช่แต่เราที่สูญเสีย คน
อื่นๆ ก็คล้ายๆ กัน รู้สึกมีเพื่อน”

 ทำากิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อทำาให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่า เยาวชนที่สูญเสียบางส่วนจะไปทำากิจกรรมช่วยเหลือเด็กกำาพร้าคนอื่นๆ 
เพราะรู้สึกว่าการได้ช่วยเหลือคนอื่นที่ต้องตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันทำาให้ตัวเองมีคุณค่า เช่น บางคนเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม Deep 
Peace Junior ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำากิจกรรมช่วยเหลือเด็กกำาพร้าโดยตรง

 สำาหรับเยาวชนท่ีสูญเสียคนในครอบครัวจากการวิสามัญของเจ้าหน้าที่รัฐ จะมีการรับมือและจัดการกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นที่ต่างออกไป คือ เมื่อเยาวชนมีปัญหานอกจากจะปรึกษากับเพื่อนที่สนิทแล้ว บางคนก็ปรึกษาพี่เลี้ยงซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม  
Deep Peace ที่ทำางานดูแลช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มนี้อยู่ นอกจากนี้บางคนที่มีความโกรธแค้นรัฐหนีจากโรงเรียนไปแอบฝึกวิชา 
อยู่ยงคงกระพันเพื่อมาสู้กับรัฐ 

ด้านความปลอดภัย

 เลือกเวลาในการเดินทาง เยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัวท้ังพุทธและมุสลิมจะหลีกเลี่ยงไม่เดินทางตอนคำ่าโดยเฉพาะหาก
ต้องเดนิทางผา่นเขตทีม่ชีมุชนตา่งศาสนาอยู ่สำาหรบัเยาวชนพทุธจะเดนิทางไปโรงเรยีนโดยเลอืกเวลาทีม่ชี.ร.บ.ออกมาดแูลตามเสน้ทาง
ทั้งไปและกลับ
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 ระมัดระวังตัวมากขึ้น เยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัวทั้งพุทธและมุสลิมระมัดระวังตัวมากขึ้น เนื่องจากกังวลเร่ืองความ
ปลอดภยัโดยเฉพาะขณะเดนิทาง เชน่ จะมองกระจกหลงับอ่ยๆ ขณะขบัรถวา่มใีครตามหรอืไม ่หรอืถา้รูส้กึวา่มใีครตามอยูก่จ็ะพยายาม
แวะหาที่ที่ตนคิดว่าปลอดภัยแวะหลบชั่วคราว เยาวชนพุทธบางคนเล่าว่า “ครั้งหนึ่งระหว่างเดินทางรู้สึกว่ามีคนตาม เขาขี่มอเตอร์ไซค์
ใส่หมวกกันน๊อกตามมาเมื่อเจอด่านเราก็รีบจอดแวะก่อนเลย รอจนรถคันนั้นวิ่งผ่านไปแล้วค่อยไปต่อ”

 แมส่ง่ลกูไปอยูน่อกพืน้ที ่สว่นหนึง่เปน็เพราะเรือ่งความปลอดภยั และเพือ่ใหล้กูพน้ไปจากบรรยากาศเดมิๆ เป็นการฟืน้ฟจูติใจ 
แมข่องเยาวชนบางรายเลา่วา่ “ตอนเสยีพอ่ไปใหม่ๆ  ลกูไมอ่ยากไปโรงเรยีน เกบ็ตวัอยูแ่ตใ่นหอ้ง...จงึตดัสนิใจสง่ลกูไปอยูก่บัยายทีอ่ดุรฯ 
หนึ่งปี พอกลับมารู้สึกว่าลูกดีขั้น มาเรียนต่อม.4 ที่บ้านได้”

 ย้ายครอบครัวไปอยู่ในที่ท่ีรู้สึกปลอดภัย ครอบครัวท่ีสูญเสียคนในครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยของคนในครอบครัว หลายครอบครัวจึงเลือกที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น เช่น ย้ายกลับบ้านเดิมของแม่เพราะมีญาติพี่น้องช่วยเหลือ
ดูแล หรือ ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด

 เขา้ไปทำางานกบัองคก์รท่ีไดร้บัความไวว้างใจจากรฐัเพือ่ลดการเพง่เลง็ของรฐั สำาหรบัเยาวชนทีส่ญูเสยีคนในครอบครวัจาก
กรณีกรอืเซะจะมคีวามกงัวลวา่รฐัจะเพง่เลง็ตนเอง จึงมบีางคนไปทำางานกบัองคก์รทีไ่ดร้บัความไวว้างใจจากรฐั องคก์รทีท่ำางานสาธารณะ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลดความระแวงลง เช่น ไปเป็นอาสาสมัครต่างๆ 

ด้านเศรษฐกิจ

 แม่พยายามทำางานทุกอย่างเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว การสูญเสียเสาหลักของครอบครัวทำาให้ได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ แม่ของเยาวชนจึงต้องรับภาระการหาเลี้ยงครอบครัวโดยพยายามดิ้นรนหารายได้ทุกวิถีทาง ทำางานทุกรูปแบบ ขยันมากขึ้น 
แม้กระทั่งยอมทิ้งลูกไปทำางานมาเลเซีย 

 เยาวชนทำางานหารายได้ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว เยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัวทั้งพุทธและมุสลิมจะช่วยแบ่ง
เบาภาระของแม่โดยการทำางานในหลายลักษณะ เช่น เยาวชนที่อยู่ในระบบการเรียนปกติจะทำางานช่วงวันหยุดเรียน หรือปิดเทอม เช่น 
รับจา้งกอ่สรา้ง หรอืคา้ขายชว่งวนัหยดุ เยาวชนบางสว่นเลอืกทีจ่ะไปเรยีนในปอเนาะ เพราะเสยีคา่ใชจ้า่ยนอ้ย และเพือ่ใหม้เีวลาทำางาน
หารายได้ เช่น ขับรถรับส่งนักเรียน เยาวชนชายบางส่วนเมื่อเรียนจบชั้น ป.6 หรือ ม.3 (อายุ 13 – 15 ปี) จะเลิกเรียน เพื่อออกมาช่วย
ทำางานแบ่งเบาภาระของแม่ บางส่วนจะไปทำางานรับจ้างร้านต้มยำากุ้งที่มาเลเซีย โดยส่วนใหญ่ไปแบบผิดกฎหมาย

 หยิบยืมจากญาติพี่น้อง เมื่อครอบครัวติดขัดเรื่องการเงิน จะหยิบยืมจากญาติพี่น้อง 

 กู ้กยศ.เพิม่สำาหรบัเปน็คา่ใชจ้า่ยดา้นการเรยีน ในสว่นของเยาวชนทีไ่ดร้บัการชว่ยเหลอืเยยีวยาจากรฐัแมจ้ะไดท้นุการศกึษา
แต่ก็ไม่เพียงพอ เพราะทุนที่ได้ส่วนหนึ่งถูกนำามาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ดังนั้นเยาวชนที่สูญเสียฯ ส่วนหนึ่งจึงต้องกู้ กยศ.เพิ่ม

3.4 การช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (Service Providers) 

 การชว่ยเหลอืเยยีวยาครอบครวัทีส่ญูเสยีคนในครอบครวัจากสถานการณค์วามไมส่งบมท้ัีงจากหนว่ยงานรฐั องคก์รเอกชน ภาค
ประชาสังคม ในส่วนของรฐัซึง่เปน็การชว่ยเหลอืหลกัจะใหก้ารชว่ยเหลอืครอบครวัผูส้ญูเสยีทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก 3 ฝา่ย กบั ครอบครวั
ที่สูญเสียจากเหตุการณ์เฉพาะกรณี เช่น กรือเซะ ตากใบ ซึ่งเพิ่งได้รับการเยียวยาในปีพ.ศ. 2555 สำาหรับครอบครัวที่สูญเสียจากการ
วิสามัญของเจ้าหน้าที่ ซึ่งรัฐเชื่อว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐแต่จะได้รับการดูแลช่วยเหลือจาก 
NGOs และภาคประชาสังคมเป็นหลัก การช่วยเหลือเยียวยาในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ดังนี้

 1. กลุม่ทีไ่ดร้บัการชว่ยเหลอืเยยีวยาจากรฐั ไดร้บัการชว่ยเหลอืในดา้นการเงนิทีเ่ปน็เงนิเยยีวยาครอบครวั และทนุการศกึษา
จากหน่วยงานรัฐเป็นหลัก สำาหรับการดูแลเยียวยาจิตใจ และการช่วยเหลือด้านอาชีพ จะได้รับการช่วยเหลือทั้งจากหน่วยงานรัฐและ
องค์กรเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1.1 การให้เงินเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย รัฐจะให้เงินเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียเมื่อได้รับการรับรอง 3 ฝ่าย จากหน่วยงาน
หลักๆ ได้แก่ ศอ.บต. สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด 

 ศอ.บต

 (1) เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐปัจจุบันได้รับเท่ากัน คือ  
  รายละ 500,000 บาทสำาหรับกรณีครอบครัวเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกิดเหตุตั้งแต่ 1 ม.ค. 2547 ถึง 13 ส.ค. 2555 ได้รับเงิน 
  ช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มรายละ 100,000 บาท
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(2) ทุนการศึกษาจากองคก์รเอกชนจะเป็นลกัษณะของค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายต่างๆ ดงัน้ี มูลนิธิประชาชาติ ให้ทุน

กบัคนท่ีไดรั้บคดัเลือก ปีละ 10,000 บาท มลูนิธิท่ีดูแลเด็กกาํพร้าในพ้ืนท่ี 3 จชต. เช่น มูลนิธิพฒันาชุมชนเป็นสุข

ให้การดูแลในเร่ืองท่ีอยู ่ท่ีกิน พฒันาศกัภาพและการเรียนรู้ ตลอดจนส่งให้เรียนในโรงเรียนบริเวณใกลก้บัศูนยฯ์ 

จนจบภาคบงัคบั นอกจากน้ียงัประสานความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในมาเลเซียให้ทุนเรียนต่อระดบัอนุปริญญา

และปริญญา สําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาบางแห่งยกเวน้ค่าเล่าเรียนให้กบัเด็กท่ีได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ฯ เช่น โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ฯลฯ  

(3) ทุนอาหารกลางวนัแก่เด็กกาํพร้า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาบางแห่งมีการให้ทุนอาหารกลางวนัแก่เด็กกาํพร้า

ทัว่ไป จึงครอบคลุมถึงเยาวชนกลุ่มน้ีดว้ย เช่น โรงเรียนธรรมวิทยา ฯลฯ 

 

ตารางที ่4.3 สรุปเงินช่วยเหลอืจากภาครัฐต่อครอบครัวผู้ทีเ่สียชีวติจากสถานการณ์ความไม่สงบ 

การช่วยเหลอืเยยีวยา 

จํานวนเงนิทีห่น่วยงานช่วยเหลอื (บาท) 

ศอ.บต. พม. ปภ. สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษา (สพป.) 

• เงนิเยยีวยาครอบครัว     

- เจา้หนา้ท่ีรัฐ 500,000 - 50,000  

- ประชาชนทัว่ไป 500,000 6,000 50,000  

• ทุนการศึกษา  เงินยงัชีพรายเดือน  
ระดบัประถม 1,000 บาท/เดือน  
ระดบัมธัยม 1,500 บาท/เดือน
ระดับอุดมศึกษา 2,000 บาท/เดือน 

 

 ใหเ้งินทุนรายปี 
อนุบาล-ประถม 6,000 บาท/ปี 

มธัยม 10,000 บาท/ปี 
ปวส./อุดมศึกษา 20,000 บาท/ปี 
กศน. 5,000 บาท/ปี 

  

 ท่ีผ่านมา การช่วยเหลือเยียวยาของรัฐดงักล่าวขา้งตน้ในหลายกรณีทาํไดล่้าชา้จากหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ ตอ้งรอการ

รับรอง 3 ฝ่าย บางรายตอ้งรอถึง 6 เดือนเพราะตอ้งรอการสืบสวนจากเจา้หน้าท่ี นอกจากน้ี หน่วยเยียวยาอาํเภอ ซ่ึงถูกวาง

บทบาทให้เป็น one stop service ในการประสานการเยียวยาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเยียวยาโดยตรง ไดแ้ก่ ศอ.บต./ 

พม./ ปภ./ ยติุธรรมจงัหวดั และ สพป. ยงัทาํไดไ้ม่เต็มท่ี โดยเฉพาะในเร่ืองขอ้มูลผูไ้ดรั้บผลกระทบยงัไม่เป็นระบบ ขอ้มูลไม่

เป็นปัจจุบนั และหน่วยงานต่างๆ เขา้ถึงขอ้มลูไดช้า้ ส่งผลให้การช่วยเหลือเยยีวยาล่าชา้ 

 1.3 การดูแลเยยีวยาจิตใจ  

 การเยีย่มเยยีนและตดิตามผู้ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานรัฐ นอกจากการให้เงินช่วยเหลือแลว้ หน่วยงานรัฐยงัมีการ

เยยีวยาในลกัษณะของการเยีย่มเยยีนและติดตามผูไ้ดรั้บผลกระทบและครอบครัว ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีบทบาทหลกัไดแ้ก่ ศอ.บต. 

โดยหน่วยเยียวยาจงัหวดัและเยียวยาอาํเภอ พ.ม.โดยเจา้หน้าท่ีเยียวยาอาํเภอของ พม.อาํเภอละ 2 คน มีการเยี่ยมเยียน มอบ

กระเชา้ของฝาก การจดักิจกรรมให้กบัครอบครัว และเยาวชนท่ีเป็นผูสู้ญเสีย เช่น จดักิจกรรมไปทศันศึกษานอกสถานท่ี เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 ทาํงานร่วมกบัโรงพยาบาลอาํเภอ ทาํการประเมินสุขภาพจิต และจดักิจกรรมให้กบัครอบครัวผู ้

สูญเสียเพ่ือให้เป็นการผอ่นคลาย และเยยีวยาทางจิตใจ เช่น จดักิจกรรมกลุ่มให้ผูไ้ดรั้บผลกระทบไดคุ้ยกนั 

 โดยภาพรวมแลว้ยงัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองการเยี่ยมเยียน เยียวยาเพราะมีบุคลากรน้อย แต่มีผูไ้ดรั้บผลกระทบมาก เช่น 

หน่วยเยยีวยาจงัหวดัของ ศอ.บต.มีบุคลากร 4-5 คน เยยีวยาอาํเภอ มี 1 คน และเจา้หนา้ท่ีเยยีวยาอาํเภอของ พม.มีอาํเภอละ 2 คน 
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 (2) ผู้ถูกกระทำาจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเหตุการณ์เฉพาะกรณี ให้เงินช่วยเหลือเยียวยารายละไม่เกิน 7,500,000บาท โดย 
  เบื้องต้นให้ก่อน 500,000 บาทเหมือนกรณีอื่นๆ แล้วจึงนำาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ กพต. ว่าจะได้รับเท่าไหร่ 

   - กรณกีรอืเซะ ยดึตามคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิปพี.ศ. 2547 โดยใหก้ารชว่ยเหลอืเยยีวยาแตกตา่งกนั สำาหรับ 
    เหตุการณ์ในมัสยิดกรือเซะ ให้ไม่เกิน 4,000,000 บาท ส่วนที่เกิดเหตุรอบนอก ให้ไม่เกิน 500,000 บาท ยกเว้น 
    เฉพาะกรณีเยาวชนสะบ้าย้อย ได้รับ 7,500,000 บาท เพราะถือเป็นกรณีสะเทือนขวัญ

   - กรณีตากใบ ให้เงินช่วยเหลือเยียวยาทุกรายที่เสียชีวิต (85 ราย) รายละ 7,500,000 บาท 

   - เหตุการณ์เฉพาะกรณี เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ หรือ ครอบครัวได้รับผลกระทบมาก เพ่ิมให้รายละ 500,000 บาท

 สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พม.) ให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละ 6,000 บาท  
 เฉพาะครอบครัวผู้สูญเสียที่เป็นประชาชนทั่วไป

 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) ให้เงินเยียวยากรณีหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต รายละ 50,000 บาท  
 กับครอบครัวผู้สูญเสียทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทั่วไป

 1.2 สนับสนุนทุนการศึกษา ที่ผ่านมามีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนท่ีสูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ 
ความไม่สงบทั้งจากหน่วยงานรัฐ และองค์กรเอกชน โดยให้ในหลายรูปแบบ เช่น ทุนค่าเล่าเรียน หรือ การยกเว้นค่าเล่าเรียน ทุนอาหาร
กลางวัน เป็นต้น

 (1) ทุนการศึกษาจากหน่วยงานรัฐจะให้กับลูกทุกคนที่กำาลังเรียนหนังสือ มีหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือดังนี้

  สำานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดให้ทุนการศึกษาเป็นเงินยังชีพรายเดือน  ให้ต่อเน่ืองจนจบปริญญาตรี  
  รายละ 1,000 – 2,000 บาท ตามระดับช้ันท่ีเรียน โดยระดับประถมได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน ระดับมัธยมได้รับ  
  1,500 บาทต่อเดือน และระดับอุดมศึกษาได้รับ 2,000 บาทต่อเดือน

  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) (เขตการศึกษาท่ี 1 และเขตการศึกษาท่ี 2) ให้เป็นเงินทุนปีละ  
  5,000 – 20,000 บาท ตามระดับชั้นที่เรียน คือ ระดับอนุบาล – ประถมได้รับปีละ 6,000 บาท ระดับมัธยมได้รับ 
  ปีละ 10,000 บาท และ ระดับอุดมศึกษาได้รับปีละ 20,000 บาท สำาหรับการเรียน กศน. ได้รับปีละ 5,000 บาท

  หน่วยเยียวยาจังหวัด (สำานักงานจังหวัด) ให้ทุนการศึกษากับเด็กปีละ 6,000 บาทจนถึงอายุ 15 ป ี

 (2) ทุนการศึกษาจากองค์กรเอกชนจะเป็นลักษณะของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ มูลนิธิประชาชาติ ให้ทุนกับ 
  คนที่ได้รับคัดเลือก ปีละ 10,000 บาท มูลนิธิที่ดูแลเด็กกำาพร้าในพื้นที่ 3 จชต. เช่น มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุขให้การดูแล 
  ในเรื่องที่อยู่ ที่กิน พัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ ตลอดจนส่งให้เรียนในโรงเรียนบริเวณใกล้กับศูนย์ฯ จนจบภาคบังคับ 
   นอกจากนีย้งัประสานความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัในมาเลเซยีใหทุ้นเรยีนตอ่ระดบัอนปุรญิญาและปรญิญา สำาหรบัโรงเรยีน 
  เอกชนสอนศาสนาบางแห่งยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ เช่น โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ฯลฯ 

 (3) ทุนอาหารกลางวันแก่เด็กกำาพร้า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาบางแห่งมีการให้ทุนอาหารกลางวันแก่เด็กกำาพร้าท่ัวไป  
  จึงครอบคลุมถึงเยาวชนกลุ่มนี้ด้วย เช่น โรงเรียนธรรมวิทยา ฯลฯ 

ตารางที่ 4.3 สรุปเงินช่วยเหลือจากภาครัฐต่อครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ



สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 59

 ที่ผ่านมา การช่วยเหลือเยียวยาของรัฐดังกล่าวข้างต้นในหลายกรณีทำาได้ล่าช้าจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ต้องรอการรับรอง 3 
ฝ่าย บางรายต้องรอถึง 6 เดือนเพราะต้องรอการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ หน่วยเยียวยาอำาเภอ ซึ่งถูกวางบทบาทให้เป็น one 
stop service ในการประสานการเยียวยาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาโดยตรง ได้แก่ ศอ.บต./ พม./ ปภ./ ยุติธรรมจังหวัด 
และ สพป. ยังทำาได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะในเรื่องข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบยังไม่เป็นระบบ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และหน่วยงานต่างๆ เข้าถึง
ข้อมูลได้ช้า ส่งผลให้การช่วยเหลือเยียวยาล่าช้า

 1.3 การดูแลเยียวยาจิตใจ 

 การเยีย่มเยยีนและตดิตามผู้ไดร้บัผลกระทบจากหนว่ยงานรฐั นอกจากการใหเ้งนิช่วยเหลอืแลว้ หนว่ยงานรฐัยงัมกีารเยยีวยา
ในลกัษณะของการเยีย่มเยยีนและติดตามผูไ้ด้รบัผลกระทบและครอบครวั ซึง่หนว่ยงานทีม่บีทบาทหลกัไดแ้ก ่ศอ.บต. โดยหนว่ยเยยีวยา
จังหวัดและเยียวยาอำาเภอ พ.ม.โดยเจ้าหน้าที่เยียวยาอำาเภอของพม.อำาเภอละ 2 คน มีการเยี่ยมเยียน มอบกระเช้าของฝาก การจัด
กิจกรรมให้กับครอบครัว และเยาวชนที่เป็นผู้สูญเสีย เช่น จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 
15 ทำางานรว่มกบัโรงพยาบาลอำาเภอ ทำาการประเมนิสขุภาพจติ และจดักจิกรรมใหก้บัครอบครวัผูส้ญูเสยีเพือ่ใหเ้ปน็การผอ่นคลาย และ
เยียวยาทางจิตใจ เช่น จัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้ได้รับผลกระทบได้คุยกัน

 โดยภาพรวมแล้วยังมีข้อจำากัดในเรื่องการเยี่ยมเยียน เยียวยาเพราะมีบุคลากรน้อย แต่มีผู้ได้รับผลกระทบมาก เช่น หน่วย
เยียวยาจังหวัดของ ศอ.บต.มีบุคลากร 4-5 คน เยียวยาอำาเภอ มี 1 คน และเจ้าหน้าที่เยียวยาอำาเภอของ พม.มีอำาเภอละ 2 คน ประกอบ
กับติดเงื่อนไขเรื่องความปลอดภัยเมื่อต้องเข้าไปในเขตพื้นที่สีแดง ดังที่เจ้าหน้าที่เยียวยาได้สะท้อนให้ฟังถึงข้อจำากัดในการทำางานว่า 

 “การลงเยี่ยมและติดตามทำาได้ไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่อง เพราะเจ้าหน้าที่มีน้อย มีเพียง 2 คนต่ออำาเภอ ขณะที่มี case จำานวน
มาก เช่น บางอำาเภอ มีผู้ได้รับผลกระทบ 600 กว่ากรณี และยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน...การลงพื้นที่ใน case เก่าทิ้งช่วงห่างมาก 
กว่าจะได้ไปอีกรอบก็นานมาก”

 “มีการประเมินกันแล้วว่าเจ้าหน้าท่ีเยียวยาอำาเภอหน่ึงคนมีเวลาลงเย่ียม case ได้ไม่เกิน 10 case ต่อเดือน เพราะต้องทำางานอื่นๆ 
ของอำาเภอไปด้วย”

 การเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวจาก NGOs และภาคประชาสังคม เป็นการไปเยี่ยมเยียนพูดคุยให้กำาลังใจ 
เอาสิ่งของไปให้ เช่น ศวชต. โดย เครือข่ายสตรีจิตอาสา เครือข่ายผู้หญิง กลุ่มด้วยใจ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.) ฯลฯ ซึ่ง
ที่ผ่านมายังทำาได้เป็นครั้งคราว ไม่ต่อเนื่อง เพราะองค์กรเหล่านี้มีข้อจำากัดเรื่องงบประมาณ

 1.4 การส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยส่วนใหญ่จะเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับแม่ของเยาวชนที่ได้รับผลกระ
ทบจากการสูญเสียคนในครอบครัว ไม่ได้มีการสนับสนุนให้กับเยาวชนโดยตรง เพราะมองว่าแม่เป็นผู้ดูแลครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งการส่ง
เสริมอาชีพมีหลายลักษณะ ได้แก่

 การให้ทุนสนับสนุนโดยตรง การพัฒนาศักยภาพ การฝึกทักษะฝีมือ สนับสนุนการรวมกลุ่ม หน่วยงานรัฐที่ทำาเป็นหลักคือ 
ศอ.บต.ให้เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ครอบครัวละ 15,000 บาท และประสานการสนับสนุนด้าน
อืน่ๆ ไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามความจำาเปน็ เชน่ การพฒันาศกัยภาพ การตลาด ศวชต.ใหเ้งนิทนุสนบัสนนุดา้นอาชพีทัง้รายคนและ
รายกลุม่รายละ 5,000 บาท โดยขยายกลุม่เปา้หมายจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ มาเปน็กลุม่ผูย้ากไรด้ว้ย คณะกรรมการสทิธฯิจดัฝกึอาชพีให้
ภรรยาผู้สูญเสีย เป็นต้น  สำาหรับองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคมก็จะมีการสนับสนุนด้านอาชีพ โดยส่วนใหญ่จะทำาเป็นลักษณะ
โครงการ ซึ่งจะทำาได้เป็นช่วงๆ มีบางองค์กรที่ทำาเรื่องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนที่กำาพร้า เพื่อให้รู้จักและ
พึ่งพาตนเองได้ เช่น มูลนิธิชุมชนเป็นสุข

 ที่ผ่านมาการสนับสนุนอาชีพยังทำาได้เพียงบางราย ไม่ทั่วถึง และทำาไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณทำาให้ผู้ที่ได้รับ
การสนับสนุนสว่นใหญท่ำาไดไ้มต่อ่เนือ่ง นอกจากนีโ้ดยภาพรวมแลว้ยงัขาดการตดิตามประเมนิผลเพือ่หาแนวทางการสนบัสนุนอาชพีให้
มีประสิทธิภาพ 

 การจ้างงานครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ผ่านโครงการจ้างงานเร่งด่วน 4,500 บาท โดยความรับผิดชอบของกอ.รมน.ซึ่งได้
จดัสรรอตัราจา้งไปใหท้ัง้หนว่ยงานฝา่ยความมัน่คง และ ฝา่ยปกครอง และไดม้กีารนำามาใชจ้า้งงานครอบครวัผูไ้ดร้บัผลกระทบบางสว่น 
โดยถือเป็นการช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบท่ีผ่านมาถูกมองว่ามีปัญหาในเรื่องหลักเกณฑ์การได้รับจ้างงานที่
ไม่ชัดเจน ทำาให้ผู้สูญเสียที่ไม่ได้ถูกจ้างงานรู้สึกไม่เป็นธรรม
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Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre) ซ่ึงใชใ้นการดูแลเด็กกาํพร้าและครอบครัวผูไ้ดรั้บผลกระทบท่ีรัฐไม่ดูแล

ช่วยเหลือ ในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี  

 2.1 เยีย่มเยยีนครอบครัวผู้สูญเสียทีไ่ม่ได้รับการดูแลจากรัฐ โดยเขา้ไปพบปะพูดคุย ถามสารทุกข์สุขดิบ หาแนวทาง

ช่วยเหลือ เพราะส่วนใหญ่ผูไ้ดรั้บผลกระทบกลุ่มน้ีมกัอยูใ่นพ้ืนท่ีสีแดงท่ีหน่วยงานและองคก์รต่างๆ มกัจะไม่ค่อยเขา้ไป    

 2.2 ดูแลเด็กกาํพร้าจากครอบครัวผู้สูญเสียทีไ่ม่ได้รับการดูแลจากรัฐ ในหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ 

(1) ดูแลเด็กกาํพร้าอย่างใกล้ชิด 64 คนโดยทาํโครงการบ้านเด็ก เร่ิมในปีพ.ศ. 2553 โดยประสานงานกบัโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาเพ่ือให้รับเด็กเขา้เรียน พร้อมกบัรับครูพ่ีเล้ียงของกลุ่มท่ีจะดูแลเด็กกลุ่มน้ีเป็นพิเศษ ครูพ่ี

เล้ียง 4 คนดูแลเด็ก 20 คน ขณะน้ีมีเด็กในการดูแล 64 คน และมีครูพ่ีเล้ียงอยู่ 10 กว่าคน ซ่ึงโครงการบา้น

เด็กมีกิจกรรมหลกัๆ ไดแ้ก่ ประชุมครูพ่ีเล้ียงทุก 2 เดือน เพ่ือประเมินสถานการณ์เด็ก พฒันาทกัษะครูพ่ีเล้ียง

ในการดูแลเด็ก เช่น ให้ศนูยสุ์ขภาพจิตฝึกอบรมการดูแลเด็ก จดักิจกรรมเพ่ือเสริมศกัยภาพให้เด็กท่ีดูแลอยู่

ทุก 3 เดือนเช่น กิจกรรมกระตุน้การกลา้คิดกลา้แสดงออก กิจกรรมกระตุน้สร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียน

หนงัสือ ให้บุคคลตวัอย่างท่ีประสบความสําเร็จมาพูดให้เด็กฟัง เป็นตน้ นอกจากน้ี กาํลงัพฒันาหลกัสูตร

การพฒันาเด็กท่ีเป็นของตนเองอีกดว้ย  

(2) ให้ทุนการศึกษาเด็กกาํพร้า 300 คนปีละคร้ัง ปัจจุบนัเด็กท่ีไดรั้บทุนส่วนใหญ่เรียนอยู่ระดบัประถม และตั้ง

เป้าไวว้่าจะให้ทุนการศึกษาจนถึงระดบัปริญญาตรี 

(3) จัดค่ายฤดูร้อน (summer camp) ปีละคร้ัง เพ่ือเสริมศกัยภาพให้เด็กกลา้คิดกลา้แสดงออกโดยมีเด็กเขา้ร่วม

ประมาณปีละ 300 คน จากกลุ่มเด็กกาํพร้าท่ีข้ึนทะเบียนกบักลุ่มไวท้ั้งหมด 1,300 คน 

(4) ดูแลด้านจิตใจและสุขภาพจิตของเด็ก โดยการดูแลเอาใจใส่ท่ีทาํให้เด็กรู้สึกอบอุ่น มีท่ีพ่ึง ผูท่ี้ดูแลเยาวชน

เหล่าน้ีเล่าว่า “โดยพืน้ฐาน เดก็เหล่านีเ้ป็นเดก็มีปัญหา หลายคนดือ้และมีพฤติกรรมก้าวร้าว จึงต้องพยายาม

เอาใจใส่ พยายามกอดให้เดก็รู้สึกอบอุ่น...เดก็ท่ีหัวดือ้กจ็ะอ่อนลง” และสาํหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางสุขภาพจิต

จะส่งต่อสถานเล้ียงเด็กกาํพร้าท่ีบานาเพราะมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีทางกลุ่มมัน่ใจว่าสามารถดูแลเด็กไดต้ามวิถี

อิสลาม 
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 2. กลุม่ทีไ่มไ่ด้รบัการช่วยเหลอืเยยีวยาจากรฐั ครอบครวัท่ีสญูเสยีจากสถานการณค์วามไมส่งบท่ีไมไ่ดร้บัการช่วยเหลือเยยีวยา
จากรัฐ เป็นครอบครัวที่สูญเสียจากการถูกวิสามัญของเจ้าหน้าที่และถูกมองว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบ นอกจากจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
จากรัฐ ขณะเดียวกันครอบครัวเหล่านี้จะมีความรู้สึกต่อต้านรัฐและปฏิเสธรัฐ ดังนั้น จึงมีเพียงภาคประชาสังคมหรือ NGOs บางกลุ่ม
ที่สามารถเข้าถึงคนกลุ่มนี้ ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรหลักๆ ที่ทำางานช่วยเหลือเยาวชนชายและครอบครัวเหล่านี้ ได้แก่ สมาคมสตรีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (Deep South Women Association For Peace: Deep Peace) โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลเด็กกำาพร้า 
ใช้การระดมทุนจากสมาชิก “ออมวันละ 1 บาท” และการตั้งกล่องบริจาคที่ร้านต้มยำากุ้งในมาเลเซีย และจากการทำาโครงการขอรับการ
สนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เช่น Save the Children, มูลนิธิเอเซีย, PACTA, Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre) ซึ่ง
ใช้ในการดูแลเด็กกำาพร้าและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบที่รัฐไม่ดูแลช่วยเหลือ ในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

 2.1 เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้สูญเสียที่ไม่ได้รับการดูแลจากรัฐ โดยเข้าไปพบปะพูดคุย ถามสารทุกข์สุขดิบ หาแนวทางช่วย
เหลือ เพราะส่วนใหญ่ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้มักอยู่ในพื้นที่สีแดงที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มักจะไม่ค่อยเข้าไป   

 2.2 ดูแลเด็กกำาพร้าจากครอบครัวผู้สูญเสียที่ไม่ได้รับการดูแลจากรัฐ ในหลายลักษณะ ได้แก่

 (1) ดูแลเด็กกำาพร้าอย่างใกล้ชิด 64 คนโดยทำาโครงการบ้านเด็ก เริ่มในปีพ.ศ. 2553 โดยประสานงานกับโรงเรียนเอกชนสอน 
  ศาสนาเพื่อให้รับเด็กเข้าเรียน พร้อมกับรับครูพี่เลี้ยงของกลุ่มที่จะดูแลเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ครูพี่เลี้ยง 4 คนดูแลเด็ก  
  20 คน ขณะน้ีมีเด็กในการดูแล 64 คน และมีครูพ่ีเล้ียงอยู่ 10 กว่าคน ซ่ึงโครงการบ้านเด็กมีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ ประชุมครู  
  พี่เลี้ยงทุก 2 เดือน เพื่อประเมินสถานการณ์เด็ก พัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยงในการดูแลเด็ก เช่น ให้ศูนย์สุขภาพจิตฝึกอบรม 
  การดูแลเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อเสริมศักยภาพให้เด็กที่ดูแลอยู่ทุก 3 เดือนเช่น กิจกรรมกระตุ้นการกล้าคิดกล้าแสดงออก  
  กิจกรรมกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนหนังสือ ให้บุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำาเร็จมาพูดให้เด็กฟัง เป็นต้น  
  นอกจากนี้ กำาลังพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเด็กที่เป็นของตนเองอีกด้วย 

 (2) ให้ทุนการศึกษาเด็กกำาพร้า 300 คนปีละครั้ง ปัจจุบันเด็กที่ได้รับทุนส่วนใหญ่เรียนอยู่ระดับประถม และตั้งเป้าไว้ว่าจะให ้
  ทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี

 (3) จัดค่ายฤดูร้อน (summer camp) ปีละครั้ง เพื่อเสริมศักยภาพให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกโดยมีเด็กเข้าร่วมประมาณ 
  ปีละ 300 คน จากกลุ่มเด็กกำาพร้าที่ขึ้นทะเบียนกับกลุ่มไว้ทั้งหมด 1,300 คน

 (4) ดูแลด้านจิตใจและสุขภาพจิตของเด็ก โดยการดูแลเอาใจใส่ที่ทำาให้เด็กรู้สึกอบอุ่น มีที่พึ่ง ผู้ที่ดูแลเยาวชนเหล่านี้เล่าว่า  
  “โดยพ้ืนฐาน เด็กเหลา่นีเ้ปน็เด็กมปีญัหา หลายคนดือ้และมพีฤตกิรรมกา้วรา้ว จงึตอ้งพยายามเอาใจใส ่พยายามกอดใหเ้ดก็ 
  รูส้กึอบอุ่น...เด็กทีห่วัด้ือกจ็ะออ่นลง” และสำาหรบัเดก็ท่ีมปัีญหาทางสขุภาพจติจะสง่ตอ่สถานเลีย้งเดก็กำาพรา้ท่ีบานาเพราะ 
  มีผู้เชี่ยวชาญที่ทางกลุ่มมั่นใจว่าสามารถดูแลเด็กได้ตามวิถีอิสลาม

 (5) ส่งเสริมอาชีพให้แม่ของเยาวชนที่สูญเสียฯ เพื่อให้มีรายได้เสริม เนื่องจากครอบครัวท่ีสูญเสียกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีฐานะ 
  ค่อนข้างลำาบาก โดยสนับสนุนให้รวมกลุ่มทำาซอสพริก และ Deep Peace หาช่องทางตลาดให้ ปัจจุบันมีสมาชิก 13 คน 

ตารางที่ 4.4 สรุปการช่วยเหลือจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสนันสนุน (Service Providers)
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• เยี่ยมเยียนผูไ้ด้รับผลกระทบและ
ครอบครัว            

• ประเมินสุขภาพจิต            

• จดักิจกรรมกลุ่ม/ ศึกษาดูงาน            

ด้านส่งเสริมอาชีพ            

• ใหทุ้นสนบัสนุนอาชีพ/ ฝึกทกัษะ           
 

(ยมท./ฯลฯ) 

• จา้งงาน 4,500 บาท            

ด้านการดูแลอุปการะเด็กกาํพร้า            

ด้านการเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
พฒันาศักยภาพ 

           

 กลุ่มที่ไดรั้บการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ 

 กลุ่มที่ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ 

3.5 ความต้องการการช่วยเหลอืของเยาวชนชายทีสู่ญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Needs) 

 เยาวชนชายท่ีสูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบมีความตอ้งการหลกัในเร่ืองการดูแลจิตใจ และการ

ช่วยเหลือเร่ืองเศรษฐกิจของครอบครัว สําหรับเยาวชนชายท่ีสูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบทัว่ไปจะ

ตอ้งการความชดัเจนในเร่ืองคดีของพ่อ และเยาวชนท่ีสูญเสียจากการกระทาํของเจา้หนา้ท่ีทั้งกรณีท่ีไดรั้บการเยียวยาและไม่ได้

รับการเยยีวยาตอ้งการความเป็นธรรมจากสังคม ไม่อยากถูกมองว่าตนเองจะตอ้งเป็นเหมือนพ่อ ซ่ึงความตอ้งการในแต่ละดา้นมี

รายละเอียดดงัน้ี 

ดา้นการเยยีวยาและดูแลจิตใจ 

1) การเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบตอ้งให้ไดรั้บอยา่งทัว่ถึง และทาํอย่างสมํ่าเสมอ เน่ืองจากเยาวชนสะทอ้นว่า หน่วยงาน

เยยีวยาเขา้มาเยีย่มบ่อยในช่วงแรกแลว้หายไป รู้สึกว่าขาดความสมํ่าเสมอไม่ดูแลเยียวยาอย่างต่อเน่ือง เพราะการมา

เยีย่มมาพดูคุยทาํให้รู้สึกมีกาํลงัใจ  

2) อยากให้จดักิจกรรมท่ีทาํให้เยาวชนท่ีไดรั้บผลกระทบไดพ้บปะกนัอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้รู้สึกว่ายงัมีคนดูแลเอาใจใส่

พวกเขาอยู ่ท่ีผา่นมาจดักิจกรรมให้นอ้ย ทาํเฉพาะบางพ้ืนท่ี เฉพาะบางกลุ่ม 

3) อยากให้เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่มองลูกผูท่ี้เสียชีวิตในกรณีกรือเซะและกรณีท่ีถูกเจ้าหน้าท่ีวิสามญัอย่างมีอคติ และมี

สมมติฐานว่าถา้พ่อเป็นแนวร่วมแลว้ลูกจะตอ้งเป็นเหมือนพ่อ ซ่ึงเยาวชนสะทอ้นความรู้สึกว่า “อยากให้เจ้าหน้าท่ีรัฐ

เข้าใจว่า เร่ืองของพ่อผ่านไปแล้ว อย่าคิดว่าเป็นเร่ืองเดียวกันกับลูก” เพราะเยาวชนรู้สึกว่าการมองเช่นนั้นเป็นการ

ตดัสินอยา่งไม่เป็นธรรม ขณะเดียวกนัก็กงัวลเร่ืองความปลอดภยัของตนเองท่ีอาจถูกจบัตามองจากเจา้หน้าท่ีรัฐเป็น

พิเศษ 

ดา้นสิทธิและกระบวนการยติุธรรม 

 ตอ้งการให้กระบวนการสืบสวน สอบสวน กระทาํอยา่งจริงจงั มีการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และปิดคดีให้ได ้และตอ้ง

ไม่จบัผดิคน เพราะอยากรู้ตวัคนทาํ และอยากรู้เหตุผลท่ีทาํ เยาวชนสะทอ้นความรู้สึกว่า “มนัคาใจอยู่ตลอดเวลา อยากให้คดีทาํ

จนถึงท่ีสุดจะได้โล่งใจ” 
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3.5 ความต้องการการช่วยเหลือของเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Needs)

 เยาวชนชายทีส่ญูเสยีคนในครอบครวัจากสถานการณค์วามไมส่งบมคีวามตอ้งการหลกัในเรือ่งการดแูลจติใจ และการชว่ยเหลอื
เร่ืองเศรษฐกจิของครอบครวั สำาหรบัเยาวชนชายทีส่ญูเสยีคนในครอบครวัจากสถานการณค์วามไมส่งบทัว่ไปจะตอ้งการความชดัเจนใน
เรือ่งคดขีองพ่อ และเยาวชนทีส่ญูเสยีจากการกระทำาของเจา้หนา้ทีท่ัง้กรณทีีไ่ดร้บัการเยยีวยาและไมไ่ดร้บัการเยยีวยาตอ้งการความเปน็
ธรรมจากสังคม ไม่อยากถูกมองว่าตนเองจะต้องเป็นเหมือนพ่อ ซึ่งความต้องการในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ

 1) การเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบต้องใหไ้ด้รบัอย่างท่ัวถึง และทำาอยา่งสมำา่เสมอ เนือ่งจากเยาวชนสะท้อนวา่ หนว่ยงานเยยีวยา 
  เข้ามาเยี่ยมบ่อยในช่วงแรกแล้วหายไป รู้สึกว่าขาดความสมำ่าเสมอไม่ดูแลเยียวยาอย่างต่อเนื่อง เพราะการมาเยี่ยมมาพูด 
  คุยทำาให้รู้สึกมีกำาลังใจ 

 2) อยากให้จัดกิจกรรมที่ทำาให้เยาวชนที่ได้รับผลกระทบได้พบปะกันอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้รู้สึกว่ายังมีคนดูแลเอาใจใส่พวก 
  เขาอยู่ ที่ผ่านมาจัดกิจกรรมให้น้อย ทำาเฉพาะบางพื้นที่ เฉพาะบางกลุ่ม

 3) อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่มองลูกผู้ที่เสียชีวิตในกรณีกรือเซะและกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญอย่างมีอคติ และมีสมมติฐานว่า 
  ถ้าพ่อเป็นแนวร่วมแล้วลูกจะต้องเป็นเหมือนพ่อ ซึ่งเยาวชนสะท้อนความรู้สึกว่า “อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าใจว่า เรื่องของ 
  พ่อผ่านไปแล้ว อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับลูก” เพราะเยาวชนรู้สึกว่าการมองเช่นนั้นเป็นการตัดสินอย่างไม่เป็นธรรม  
  ขณะเดียวกันก็กังวลเรื่องความปลอดภัยของตนเองที่อาจถูกจับตามองจากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นพิเศษ

ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม

 ต้องการให้กระบวนการสืบสวน สอบสวน กระทำาอย่างจริงจัง มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และปิดคดีให้ได้ และต้องไม่จับผิดคน 
เพราะอยากรู้ตัวคนทำา และอยากรู้เหตุผลท่ีทำา เยาวชนสะท้อนความรู้สึกว่า “มันคาใจอยู่ตลอดเวลา อยากให้คดีทำาจนถึงท่ีสุดจะได้โล่งใจ”

ด้านการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้

 1) สำาหรบัเยาวชนชายทีส่ญูเสยีคนในครอบครวัทีก่ำาลงัเรยีนหนงัสอื อยากใหม้กีารจดัสอนพเิศษชว่งปดิเทอม แตต่อ้งจดัในรูป 
  แบบที่สนุก และน่าสนใจ เพื่อให้เยาวชนไม่เบื่อและอยากเรียน เพราะเยาวชนชายที่สูญเสียส่วนใหญ่เรียนโรงเรียนเอกชน 
  สอนศาสนาต้องเรียนทั้งสายสามัญและสายศาสนา และค่อนข้างอ่อนในสายสามัญ แม้โรงเรียนจะสอนพิเศษให้บ้างก็ตาม  
  แต่วิธีการสอนก็ไม่ต่างจากที่เรียนในห้องเรียนปกติจึงไม่ค่อยได้ผล

 2) ให้สิทธิพิเศษแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในการเรียนต่อ เช่น การให้โควต้าในสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือให้ 
  เยาวชนชายที่สูญเสียฯ มีโอกาสได้เรียนต่อมากขึ้น

แหล่งข้อมูล: จากการสัมภาษณ์ ซึ่งอาจมีหลายหน่วยงาน องค์กรที่ให้การช่วยเหลือแต่ไม่ได้ระบุไว้
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 3) ให้มีการจัดทัศนศึกษานอกพื้นที่ 3 จังหวัด เพื่อให้เยาวชนชายท่ีสูญเสียฯ ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนนอกพื้นที่  
  และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมต่อไปได้ดีขึ้น เช่น การทำากิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน ให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่เขาเป็นอยู่จริง  
  หรือ จัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ให้ได้ฝึกคิดแบบนอกกรอบ

ด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีงานทำาที่มั่นคง

 1) อยากให้ช่วยดูแลเรื่องการจัดหางาน ให้ได้ทำางานตามที่เรียนจบมาและให้สิทธิพิเศษในการเข้าทำางานของรัฐ เพราะโดย 
  ปกติจะให้สิทธิพิเศษกับบุตรของผู้สูญเสียที่เป็นข้าราชการเท่านั้น

 2) ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตามที่เยาวชนชายที่สูญเสียฯ สนใจ โดยต้องมีการสำารวจความต้องการก่อน และเมื่อพัฒนาทักษะ 
  แล้วต้องสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนนำาไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง

 สำาหรบัเยาวชนชายทีส่ญูเสยีฯ ทีไ่ม่ไดร้บัการชว่ยเหลอืเยยีวยาจากรฐั สว่นใหญจ่ะมคีวามตอ้งการพืน้ฐานไมต่า่งจากเยาวชน
ทีส่ญูเสยีกลุม่อืน่มากนกั แต่ระดับการได้รบัผลกระทบทัง้ดา้นจติใจและเรือ่งเศรษฐกจิความเปน็อยูจ่ะมมีากกวา่เนือ่งจากไมไ่ดร้บัการดแูล
ช่วยเหลือ จึงมีความต้องการที่เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ดังนี้คือ การมีพื้นที่ที่เยาวชนสามารถพึ่งพิงทางจิตใจได้ เมื่อมีทุกข์ก็มีที่ให้ระบาย มี
คนที่สามารถแสดงความรู้สึกหรือเรียกร้องความสนใจได้ เพราะเยาวชนกลุ่มนี้มีความเปราะบางทางจิตใจมาก นอกจากนี้ยังต้องการให้
สนับสนุนทุนการศึกษา และ ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ โดยการสนับสนุนอาชีพเสริมให้แม่และตัวเยาวชนเอง บางคนต้องการเรียนไป
ด้วยและมีโอกาสทำางานไปด้วย เพื่อให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่ม เพราะส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะลำาบาก

3.6 สรุปปัญหาในภาพรวม

 จากการศึกษาครั้งนี้ ผลกระทบที่ได้รับในมิติต่างๆ และข้อจำากัดในการดูแลช่วยเหลือของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทำาให้
เห็นปัญหาในภาพรวมของเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ ดังนี้

 1) คดีความเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบส่วนใหญ่ไม่สามารถจับกุมผู้กระทำาได้ ปิดคดีไม่ได้ นอกจากนี้ ยังเกิดคำาถามถึง 
  ความไมช่ดัเจนตอ่กระบวนการรบัรอง 3 ฝา่ยจากผูท้ีไ่มไ่ดร้บัการรบัรอง ทำาใหค้รอบครวัผูไ้ดร้บัผลกระทบและคนในสงัคม 
  ไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 2) การเยียวยาของรัฐยังทำาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ มีความล่าช้า ฐานข้อมูลกลางผู้ได้รับผลกระทบยังไม่เป็นระบบและไม่ 
  สามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง การติดตามเยียวยาทำาได้ไม่ต่อเนื่อง ไม่ท่ัวถึง และการเยียวยา 
  ยังไม่สามารถช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบยกระดับคุณภาพชีวิตได้ในระยะยาว 

 3) การช่วยเหลือเยียวยาที่ทำาโดยภาครัฐเป็นหลักให้บทบาทกับชุมชนน้อย นอกจากจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ดีพอ 
  อาจเป็นการสร้างความแปลกแยกระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับชุมชนมากขึ้น 

 4) เยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับรู้และไม่ค่อยเข้าใจการช่วยเหลือท่ีได้รับ เพราะหน่วยงานจะติดต่อ 
  ผ่านผู้ปกครองเป็นหลัก ทำาให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม

 5) การที่รัฐเยียวยากลุ่มเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวจากเหตุการณ์กรือเซะและตากใบช้าไป (เกิดเหตุการณ์ 
  ปีพ.ศ. 2547 แต่ได้รับการเยียวยาปีพ.ศ. 2555) มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันมาก โดยเฉพาะ 
  การที่เยาวชนต้องขาดโอกาสทางการศึกษาที่ทำาให้ไม่มีทางเลือกในชีวิตและการประกอบอาชีพ

 6) การท่ีรัฐไม่ดูแลเยียวยาเยาวชนชายท่ีสูญเสียคนในครอบครัวจากการวิสามัญ ทำาให้เขาสูญเสียโอกาสของชีวิตในหลายๆ ด้าน  
  เช่น การเรียน การพัฒนาตัวเอง การอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติ ทำาให้รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม มีทัศนะคติในแง่ลบ 
  และปฏิเสธรัฐ ยิ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งและผลักไสให้เขาไปเป็นแนวร่วม

 7) รฐัเขา้ไมถ่งึครอบครวัผูส้ญูเสยีทีถ่กูวสิามญั เพราะเขาไมไ่วว้างใจไมอ่ยากยุง่เกีย่วกบัรฐั และไมย่อมรบัการชว่ยเหลอืจากรฐั

 8) งานเยียวยาด้านสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนท่ีได้รับผลกระทบยังขาดการติดตามอย่างจริงจังและต่อเน่ือง เพราะผลกระทบ 
  ทางจิตของเด็กจะไม่แสดงอาการในระยะแรก แต่จะมีผลต่อเนื่องและแสดงอาการในระยะยาว

3.7 ข้อเสนอเพื่อการดูแลช่วยเหลือเยาวชนชายที่สูญเสียฯ (Recommendation)

 เยาวชนชายทีส่ญูเสยีคนในครอบครวัเปน็กลุม่ทีไ่ดร้บัผลกระทบทีค่อ่นขา้งรนุแรง จำาเปน็ตอ้งมกีารดแูลชว่ยเหลอือยา่งใกลช้ดิ
และต่อเนื่องในทุกมิติ เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างมีอนาคตและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนชายท่ี 
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สูญเสียคนในครอบครัวจากการกระทำาของฝ่ายใดก็ตาม โดยเฉพาะเยาวชนชายท่ีสูญเสียคนในครอบครัวจากการถูกวิสามัญ ซ่ึงมีแนวโน้ม 
ที่จะมีทัศนคติในเชิงลบต่อรัฐ ยิ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดจากรัฐและสังคม เพื่อลดเงื่อนไขความเกลียดชัง จึงเป็นความท้าทาย 
ของรัฐที่จะดูแลเยียวยาเยาวชนกลุ่มนี้อย่างไรให้เหมาะสม เพื่อที่จะไม่หันไปใช้ความรุนแรงต่อต้านรัฐในอนาคต ขณะเดียวกันก็ต้อง 
ไม่ให้ถูกสังคมทั่วไปรู้สึกว่าเป็นการดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้กระทำาผิด

ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ

 1) หนว่ยงาน องคก์ร และภาคประชาสงัคม รว่มกนัตัง้เปา้หมายในการดแูลพฒันาเดก็ เยาวชนทีไ่ดร้บัผลกระทบในระยะยาว  
  อย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องมีแผนงานรองรับที่ชัดเจนให้สามารถดำาเนินการไปสู่เป้าหมายได้จริง

 2) การช่วยเหลือเยียวยาควรตั้งเป้าหมายให้ครอบครัวผู้สูญเสียสามารถฟื้นฟู ดูแลตนเองได้ในอนาคต มิใช่เป็นผู้รอรับการ 
  ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว

 3) รฐัควรสนับสนุนใหภ้าคประชาชนมบีทบาทหลกัในการทำางานเยยีวยา และหนนุเสรมิใหส้ามารถดำาเนนิงานไดอ้ยา่งคล่องตวั 
   เพราะภาคประชาสังคมได้รับความไว้วางใจจากผู้สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ และมีเครือข่าย 
  ที่สามารถทำางานในพื้นที่ได้ทั่วถึง

 4) สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนาในพื้นที่มีบทบาทหลักในการดูแลช่วยเหลือเด็กกำาพร้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยใช้ 
  เงินทุนภายในที่มีอยู่แล้วในสังคมมุสลิม เช่น การจัดการเงินซะกาดเพื่อใช้ในการดูแลเด็กกำาพร้าในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ 

 5) สร้างเครือข่ายอาสาสมัครผู้ได้รับผลกระทบ ให้ถึงระดับตำาบล และพัฒนาศักยภาพในการทำางาน เพื่อให้สามารถดูแล 
  ช่วยเหลือกันเอง และทำาหน้าที่เชื่อมประสานกับหน่วยงานต่างๆ 

 6) ต้อง “สร้างสังคม” ให้กลุ่มเป้าหมายให้กว้างข้ึน เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้มากข้ึน เช่น การจัดกิจกรรมให้พบปะ  
  แลกเปลี่ยน และสนับสนุนให้มีโอกาสทำางานช่วยเหลือสังคมร่วมกัน

 7) กิจกรรมเยียวยาแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ควรใช้คำาที่ตอกยำ้า เช่น “เด็กที่ได้รับผลกระทบฯ” หรือ  
  “เด็กกำาพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบ” และไม่ควรจัดกิจกรรมแยกเฉพาะเด็กกลุ่มนี้ เพราะยิ่งไปตอกยำ้าความรู้สึก และ 
  ทำาให้เกิดความแปลกแยกจากเด็กอื่นๆ ในชุมชน

 8) การดแูลเยยีวยาด้านสขุภาพจิตของเด็กทีไ่ดร้บัผลกระทบตอ้งดแูลระยะยาว จำาเป็นตอ้งมกีารตดิตามเฝา้ระวงัอยา่งตอ่เนือ่ง  
  ต้องอาศัยการทำางานร่วมกันของหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับเด็กและมีบทบาทโดยตรงในพื้นท่ี ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม 
  สุขภาพระดับตำาบล พม. โรงเรียน และ อบต. เพื่อคัดกรองและส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์สุขภาพจิต

 9) พฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางผูไ้ดร้บัผลกระทบรว่มกนัระหวา่งศอ.บต.กบัสถาบนัวชิาการในพืน้ที ่เพือ่ใหท้กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
  สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม

 1) หนว่ยงานฝา่ยความมัน่คง ตอ้งปดิคดใีหไ้ด ้โดยมกีระบวนการทีช่ดัเจน นา่เชือ่ถอืเปน็ทีย่อมรบัของทกุฝา่ย และตอ้งส่ือสาร 
  กับสาธารณะอย่างเปิดเผย

ด้านการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้

 1) จัดกิจกรรมที่ทำาให้เยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวได้ออกมาพบและเรียนรู้สังคมภายนอก เพื่อเปิดโลกทัศน์ พัฒนา 
  กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

 2) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สำาหรับเยาวชนชาย เพื่อเป็นแหล่งให้ได้เรียนรู้ ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ในหลายลักษณะ เพราะเยาวชนชาย 
  ต้องอาศัยเวลาในการทดลอง ค้นหาสิ่งที่สนใจ แล้วจึงส่งเสริมทักษะเฉพาะเพิ่มเติมซึ่งต้องทำาอย่างต่อเนื่อง 

 3) โรงเรียนต้องมีกระบวนการและทางเลือกในการดูแลจัดการปัญหาให้กับเด็ก ไม่ใช่ใช้วิธีตัดเด็กท่ีมีปัญหาออกจากระบบ  
  เพราะจะทำาให้เด็กประสบปัญหามากยิ่งขึ้น และเป็นการผลักเด็กไปสู่หนทางที่ไม่ดี

 4) ฟ้ืนฟูและพัฒนาโรงเรียนตาดีกา ให้มีบทบาทในการช่วยเหลือดูแลเยาวชนชายท่ีได้รับผลกระทบ เพราะโรงเรียนตาดีกา 
  มีบทบาทในการประสานให้คนในชุมชนเข้ามาทำากิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงจะก่อให้เกิดสำานึกต่อส่วนรวมในการดูแลชุมชนและ 
  กลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 
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 5) สำาหรับเด็กทีไ่มต้่องการเรยีนต่อในสายสามญัเพราะรูส้กึวา่ยากหรอืไมถ่นดัควรสง่เสรมิใหไ้ปเรยีนสายอาชีพ เพือ่ใหส้ามารถ 
  ทำางานเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

 6) จัดการศึกษาให้เยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวทุกกลุ่มให้ได้เรียนฟรี และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้มากขึ้น

ด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีงานทำาที่มั่นคง

 1) สง่เสรมิใหเ้ยาวชนชายทีไ่ด้รบัผลกระทบทีก่ำาลงัเรยีนอยู ่สามารถเรยีนไปดว้ยทำางานเสรมิไปดว้ย เพือ่แบ่งเบาภาระครอบครวั

 2) สนับสนุนให้เยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบที่ไม่เรียนต่อสามารถประกอบอาชีพตามความต้องการที่มีความมั่นคง เพื่อให้ 
  ดูแลตัวเองได้ในระยะยาว

 3) สนับสนุนอาชีพเสริมให้แม่ของเยาวชนที่สูญเสียฯ อย่างครบวงจร (ทักษะการผลิต วัตถุดิบ และการตลาด) เพ่ือให้มี 
  รายได้ที่มั่นคงสามารถดูแลครอบครัวได้

ข้อเสนอเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัวที่รัฐไม่ดูแล

 1) รัฐต้องมองเยาวชนกลุ่มนี้ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบท่ีต้องให้การช่วยเหลือดูแล เพื่อลดเงื่อนไขความเกลียดชัง และไม่ให ้
  เยาวชนกลุ่มนี้หันไปใช้ความรุนแรงต่อต้านรัฐ

 2) การดูแลช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มนี้ รัฐไม่ควรทำาเองโดยตรง แต่ควรสนับสนุนผ่านกลไก หรือกลุ่ม องค์กรที่มีอยู่ในพื้นที ่
  ที่ได้รับการยอมรับจากคนกลุ่มนี้ เช่น คณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด อบต. NGOs ภาคประชาสังคม ฯลฯ

แผนภาพที่ 4.3 สรุปภาพรวมเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ
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  ผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Indirect Impact)

4. เยาวชนชายว่างงานในจังหวัดชายแดนใต้

 สำาหรบักลุม่ผูไ้ด้รับผลกระทบโดยทางออ้มจากสถานการณค์วามไมส่งบในการศกึษาครัง้นี ้เนน้ไปท่ีเยาวชนชายวา่งงาน เนือ่งจาก
ที่ผ่านมา การว่างงานของเยาวชนชายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาสำาคัญ โดยภาพรวมพบว่าภาวะการว่างงานของเยาวชน
ชายในสามจังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศ จากข้อมูลภาวะการว่างงานของผู้ชายอายุ 20 – 30 ปี 
ในสามจังหวัดชายแดนใต้อยู่ในเกณฑ์ 8 – 9 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ 3 – 4 เปอร์เซ็นต์ 56 สำาหรับการ
ศึกษาครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ว่างงาน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 15 – 25 ปี โดยนัยยะของการว่าง
งานในที่นี้หมายถึง

 1) เยาวชนชายที่ว่างงานจริงๆ ไม่ทำาอะไรเลย มักเป็นกลุ่มที่มีอายุประมาณ15 – 18 ปี ที่เพิ่งออกจากการเรียนได้ประมาณ  
  1 – 3 ปี 

 2) เยาวชนชายที่ออกจากการเรียนแล้วยังไม่มีงานท่ีชัดเจน นอกจากช่วยครอบครัวทำางานตามฐานอาชีพเดิม เช่น กรีดยาง  
  ซ่อมมอเตอร์ไซค์ เป็นการแบ่งเบาภาระงานของครอบครัว แต่ไม่สามารถมีรายได้หลักที่แน่นอน เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเอง

 3) เยาวชนที่มีงานทำาแต่เป็นงานที่ไม่ประจำา ไม่มีรายได้ที่แน่นอน บางช่วงอาจมีงาน แต่บางช่วงจะว่างงานเป็นเวลาหลาย 
  เดือนติดต่อกันโดยไม่มีรายได้ ส่วนใหญ่จะหยุดเรียนมา 4 – 5 ปีแล้ว มักจะทำางานรับจ้าง โดยทำาหลากหลายประเภท  
  ตามแต่จะหาได้ หรือ มีคนมาจ้างให้ทำา เช่น งานก่อสร้าง ถางป่า กรีดยาง 

 เยาวชนชายว่างงานที่ศึกษาในครั้งนี้ แบ่งเป็นเยาวชนว่างงานพุทธ และเยาวชนว่างงานมุสลิม ในส่วนของเยาวชนชายว่างงาน
มุสลิมจำาแนกตามลักษณะของถิ่นการอยู่อาศัย ได้แก่ 1) เยาวชนชายว่างงานในพื้นที่ชนบทเชิงเขา หรือพื้นที่ทำาสวน 2) เยาวชนชายว่าง
งานในพ้ืนทีช่ายทะเล 3) เยาวชนชายวา่งงานในเขตชมุชนเมอืง ทัง้นี ้เนือ่งจากถิน่ทีอ่ยูจ่ะสมัพนัธก์บัฐานทรพัยากรซึง่เปน็ปจัจยัสำาคญัตอ่
การประกอบอาชีพของเยาวชนชายในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ยังศึกษากลุ่มเยาวชนชายว่างงานที่เรียนร.ร.เอกชนสอนศาสนา/ ปอเนาะ 
และเยาวชนชายที่จบการศึกษาจากประเทศในโลกมุสลิม เพราะเป็นระบบการศึกษาที่ต่างกับระบบการศึกษาปกติของประเทศ ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อโอกาสการศึกษาต่อและโอกาสการได้งานทำาที่ต้องแข่งขันในมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ สำาหรับเยาวชนพุทธจะเน้นศึกษา
เยาวชนที่อยู่ในเขตเมือง ที่ส่วนใหญ่อยู่ในระบบการศึกษาจนจบระดับมัธยมปลาย ซึ่งมีโอกาสศึกษาต่อและหางานทำาได้ง่ายกว่า

 ลกัษณะของเยาวชนชายวา่งงานทีศ่กึษา สำาหรบัเยาวชนชายมสุลมิสว่นใหญเ่รยีนจบระดบัประถมจากโรงเรยีนประถมสามญัใน
ชุมชนและมัธยมต้นจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในละแวกบ้าน และมีบางส่วนท่ีออกจากโรงเรียนกลางคันขณะเรียนอยู่ระดับมัธยม 
ปัจจุบันบางรายกำาลังเรียน ก.ศ.น. เพราะต้องการวุฒิไปเรียนต่อสายอาชีพ และไปสมัครงานที่ตนเองสนใจ บางรายเรียนปอเนาะเพราะ
ค่าใช้จ่ายน้อยและสามารถไปรับจ้างทำางานอื่นๆ ได้ โดยส่วนใหญ่มีพี่น้องหลายคน เฉลี่ย 5 – 6 คน สำาหรับเยาวชนพุทธที่ว่างงาน ส่วน
ใหญ่ยังอยู่ในระบบการศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ บางส่วนเลิกเรียนไปเลย บางส่วนก็จะเรียนๆ หยุดๆ 
มีพี่น้องเฉลี่ยครอบครัวละ 2 – 3 คน

 โดยภาพรวมเยาวชนชายที่ว่างงาน หลังจากออกจากการเรียน บางคนไม่ทำางานอยู่บ้านเฉยๆ บางคนช่วยพ่อแม่ทำางานที่บ้าน 
เช่น กรีดยาง ขายของ เป็นต้น บางคนรับจ้างเป็นครั้งคราวไม่มีงานประจำาที่แน่นอน เช่น รับจ้างก่อสร้าง ถางหญ้า บางคนไปมาเลเซีย 
ทำางานรา้นตม้ยำา เปน็ลกูเรอืประมง เยาวชนชายมองวา่การวา่งงานในวยันีเ้ปน็เรือ่งธรรมดาและไมใ่ชป่ญัหา เพราะในชมุชนมวียัรุน่ทีอ่ยู่
บ้านเฉยๆ มากกว่าคนที่เรียนหนังสือ โดยทั่วไปเยาวชนชายที่ว่างงานจะมีพฤติกรรม หรือแสดงออกในหลายลักษณะ อาทิเช่น จับกลุ่ม
กันขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวเล่นในหมู่บ้าน อยู่ตามร้านเกมส์ บางส่วนก็จะปลีกตัวจากชุมชนไปรวมกลุ่มกันกินนำ้ากระท่อม บางส่วนจะถูก
ชกัจงูไปทำาเรือ่งผดิกฎหมายหรอืเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ โดยเฉพาะเยาวชนชายมสุลมิจะเปน็กลุม่เสีย่งทีจ่ะถกูชกัจงูไปเปน็เครือ่งมอืของ
กลุ่มก่อความไม่สงบได้

56 คณะทำางานวาระทางสังคม กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างปี 2548 -2550, " เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้", เอกสารสรุปการสัมมนา
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4,  (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 22, <http://www.southwatch.org> 
(สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2557)
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 สำาหรับคนที่ไปเรียนประเทศในโลกมุสลิมจำานวนประมาณ 11,000 คน57 ซึ่งเยาวชนชายก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น ที่ผ่านมาจะไป
เรียนในประเทศอียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย ลิเบีย จอร์แดน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฯลฯ ส่วนใหญ่นิยมไปเรียนที่อียิปต์สาขาที่นิยมเรียน 
ได้แก่ กฎหมายอิสลาม ภาษาอาหรับ และศึกษาศาสตร์ ซ่ึงปัจจุบันเป็นสาขาท่ีได้รับรองวุฒิจาก ก.พ. บางส่วนก็เรียนประวัติศาสตร์
ยุติธรรม เรียนศาสนาโดยตรง บางส่วนเรียนสาขาทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ฯลฯ ซึ่งก.พ.ยังไม่รับรองวุฒิ ถ้า
ต้องการประกอบอาชีพตามที่เรียนมาก็จะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ หากไม่ผ่านก็ไม่สามารถทำาได้ ทำาให้ส่วนใหญ่ต้องไปทำางาน 
มาเลเซียหรือบรูไน เพราะประเทศเหล่านี้ให้การรับรองวุฒิ

4.1 ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่มีต่อเยาวชนชายทั่วไปในพื้นที่

 เยาวชนชายทั่วไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ผู้ที่ไม่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สิน
จากสถานการณ์ความรุนแรง ไม่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงหรืออยู่ในการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแต่ได้รับผลกระทบ
ทางอ้อมจากสถานการณ์ความไม่สงบในหลายมิติทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบที่ได้รับในแต่ละมิติจะแตกต่างกันไประหว่าง 
เยาวชนชายพุทธ กับเยาวชนชายมุสลิม ดังนี้

ต้องใช้ชีวิตในสังคมที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความหวาดระแวง

 เยาวชนชายมุสลิมถูกระแวงจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคง เยาวชนชายมุสลิมเป็นกลุ่มที่ถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคง
ว่าอาจเป็นแนวร่วมก่อความไม่สงบ ทำาให้ใช้ชีวิตได้ไม่สะดวกเหมือนที่เคยเป็น เช่น เมื่อมีการรวมตัว รวมกลุ่มกันทำากิจกรรมใดๆ โดย
เฉพาะการรวมกลุ่มในที่ส่วนตัว จะถูกเจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ส่งผลให้เยาวชนชายไม่ค่อยอยากรวมกลุ่มกันทำากิจกรรม นอกจาก
นี้ การเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวก รู้สึกว่าตนเองถูกตรวจสอบเป็นพิเศษ เช่น กรณีที่ผ่านด่านจะถูกตรวจอย่างละเอียด อีกทั้งยัง
กังวลเรื่องความปลอดภัย ทำาให้เยาวชนชายไม่อยากเดินทางในช่วงคำ่า ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่จะไปไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ในกรณีของเยาวชน
ชายที่เรียนสายศาสนาจะถูกจับตามองเป็นพิเศษ บางครั้งมีการติดตาม ตรวจค้นทั้งในหมู่บ้าน และที่โรงเรียน 

 เกิดความหวาดระแวงระหว่างเยาวชนชายพุทธกับเยาวชนชายมุสลิม สถานการณ์ความไม่สงบโดยรวมทำาให้เกิดความ
หวาดระแวงระหว่างคนพุทธและมุสลิม เช่น การไปมาหาสู่ระหว่างกันน้อยลง หรือ พยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่  
มีชุมชนต่างศาสนิก ซึ่งความหวาดระแวงนี้ได้ขยายวงไปสู่เยาวชนชายของสองศาสนา จนลุกลามเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงในบางพื้นที ่
ปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเยาวชนคือ การที่ไม่ได้เรียนหรือใช้ชีวิตร่วมกันในวัยเด็ก เมื่อก่อนเด็กพุทธ 
จะเรียนโรงเรียนในชุมชนร่วมกับเด็กมุสลิม แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทำาให้เด็กพุทธย้ายไปเรียนโรงเรียนในตัวเมืองมากขึ้น  
ขณะเดียวกันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาก็เริ่มเปิดสอนระดับประถม ซึ่งคนมุสลิมก็นิยมส่งลูกไปเข้าเรียน ทำาให้โอกาสที่เด็กทั้งสองกลุ่ม
จะมีปฏิสัมพันธ์และเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ในวัยเด็กขาดหายไป

57 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), “รายงานสรุปผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 2556”,  (ศอ.บต., 2556), หน้า ช.

เยาวชนชายพุทธเล่าถึงเหตุการณ์ที่สะท้อนความหวาดระแวงและความขัดแย้งที่มีต่อกันว่า

 โดยปกตเิยาวชนพทุธ มสุลมิในเขตเมอืงจะยงัเรยีนดว้ยกนั คบหาเปน็เพือ่นกนั เยาวชนพทุธจะฟงัภาษายาวไีดเ้ปน็บาง
คำาไมเ่ขา้ใจทัง้หมดแต่กไ็มรู่ส้กึเปน็ปญัหา ปจัจุบนัรูส้กึระแวงเมือ่เพือ่นมสุลมิพดูภาษายาวกีนัเอง และพยายามหลกีเลีย่งไมค่ยุกนั
ในประเด็นความขัดแย้งระหว่างพุทธ มุสลิม “นั่งกันอยู่เป็นกลุ่ม เพื่อนที่เป็นมุสลิมเริ่มพูดกันเองเป็นภาษายาวี เราก็รู้สึกระแวง
ว่านินทาเราหรือเปล่า”

 หลังจากสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นประมาณ 5 ปี เริ่มมีเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างเยาวชนพุทธในเมืองกับ
เยาวชนมุสลิม โดยเยาวชนพุทธเป็นฝ่ายเร่ิมก่อน หลังจากน้ันก็มีการโต้ตอบเอาคืนกันไปมาอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเกิดข้ึนค่อนข้างบ่อย
และการปะทะกันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากชกต่อยเอาไม้ตี และชิงทรัพย์ ตอนนี้ถึงขั้นใช้อาวุธฟันแทง บางรายถึงตาย 
เยาวชนทั้งสองฝ่ายจึงกลัวและพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางเข้าไปในโซนของอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าต้องเดินทางไปไหนก็จะพกมีด
ติดตัวไปด้วย 

 “ตอนนี้พอเห็นว่าเป็นมุสลิมผ่านมา เด็กพุทธก็รุมตีแล้ว แม้จะไม่รู้จักกันก็ตาม เด็กมุสลิมก็เช่นเดียวกัน...มีเพื่อนที่เป็น
มุสลิมจะมาส่งที่บ้าน เขาถามว่า แถวนั้นคนพุทธเขาตีมุสลิมหรือเปล่า เมื่อเราบอกว่าไม่มีเขาจึงกล้าเข้ามาส่ง”
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การประกอบอาชีพและการทำามาหากินลำาบากขึ้น  

 เนือ่งจากกงัวลเรือ่งความปลอดภยัจากสถานการณค์วามรนุแรงทีเ่กดิข้ึน กลวัโดนลกูหลง ดงันัน้จงึตอ้งลดเวลาหรอืปรบัเปลีย่น
ชว่งเวลาในการทำางานหรอือาจตอ้งหยดุงานในบางครัง้ ขณะเดยีวกนัสภาพเศรษฐกจิโดยรวมกซ็บเซาลง มผีลตอ่การจา้งงานและรายได้
จากการประกอบการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 ตอ้งลดเวลาปรบัเปลีย่นช่วงเวลาในการทำางานหรอืหยดุงาน เยาวชนตอ้งปรบัเปลีย่นเวลาในการทำางาน หรอื ลดเวลาในการ
ทำางานลง โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องออกทำางานในช่วงคำ่า หรือเช้ามืด จะพยายามออกมาทำางานในช่วงที่เริ่มสว่างแล้ว เช่น การออกเรือ
ประมง ต้องเปลี่ยนจากการออกเรือในช่วงกลางคืนมาเป็นตอนเช้าแทน ส่วนการกรีดยาง จากที่เคยไปกรีดตั้งแต่ตี 1 ตี 2 ก็เปลี่ยนมา 
กรีดตอน 6 โมงเช้าแทน (โดยปกติถ้ากรีดยางช่วงดึกนำ้ายางจะออกดีกว่า) หรือ บางพื้นที่ต้องรวมกลุ่มกันไปกรีดยาง ไม่กล้าไปคนเดียว 
หรือ ถ้ามีคนพบทหารกำาลังลาดตระเวนในสวนยางจะโทรบอกต่อกัน และชาวบ้านจะหยุดกรีดยางในบริเวณนั้นทั้งหมด เพราะกลัวโดน
ลูกหลง ในบางพื้นที่ หากมีการโหมกระแสคำาเตือนเรื่องให้หยุดทำางานวันศุกร์ ชาวบ้านก็จะหยุดทำางานวันศุกร์ไประยะหนึ่ง เป็นต้น

 เศรษฐกิจโดยรวมซบเซาลง สถานการณ์ความไม่สงบทำาให้คนนอกพื้นท่ีไม่กล้าเข้ามาท่องเท่ียว หรือค้าขาย ในพื้นที่ การ
ประกอบการต่างๆ จึงลดลง ส่งผลให้การจ้างงานต่อเนื่องอื่นๆ ลดลงตามไปด้วย เช่น ร้านอาหารต้องปิดร้านเร็วขึ้น ลูกค้าน้อยลง ไม่มี
คนมารบัซือ้ผลไมใ้นพืน้ที ่ดงันัน้เยาวชนทีท่ำางานรบัจา้งทัว่ไปกจ็ะมงีานลดลง นอกจากนี ้สถานการณค์วามไมส่งบยงัทำาใหน้กัลงทนุราย
ใหญ่ไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพื้นที่ แหล่งงานที่จะรองรับแรงงานจึงมีน้อยลงทำาให้โอกาสการทำางานของเยาวชนชายก็ลดน้อยลงไปด้วย

4.2 ผลกระทบจากการว่างงานที่เกิดกับเยาวชนชาย

 ภาวะการว่างงานทำาให้เยาวชนชายได้รับผลกระทบทั้งทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และส่งผลกระทบต่อครอบครัว ซึ่ง
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะการว่างงานของเยาวชนชาย ดังนี้ 

 ขาดรายได้เป็นช่วงๆ บางคนต้องเป็นหนี้ทำาให้เกิดความเครียด เยาวชนชายที่ไม่มีงานประจำาที่แน่นอน รับจ้างเป็นช่วงๆ 
หากว่างงานก็จะขาดรายได ้เกิดความเครยีดโดยเฉพาะเยาวชนที่มภีาระเลีย้งดูครอบครวั ต้องพยายามหางานทำาอยู่ตลอด ถ้าหางานทำา
ไม่ได้ก็อาจต้องยืมจากญาติหรือเพื่อนทำาให้มีหนี้สิน เพื่อนของเยาวชนที่ว่างงานเล่าว่า “เพื่อนมีฐานะลำาบาก พ่อก็เสียชีวิตแล้ว มีพี่น้อง  
5 คน เป็นพี่คนโต ต้องหางานรับจ้างทำา แต่ไม่ได้มีทุกวัน วันไหนท่ีหางานทำาไม่ได้ก็จะมาหา ตนก็จะแบ่งยางให้กรีดพอให้มีเงิน 
ไปใช้รายวัน” สำาหรับเยาวชนชายที่อยู่เฉยๆ ไม่ทำาอะไรเลย ยังไม่ค่อยรู้สึกเป็นกังวลหรือเครียดกับการที่ไม่มีรายได้ เพราะส่วนใหญ่จะ
ขอเงินพ่อแม่ใช้เป็นวันๆ ไป

 เบ่ือและอับอายทำาให้ขาดความเช่ือมัน่และความภาคภมูใิจในตนเอง เยาวชนชายทีว่า่งงานหรอืไมม่งีานประจำาท่ีแนน่อนจะ
รู้สึกเบื่อและอับอายจากการโดนมองและถามจากครอบครัวและคนรอบข้าง โดยเฉพาะเมื่อถูกถามถึงอนาคตจะรู้สึกอึดอัด รู้สึกตัวเอง
ไม่มีคุณค่า ขาดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตัวเอง ทำาให้เวลาพูดคุยมักไม่สบตา พูดเสียงเบา และชอบปลีกตัวจากสังคมไปรวมกลุ่ม
กนัเอง เยาวชนชายบางสว่นสะทอ้นวา่ “อายทัง้คนในครอบครวัและเพือ่นในรุน่เดยีวกนัทีท่ำางานกนัไปแลว้...เกดิคำาถามกบัตวัเอง ทำาไม
ตัวเองเป็นแบบนี้  รู้สึกสับสนในตัวเอง...มันแวบๆ ขึ้นมาเป็นครั้งๆ”

 ทำาให้ครอบครัวเป็นกังวล เป็นห่วงอนาคต เยาวชนท่ีว่างงานส่วนใหญ่จะเรียนน้อยหรือออกจากการเรียนกลางคัน ทั้งจาก
เหตุผลทีไ่มอ่ยากเรยีนเอง หรอืเหตผุลเรือ่งเศรษฐกจิของทางบา้น ทำาใหค้รอบครวัเปน็หว่งอนาคตโดยเฉพาะกลุม่เยาวชนชายทีอ่ยูเ่ฉยๆ  
ไม่ทำาอะไร เพราะไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิต จะกลับไปเรียนต่อหรือจะกลับไปทำางาน บางครอบครัวท่ีไม่ได้มีฐานะลำาบากก็จะขอให้กลับ 
ไปเรียนต่อโดยยอมลดเงื่อนไขหรือความคาดหวังต่อสิ่งที่อยากให้ลูกเรียนลง หากไม่ยอมเรียนต่อก็จะบังคับให้ไปทำางานไม่อยากให ้
อยู่เฉยๆ กลัวจะไปมั่วสุมทำาสิ่งไม่ดี เยาวชนบางคนสะท้อนว่า “...พ่อขอให้เรียนต่อ ไม่บังคับอยากเรียนอะไรก็ได้” หรือบางรายเล่าว่า 
“...พอเราไม่เรียนอยู่บ้านเฉยๆ พ่อแม่สั่งให้ไปทำางานกับพี่ชายที่มาเลย์”

 มคีวามเสีย่งทีจ่ะถกูชักชวนไปทำาสิง่ทีไ่มด่ ีหรอืทำาผดิกฎหมาย เยาวชนชายทีอ่ยูเ่ฉยๆ ไมท่ำางาน สว่นใหญจ่ะรวมกลุ่มกนัเล่น
เกมส์ ขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่ง บางกลุ่มก็ไปกินนำ้ากระท่อม เพราะเป็นช่องทางให้ได้ระบายความรู้สึกกดดันที่มีอยู่ในตัวเองและที่เกิดจากสังคม
รอบข้าง เมื่ออยู่ในกลุ่มสังคมแบบนี้นานเข้าก็จะง่ายต่อการถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดี บางคนที่ต้องการเงินไปใช้จ่ายอาจลักขโมย บางคน
ไปมั่วสุมกับกลุ่มที่ติดยาหรือบางรายรุนแรงถึงขั้นค้ายาเสพติด

4.3 สาเหตุ ปัจจัยที่ทำาให้เยาวชนชายว่างงาน

 4.3.1 มกีารศกึษานอ้ยทำาใหโ้อกาสทางเลอืกในการทำางานนอ้ย เยาวชนชายสว่นใหญเ่รยีนนอ้ย เมือ่จบชัน้ป.6 หรอื ม.3 กจ็ะ
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ไม่เรียนต่อ จากข้อมูลพบว่าในระดับประถมสัดส่วนนักเรียนชายคิดเป็นร้อยละ 52 ซึ่งมากกว่านักเรียนหญิงที่มีร้อยละ 48 แต่เมื่อเรียน
ถึงระดับมัธยมปลาย สัดส่วนนักเรียนหญิงกลายเป็นร้อยละ 65 ซึ่งมากกว่าสัดส่วนของนักเรียนชายที่เหลือเพียงร้อยละ 3558 แสดงให้
เห็นว่านักเรียนชายออกจากระบบการศึกษาไปเป็นจำานวนมาก ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้

 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี ซึ่งมีด้วยกันหลายเหตุผล ได้แก่ 1) ครอบครัวมีบุตรมาก โดยเฉพาะครอบครัวมุสลิม 
ทำาให้มีภาระเลี้ยงดูมาก ดังนั้นโอกาสที่ลูกจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจึงน้อยลง หลายกรณีลูกคนแรกๆ มักจะออกมาทำางานช่วย
แบ่งเบาภาระครอบครัว และเสียสละให้น้องได้เรียน ดังที่เยาวชนสะท้อนว่า “คนเป็นพี่ต้องเสียสละ...ที่บ้านมีพี่น้องหลายคน ออกมา
ทำางานก่อน ถ้าหาเงินได้แล้วค่อยกลับไปเรียน” นอกจากนี้ บางคนยังกล่าวว่า “การไปเรียนต่อเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงิน จึงต้องเลือก
คนที่เรียนดีในครอบครัวให้ได้เรียนต่อ”  2) การเรียนต่อในช้ันสูงข้ึนต้องใช้เงินมาก เยาวชนชายที่ผลการเรียนไม่ค่อยดี ไม่มั่นใจว่า
เมื่อเรียนจบแล้วจะมีงานทำาหรือไม่ และการเรียนในระดับที่สูงขึ้นจะต้องใช้เงินมากขึ้น ดังนั้นจึงเลือกที่จะไปทำางานแทน เพราะทำาให้มี
รายได้ และไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาเรียนในการเรียน  ดังที่เยาวชนสะท้อนว่า “ถ้าจบป.6 แล้วเรียนต่อก็ไม่แน่ใจว่าจะมีงานทำาหรือป่าว 
ตัดสินใจออกมาทำางานดีกว่า อย่างน้อยก็ได้เงินแน่” นอกจากนี้ เยาวชนหลายคนท่ีไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้เนื่องจากมีปัญหา
เรื่องการเงิน ตัดสินใจไปเรียนปอเนาะแทนเพราะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ามาก และยังมีเวลาไปทำางานได้อีก เมื่อว่างจากทำางานก็ไปเรียนได้   
3) การสญูเสยีกำาลงัหลกัของครอบครวัขณะท่ีเยาวชนชายอยูใ่นวยัเรยีน ทัง้ในกรณทีีพ่อ่เสยีชวีติหรอืในกรณทีีก่ำาลงัหลกัของครอบครัว 
(พอ่หรือพ่ีชาย) โดนคดีความมัน่คง สว่นใหญเ่ยาวชนชายทีส่ามารถทำางานไดจ้ะออกมาชว่ยแมท่ำางานหารายไดจ้นุเจอืครอบครวั เยาวชน
ชายบางคนเล่าถึงเหตุผลที่ต้องเลิกเรียนทั้งที่ยังอยากเรียนว่า “ตัดสินใจไปบอกพ่อแม่ว่าเราไม่เรียนต่อแล้ว อยากช่วยพ่อแม่เพราะ 
ต้องหาเงินช่วยทางบ้าน เนื่องจากพี่ชายโดนคดีความมั่นคง”

 ทักษะในการใช้ภาษาไทยไม่ดี คนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมใช้ภาษามาลายูท้องถิ่นในการติดต่อสื่อสารในชีวิต
ประจำาวัน จึงมีข้อจำากัดด้านความรู้ความเข้าใจภาษาไทยทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการมีทักษะด้านการอ่าน การเขียน และความเข้าใจใน
เนือ้หาความรูท้ีเ่ปน็ภาษาไทย มผีลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของการเรยีนสายสามญั เนือ่งจากมกีารเรยีนการสอนเปน็ภาษาไทย โดย
เฉพาะเยาวชนชายมักเกิดความเบื่อหน่าย และอายที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง จึงไม่อยากเรียนต่อ นำาไปสู่ปัญหาการออกกลางคัน 
(drop out) และการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 การเรียน 2 ระบบควบคู่กัน (สายสามัญและสายศาสนา) ทำาให้เด็กรู้สึกว่าต้องเรียนหนักกว่าปกติ แต่ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การศึกษาตำ่า การที่เยาวชนเรียนได้ผลไม่ดีทั้งสองด้าน สายสามัญก็สู้คนที่เรียนโรงเรียนสามัญไม่ได้ ด้านศาสนาก็ไม่ลึกซึ้ง ทำาให้เยาวชน
บางส่วนรู้สึกท้อแท้ ไม่อยากเรียน คิดว่าเรียนไปก็สอบแข่งขันสู้คนท่ัวประเทศไม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่มีค่านิยมส่ง
บตุรหลานเขา้เรยีนในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา โดยพบวา่ในปกีารศกึษาพ.ศ. 2552 จำานวนนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาทีอ่ยูใ่นโรงเรยีน
เอกชนสอนศาสนามีร้อยละ 70 และอยู่ในโรงเรียนของรัฐเพียงร้อยละ 30 แต่คุณภาพของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาซึ่งเป็นโรงเรียน
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังไม่ได้มาตรฐานพอ 

 คุณภาพการศึกษาของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตำ่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ เมื่อพิจารณา
จากข้อมูลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจะเห็นว่า ตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2550 – 2554 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ใน 3 ลำาดับสุดท้ายของประเทศมาโดยตลอด คือลำาดับที่ 74, 75 และ 76 ทั้งยังมีแนวโน้ม
ตำ่าลงในแต่ละปี โดยในปีการศึกษาพ.ศ. 2549 นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอบได้คะแนน O-net เฉลี่ยเพียงร้อยละ 31.29 
และเฉลี่ยร้อยละ 30.39 ในปีพ.ศ. 2551 และลดลงอย่างมากเหลือเพียงร้อยละ 27.54 ในปีพ.ศ. 2552 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศใน
ปีพ.ศ. 2552 อยู่ที่ร้อยละ 33.5759 

 การแนะแนวและการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนยังไม่สามารถเข้าถึงและสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้มากพอ 
การแนะแนวการศึกษายังไม่สามารถทำาให้เยาวชนชายรู้และเข้าใจความต้องการของตนเองพอท่ีจะทำาให้สามารถตัดสินใจเลือกเรียน
ในสิ่งที่อยากเรียนจริงๆ ส่วนใหญ่จะทำาตามกันไป ดังที่เยาวชนชายสะท้อนว่า“เรียนตะฟิกฮ์ 60 เพราะเห็นรุ่นพี่เรียนแล้วสบาย และ
คิดว่าถ้าเรียนจบจะสามารถสอนเด็กๆ อ่านอัลกุรอ่านในชุมชน หรือสอนตาดีกาได้ แต่พอไปเรียนได้ซักพัก รู้สึกเบื่อ ยาก เรียนไม่ไหว  
จึงลาออก”  นอกจากนี้ เมื่อเยาวชนชายมีปัญหาด้านการเรียน ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไปปรึกษาครู เมื่อปัญหาไม่ได้ถูกคลี่คลายเป็นระยะๆ 

58 สำานักงานสถิติแห่งชาติ, "อัตราการเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2548", 2554
59 สำานกัพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมภาคใต ้สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ “การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้, 
ข่าวการพัฒนาภาคใต้,  ฉบับประจำาไตรมาส 4, 2555, หน้า 2
60 ตะฟิกฮ์ เป็นการเรียนท่องจำาอัลกุรอ่านทั้งเล่ม
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61 กลุ่มวัฎจักรเศรษฐกิจ, “ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 เดือนเมษายน 2557”, (กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับศูนย์อำานวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,  2557), หน้า 1, < http://www.sbpac.go.th > (สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2557)
62 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), “รายงานสรุปผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 2556”,  เรื่องเดิม, หน้า ช.

ทำาให้เยาวชนเกิดความเครียดสะสม เบื่อหน่าย ไม่อยากเรียนต่อ ดังที่เยาวชนซึ่งออกจากการเรียนกลางคันสะท้อนว่า “ออกจากที่เรียน
เพราะเบื่อ เรียนแล้วปวดหัว ครูให้การบ้านมาก เบื่อครู”

 ครอบครวัไม่เคีย่วเข็ญเรือ่งการเรยีนของลกูมากนกั เนือ่งจากพอ่แมส่ว่นใหญม่กีารศกึษาคอ่นข้างนอ้ย ไมค่อ่ยรูเ้รือ่งการเรยีน
หรือช่องทางการศึกษาของลูกมากนัก นอกจากนี้ การที่แต่ละครอบครัวมีลูกมากทำาให้พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลใส่ใจลูกเท่าที่ควร

 ทศันะเรือ่งการเรยีนดา้นศาสนาของครอบครวัเปน็สว่นหนึง่ทีป่ดิกัน้โอกาสการเลอืกเรยีนตามความสนใจของเยาวชน ซึง่สง่ผล
ให้เยาวชนขาดแรงจูงใจ หรือไม่มีความพยายามมากพอที่จะเรียนให้สำาเร็จ พ่อแม่คิดว่าการเรียนศาสนาจะทำาให้ลูกเป็นคนดี ที่สำาคัญมี
ความเชื่อว่าถ้าลูกได้เรียนศาสนาถึงขั้นแตกฉานจะได้บุญมาก สามารถพาคนในครอบครัวให้ขึ้นสวรรค์ได้ จึงอยากให้ลูกชายอย่างน้อย 
หนึ่งคนเรียนด้านศาสนา หลายครอบครัวจึงคาดคั้น หรือกะเกณฑ์ลูกให้ไปเรียนสายศาสนา เมื่อบวกกับวัฒนธรรมที่ลูกไม่กล้าโต้แย้ง
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่อในสิ่งที่เห็นไม่ตรงกัน ทำาให้ต้องจำายอมเรียนตามความต้องการของพ่อซ่ึงเป็นการฝืนความรู้สึก  
ดังนั้นเมื่อมีปัญหาก็จะเลิกเรียนได้ง่าย ดังที่เยาวชนบางคนสะท้อนว่า “พ่ออยากให้เรียนปอเนาะ แต่เราอยากเรียนเอกชนสอนศาสนา 
พ่อก็บอกว่า...ถ้าไม่เรียนปอเนาะก็ให้ออกไปทำางาน”

 4.3.2 ขาดแหล่งงานรองรับในพื้นที่ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ แหล่งงานที่จะรองรับเยาวชนชายมีน้อย ทำาให้เยาวชน
ชายส่วนหนึ่งต้องไปทำางานนอกพื้นที่ เช่น มาเลเซีย เป็นต้น การขาดแหล่งงานในพื้นที่มีด้วยกันในสองลักษณะ คือ

 ทรพัยากรทีเ่ปน็ฐานการประกอบอาชพีมไีมเ่พยีงพอ พืน้ท่ีท่ีเยาวชนอาศยัอยู ่มทีรพัยากรนอ้ย ไมห่ลากหลาย ไมส่ามารถรองรบั
การประกอบอาชีพของเยาวชนได้เพียงพอ เช่น กรณีชุมชนชายทะเล ฐานทรัพยากรที่เป็นแหล่งอาชีพมีเพียงอย่างเดียว คือ ทรัพยากร
ประมง เมื่อเสื่อมโทรมลงก็กระทบต่อการทำาอาชีพ และไม่มีทางเลือกในการทำาอาชีพอื่นๆ นอกจากนี้ การที่แต่ละครอบครัวมีลูกมาก 
และประกอบอาชีพที่ต้องพึ่งพิงฐานทรัพยากรเดิมของครอบครัวที่มีอยู่อย่างจำากัด ทำาให้ไม่สามารถที่จะจัดสรรให้ลูกทุกคนทำามาหากิน
ได้อย่างเพียงพอ เช่น การทำาประมงโดยใช้เรือของครอบครัว หรือ การกรีดยางในสวนยางของครอบครัว

 แหล่งงานขนาดใหญ่ที่ทำาให้เกิดการจ้างงานในพื้นท่ีมีน้อย เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทำาให้ผู้ประกอบการไม่มาลงทุน
เพราะขาดความเชือ่มัน่ เนือ่งจากเศรษฐกจิในพืน้ทีย่งัซบเซาตอ่เนือ่ง ประชาชนมคีวามกงัวลและไมม่ัน่ใจถงึความปลอดภยัในการใชช้วิีต 
ทำาให้หลายธุรกิจต้องปิดกิจการเพราะประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องยาวนาน จากดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เดือนเมษายนพ.ศ. 2557 อยู่ที่ 45.6 ซึ่งมีค่าตำ่ากว่าค่ากลางที่ 5061 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการไม่มีความเชื่อมั่นต่อ
เศรษฐกิจด้านการค้าและการลงทุนในพื้นที่

 4.3.3 คนมุสลิมในพื้นที่ไม่นิยมทำางานกับผู้ประกอบการที่เป็นคนนอกพื้นที่หรือที่เป็นคนพุทธ เพราะมองว่าผู้ประกอบการ
ที่เป็นคนนอกพื้นที่มีความเข้าใจและคำานึงถึงวัฒนธรรมของคนมุสลิมในพื้นที่น้อย จึงไม่ได้จัดระบบการทำางานเพื่อรองรับแรงงานที่เป็น
มุสลิม ทำาให้แรงงานส่วนใหญ่ที่เป็นมุสลิมไม่สะดวกที่จะทำางานด้วย ถ้าเลือกได้ก็จะไปทำางานมาเลย์เพราะมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันและ
ได้ค่าตอบแทนสูงกว่า โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ติดชายแดนมาเลเซียจะข้ามแดนไปทำางานรับจ้างแบบไปกลับทุกวัน

 4.3.4 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เช่ือม่ันต่อแรงงานท่ีเป็นเยาวชนชายในพ้ืนท่ี เพราะมองว่าเยาวชนรุ่นใหม่ไม่อดทน ไม่สู้งาน 
ขาดความรับผิดชอบ และส่วนใหญ่ยังขาดทักษะฝีมือในการทำางาน ประกอบกับปัจจุบันนี้ แรงงานข้ามชาติหาได้ง่ายขึ้น และค่าจ้าง 
ถูกกว่า จึงหันไปจ้างงานแรงงานข้ามชาติแทน ดังที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งสะท้อนว่า “ถ้าเลือกได้ชอบท่ีจะจ้างงานแรงงานข้ามชาติ
มากกว่าเยาวชนในพื้นที่ เพราะขยันกว่า และค่าจ้างก็ถูกกว่า”

 4.3.5 เยาวชนชายขาดทักษะฝีมอืสำาหรบังานทีต่อ้งใชค้วามเชีย่วชาญเฉพาะ งานทีต่อ้งใชท้กัษะความเชีย่วชาญเฉพาะ เชน่ 
งานช่าง ซึ่งเป็นงานที่เป็นที่ต้องการแต่กลับขาดแคลน ปัจจุบันเยาวชนชายที่รับจ้างส่วนใหญ่จะทำางานเป็นเพียงลูกมือได้รับค่าแรงตำ่า
และมีงานไม่สมำ่าเสมอ การที่ไม่มีทักษะฝีมือเป็นเพราะไม่ได้เรียนหรือฝึกฝนมาอย่างจริงจัง เนื่องจากค่านิยมของคนในพื้นที่ที่ไม่นิยมส่ง
ลูกเรียนสายอาชีพ เพราะมองว่าการเรียนการสอนสายอาชีพทำาให้เยาวชนเสียคนได้ง่าย ไม่เคร่งครัดในศาสนา เด็กที่เรียนสายอาชีพมัก
ถูกมองว่าเป็นเด็กเกเร จากข้อมูลพบว่า มีสถานศึกษาอาชีวะในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ทั้งหมด 23 แห่ง มีนักเรียนประมาณ 6,754 
คน ซึ่งนับว่ามีจำานวนน้อยเมื่อเทียบกับจำานวนนักเรียนในระดับมัธยมปลายทั้งหมดที่มีถึง 43,862 คน62 
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 4.3.6 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนชายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถเข้าถึงและทำาให้เยาวชนชาย
ประกอบอาชพีไดจ้รงิ ซึง่มหีลายสาเหตุ ได้แก ่1) สิง่ทีห่นว่ยงานสนบัสนนุสว่นใหญไ่มต่รงกบัความสนใจทีแ่ทจ้รงิของเยาวชน 2) เยาวชน
ชายเข้าถงึชอ่งทางการรบัรูเ้รือ่งการสนบัสนนุสง่เสรมิดา้นอาชพีและเรือ่งแหลง่งานนอ้ย เพราะหนว่ยงานสว่นใหญม่กัจะสือ่สารผ่านชอ่ง
ทางทีเ่ปน็ทางการ เชน่ ผูใ้หญบ่า้น อบต. ซึง่เยาวชนชายมกัจะไมค่อ่ยเขา้หาชอ่งทางดงักลา่ว 3) หนว่ยงานทีส่นบัสนนุดา้นอาชพีจะเลอืก
สนบัสนุนผูห้ญิงหรอืกลุม่ผูห้ญงิมากกวา่เยาวชนชาย เพราะประสบการณท์ีผ่า่นมาเหน็วา่มโีอกาสสำาเรจ็มากกวา่ นอกจากนี ้ยงัมเีงือ่นไข
ของตัวเยาวชนชายเองซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่นิ่ง ความสนใจสั้น ยังไม่รู้ความต้องการของตนเอง ไม่ค่อยทำาอะไรได้ต่อเนื่อง และยังไม่รู้สึกว่า
ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างจริงจัง จึงขาดความกระตือรือร้น ขี้เกียจทำางาน เยาวชนบางส่วนสะท้อนว่า “ถ้าจะทำางานจริงๆ ก็ไม่ว่างงาน
หรอก คนที่ว่างงานจริงๆ ก็คือคนที่ไม่อยากทำา”

 4.3.7 เยาวชนชายวา่งงานมีการรบัรูข้้อมูลข่าวสารเกีย่วกบังานและการพัฒนาศักยภาพนอ้ย ทีผ่า่นมาการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร
ของเยาวชนชายว่างงานมหีลายชอ่งทาง แต่กย็งัมขีอ้จำากดัในหลายดา้น เชน่ การรบัรูจ้ากหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องนอ้ยมากหรอืแทบไมรู่เ้ลย 
ท้ังนีเ้น่ืองจาก 1) ชอ่งทางการสือ่สาร ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัโครงการ งานตา่งๆ มกัผา่นชอ่งทางทีเ่ปน็ทางการ เชน่ การตดิประกาศตาม
สถานที่ราชการ การลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือประสานผ่านผู้นำาทางการ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำานัน อบต. เป็นต้น ซึ่งยังไม่
กระจายไปถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนชายส่วนใหญ่มักไม่เข้าหาช่องทางเหล่านี้ 2) กลไกระดับพื้นที่ของหน่วยงาน
ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ดีพอ หลายหน่วยงานมีกลไกในระดับตำาบล เช่น บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสาศอ.บต. ฯลฯ แต่พบว่า
หลายพื้นที่ กลไกเหล่านี้จะไปประสานงานเฉพาะกับผู้นำาทางการเป็นหลัก ในหลายพื้นที่เยาวชนไม่รู้ว่ามีกลไกดังกล่าวอยู่ ดังที่เยาวชน
สะท้อนว่า “ไม่รู้ว่าในตำาบลมีบัณฑิตแรงงาน และไม่รู้จักว่าเป็นใคร”

 สำาหรบัชมุชนเมอืงการรับรู้ขอ้มลูขา่วสารจากหนว่ยงานคอ่นขา้งนอ้ย เพราะวถิชีวีติทีต่า่งคนตา่งอยู ่และเวลาในการทำางานท่ีออก
ไปแต่เช้าและกลับตอนคำ่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับเวลาทำางานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ทำางานตามเวลาราชการ โดยส่วนใหญ่ เยาวชนชาย
รบัรูแ้หล่งงานจากเพ่ือนหรอืคนรูจ้กั  มบีา้งทีรู่จ้ากอนิเตอรเ์นท็แตง่านทีล่งตามอนิเตอรเ์นท็มกัเปน็งานทีต่อ้งมวีฒุกิารศกึษา (อนปุรญิญา 
หรือปริญญาตรี) หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำางานมาก่อน ซ่ึงเยาวชนท่ีว่างงานมักเรียนไม่ค่อยสูง จึงไม่ค่อยให้ความสนใจกับข้อมูล
ข่าวสารเรื่องงานที่ผ่านช่องทางนี้มากนัก เพราะส่วนหนึ่งคิดว่าตนเองเรียนน้อยไม่มีโอกาสเข้าถึงงานเหล่านั้น 

 4.3.8 โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการพัฒนานอ้ย ที่ผ่านมาเยาวชนชายว่างงานมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ ค่อนข้างจำากัด เนื่องจาก โครงการแทบทั้งหมดเข้าถึงชุมชนผ่านผู้นำาที่เป็นทางการ คนที่รับรู้และมีโอกาสเข้าร่วมมัก
เป็นคนที่ใกล้ชิดหรืออยู่ในเครือข่ายของผู้นำา จึงไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงทั้งชุมชน ดังที่เยาวชนชายสะท้อนว่า “เคยได้ยิน 
เคยไปลงชื่อโครงการไทยเข้มแข็งแล้วแต่ก็ไม่ได้ เพราะเราเข้าไม่ถึงคนของผู้ใหญ่บ้าน”  ขณะเดียวกัน โครงการเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ที่
เข้ามาในชุมชน เช่น โครงการต้นกล้าอาชีพ, โครงการทำาดีมีอาชีพ ฯลฯ มักให้กับกลุ่มผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงจะเข้ามาร่วมรับรู้โครงการ
ตั้งแต่เริ่มจึงมีโอกาสมากกว่าที่จะได้โครงการ นอกจากน้ี หน่วยงานท่ีสนับสนุนอาชีพให้กับกลุ่มโดยตรง มักจะส่งเสริมกลุ่มที่ค่อนข้าง
เข้มแข็งและทำาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้หญิงเช่นกัน 

 4.3.9 ผูท้ีเ่รยีนจบจากประเทศในโลกมสุลมิสว่นใหญไ่มไ่ดม้ปีญัหาการวา่งงานทีช่ดัเจน แตม่กัจะไมไ่ดท้ำางานตรงตามสาขา
ที่เรียนมา เพราะไม่ว่าจะจบอะไรมาก็ตามส่วนใหญ่ก็ต้องมาเป็นครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ยกเว้นคนที่ตั้งใจไปเรียนสายศาสนา
เพื่อกลับมาเป็นครูสอนศาสนาโดยตรง สำาหรับผู้ที่เรียนสาขาทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ซ่ึง ก.พ.ไม่รับรองวุฒิ  
ถ้าต้องการทำางานตามสาขาที่จบมาก็ต้องไปทำางานในมาเลเซีย บรูไน เป็นต้น

4.4 ผลกระทบในมิติหญิงชาย

 จากข้อมูลการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พบว่า ในระดับประถมสัดส่วนการเข้าเรียนของหญิง ชาย
จะใกล้เคยีงกนั (ชาย 52% หญงิ 48%) แตเ่มือ่ถงึระดบัมธัยมปลาย ผูห้ญงิจะมสีดัสว่นมากกวา่ผูช้ายเกอืบเทา่ตวั (ชาย 35% หญงิ 65%) 
แสดงใหเ้หน็ถงึแนวโนม้ของเยาวชนหญงิมสุลมิทีใ่หค้วามสำาคญักบัการเรยีนตอ่มากกวา่เยาวชนชาย เพราะเชือ่วา่ การมกีารศกึษาสงูจะ
สรา้งโอกาสการทำางานและสถานภาพใหก้บัผูห้ญงิมากขึน้ ซึง่จะชว่ยลดภาวะการถูกกดทบัทางสงัคมทีเ่ป็นอยู ่ในขณะทีเ่ยาวชนชายสว่น
ใหญ่เชื่อว่า แม้จะไม่ได้เรียนสูง ไม่ได้เข้าสู่ระบบงานโดยทั่วไป ผู้ชายก็ยังมีสถานภาพทางสังคมที่เป็นผู้นำาและได้รับการยอมรับมากกว่า
ผู้หญิง ซึ่งหากแนวโน้มยังเป็นไปในลักษณะนี้ต่อไปอาจทำาให้เกิดผลกระทบต่อแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในสังคมมุสลิม 
จากการปรับบทบาททางสังคมที่กำาลังจะเปลี่ยนไป
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4.5 การรับมือและการจัดการกับปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Coping Strategy)

 เยาวชนชายที่ว่างงานพุทธและมุสลิม มีการรับมือและจัดการกับปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการว่างงานในด้านต่างๆ 
ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันในหลายลักษณะ ดังนี้

ด้านจิตใจ

 ปรึกษากับคนท่ีรู้สึกไว้ใจเม่ือมีปัญหา โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เยาวชนชายเลือกปรึกษาจะสัมพันธ์กับช่วงวัยของเยาวชน คือวัย
ประมาณ 15 – 18 ปี จะปรึกษากับครอบครัวเป็นหลัก ทั้งพ่อ แม่ พี่ หรือ ญาติที่สนิท และวัยประมาณ 18 ปีขึ้นไป จะปรึกษากับเพื่อน
ในกลุ่ม หรือ รุ่นพี่ หรือคนที่มีประสบการณ์ในด้านนั้นๆ เช่น เรื่องเรียนก็มักจะถามรุ่นพี่ หรือครู (อุซตาส) เรื่องงานมักจะคุยกับเพื่อน
ในกลุ่ม  กรณีที่มีปัญหาหนักๆ ต้องการคำาปรึกษาจะปรึกษากับคนที่เยาวชนคิดว่าเข้าใจและสามารถสนับสนุนความคิดของเขาได้ ดังที่
เยาวชนบางคนสะท้อนว่า “ถ้าปัญหามันหนักเกินที่เราจะคิดไหว ทางมันตัน ก็ปรึกษาน้า คิดว่าเขาน่าจะมีหนทาง ถ้าน้าเข้าใจเราก็จะ
ช่วยไปคุยกับแม่ให้ เพราะคิดว่าเราพูดไปยังไงแม่ก็ไม่ฟัง”

 หาคนระบายความรู้สึก เมื่อเยาวชนชายรู้สึกไม่สบายใจจะหาเพื่อนเพื่อพูดคุยระบายความรู้สึก ซึ่งเยาวชนสะท้อนว่า  
“เวลาไม่สบายใจ แค่ได้พูดได้ระบายออกไปก็รู้สึกดีขึ้นแล้ว”

 หลบไปอยู่ในที่ที่เยาวชนรู้สึกว่าสามารถพักพิงใจช่ัวคราวได้ เมื่อเผชิญกับปัญหาเยาวชนชายบางส่วนจะไปอยู่ในที่ซึ่งรู้สึก
สบายใจ และมีเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงกัน ทำาให้รู้สึกปลอดภัย สามารถหลบหลีกจากปัญหาเฉพาะหน้าท่ีกำาลังเผชิญอยู่ได้
ช่ัวคราว เยาวชนสะทอ้นวา่ “การอยูใ่นที่ๆ  เรารูส้กึปลอดภยั ไดน้ัง่คดิอะไรไปเรือ่ยๆ ปลอ่ยเวลาใหผ้า่นไป ปญัหาในจติใจกค็ลายลงบา้ง”

 รวมกลุ่มกันทำากิจกรรม ตามที่เยาวชนเห็นว่าเป็นช่องทางที่จะได้ระบายความเครียด ความกดดัน หรือ ลืมปัญหาไปได้ระยะ
หนึง่ ซึง่อาจจะเปน็การรวมกลุม่กนัทัง้ในแงท่ีด่หีรอืไมด่กีไ็ด ้แตโ่ดยสว่นใหญจ่ะมแีนวโนม้ไปในทางทีไ่มด่ ีเชน่ ขีม่อเตอรไ์ซคซ์ิง่ รวมกลุม่
กนักนินำา้กระทอ่ม เปน็ต้น ดังทีเ่ยาวชนเลา่วา่ “ขณะทีล่อ้มวงกนิกระท่อมไดพ้ดูคยุกนั รูส้กึวา่คยุกนัลืน่... รูส้กึพริว้ๆ มนัทำาใหห้ลบัสบาย” 
อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกลุ่มที่รวมตัวกันทำากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ แม้จะมีค่อนข้างน้อยก็ตาม เช่น รวมกลุ่มกันระดมทุนจัดกิจกรรมดูแล
ช่วยเหลือเด็กกำาพร้าในตำาบล เป็นต้น

ด้านการเงิน 

 ขอจากพ่อแม่หรือญาติที่สนิท กรณีเยาวชนชายที่ไม่ทำางาน จะขอจากพ่อแม่เป็นรายวัน หรือเป็นครั้งคราว ในกรณีที่ขัดสน
จริงๆ จะขอจากคนใกลช้ดิ สว่นใหญเ่ปน็ญาติพีน่อ้ง หรอื คนรูจ้กัท่ีสนทิดว้ย เยาวชนเลา่วา่ “ถ้าขอจากญาตจิะขอครัง้ละไมม่าก ประมาณ 
20 – 50 บาท ถ้าต้องขอมากกว่าปกติ เช่น 100 – 200 บาท จะไม่กล้าขอตรงๆ แต่จะช่วยทำางานเล็กๆ น้อยๆให้ เพื่อแลกกับเงิน เช่น
ล้างจาน ตัดหญ้า”

 ยืมจากเพ่ือนหรือญาติ กรณีเยาวชนชายท่ีทำางานรับจ้างเป็นช่วงๆ เม่ือขัดสนก็จะยืมจากคนข้างเคียง เช่น ญาติหรือ เพ่ือนสนิท

ด้านการทำางาน

 หาข่าวแหล่งงาน เยาวชนชายที่ทำางานรับจ้างจะหาข่าวแหล่งจ้างงานจากหลายวิธี เช่น แจ้งกับคนในชุมชนว่าถ้าต้องการจ้าง
งานให้ติดต่อตนเอง หรือ รวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อส่งข่าว แลกเปลี่ยนช่องทางการจ้างงาน เช่น เมื่อมีการจ้างงานก่อสร้างที่ไหนก็จะส่งข่าว
บอกเพื่อนในกลุ่มและชวนกันไปทำา

 ขอแบ่งงานจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิด เยาวชนชายบางคนเมื่อไม่สามารถหางานรับจ้างได้ก็จะขอแบ่งงานจากเพื่อนทำา เช่น  
ขอแบ่งกรีดยางจากสวนยางของเพื่อน เป็นต้น

 ไปเรียน กศน.เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา เยาวชนชายที่ต้องการสมัครงานที่กำาหนดวุฒิการศึกษา หรือ ต้องการเพิ่มโอกาสหางาน
ทำาที่มากขึ้น จะไปเรียนกศน.เพิ่มเติม เพราะสามารถทำางานไปด้วยเรียนไปด้วยได้

 ไปทำางานที่มาเลเซีย เยาวชนชายที่ว่างงานส่วนหนึ่งจะไปทำางานรับจ้างในมาเลเซีย โดยเฉพาะเยาวชนที่อาศัยอยู่ตามชุมชน
ชายทะเล เพราะไม่ค่อยมีงานทำาในหมู่บ้าน หรือเยาวชนชายที่อยู่พื้นที่ติดชายแดนมาเลเซีย เช่น สุไหงโกลก สุไหงปาดี ตากใบ จะไป
ทำางานรับจ้างที่มาเลย์แบบเช้าไปเย็นกลับเพราะมีรายได้ดีกว่า



72 Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 รวมกลุ่มกันพัฒนาโครงการ กลุ่มเยาวชนที่จบปริญญาตรีใหม่ๆ ไม่มีงานทำา บางคนรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันหาแหล่งงาน หรือ
ช่วยกนัพฒันาโครงการเพือ่เสนอตามแหลง่ตา่งๆ ขณะเดยีวกนัเยาวชนชายคดิวา่ การทำาเชน่นีจ้ะเปน็การลดการคกุคามหรอืการตดิตาม
จากเจ้าหน้าที่รัฐลงไปด้วย เพราะการรวมกลุ่มทำาโครงการพัฒนาจะทำาให้เป็นที่รับรู้และอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐไปโดยปริยาย

 ในกรณีของเยาวชนชายที่จบจากประเทศโลกมุสลิม ในช่วงแรกๆ ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบคนกลุ่มนี้จะถูกเจ้าหน้าที่รัฐ
เพ่งเล็งมาก จึงมีการรวมตัวเป็นสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยจากการเฝ้าติดตามของเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้
ยงัทำาเร่ืองการเสนอขอการรบัรองวฒุจิากก.พ. ตลอดจนการประสานหาชอ่งทางและหาทนุ เพือ่สง่เยาวชนในพืน้ทีไ่ปเรยีนตอ่ยังประเทศ
โลกมุสลิม

4.6 การช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (Service Providers)

 การช่วยเหลือและการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ท้ังเรื่องการศึกษา อาชีพ การพัฒนาศักยภาพ และเสริมทักษะชีวิตนั้น 
มิได้มีเป้าหมายโดยตรงที่เยาวชนชายว่างงาน ส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือให้กับเยาวชนท่ัวไป หรือกับคนว่างงาน คนด้อยโอกาสทั้ง 
หญิงและชาย ทั้งนี้เยาวชนชายว่างงานจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือโดยทางอ้อม ซึ่งที่ผ่านมามีการสนับสนุนช่วยเหลือใน
ลักษณะต่างๆ ดังนี้

การสนับสนุนด้านการศึกษา

 จดัการเรยีนการสอนสายสามญัใหก้บัเยาวชนทีไ่มอ่ยูใ่นระบบการศกึษา กศน.เปน็หนว่ยงานหลกัทีใ่หก้ารสนบัสนนุดา้นการ
ศึกษาแกเ่ยาวชนชายวา่งงานทีไ่มอ่ยูใ่นระบบการศกึษา โดยจดัการเรยีนการสอนสายสามญั มกีลไกการทำางานถงึระดบัตำาบล คนทำางาน
มท้ัีงครกูศน. และครอูาสา ทีส่ว่นใหญเ่ปน็คนในพืน้ที ่โดยภาพรวมการจดัการเรยีนการสอนสายสามญัของ กศน.ยงัมปีญัหาทีไ่มส่ามารถ
ทำาใหผู้เ้รยีนมาเขา้กลุ่มเรยีนได ้เพราะสว่นใหญเ่ยาวชนทีเ่ขา้ระบบนีไ้มไ่ดส้นใจเรยีนอยา่งจรงิจงั นอกจากนี ้ระบบนเิทศตดิตามผลทำาได้
ไม่เต็มที่ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำาให้เจ้าหน้าที่ระดับอำาเภอ ระดับจังหวัดไม่กล้าลงพื้นที่ ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อย

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพ

 การจดัหางาน สำานกังานแรงงานจงัหวดัมกีารจดัหางาน โดยใหข้อ้มลูเรือ่งโอกาสงานตา่งๆ รวมทัง้แจง้ใหผู้ท้ีม่าลงทะเบยีนคน
วา่งงานไว้ใหท้ราบเมือ่มงีานทีเ่หมาะสมกบัวฒุ ิรวมทัง้การจดัตลาดนดัแรงงาน และการออกหนว่ยเคลือ่นทีร่ว่มกบัอำาเภอเคลือ่นทีเ่พือ่ไป
รับสมคัรงาน ซึง่เยาวชนชายวา่งงานสว่นใหญเ่ขา้ชอ่งทางนีไ้มไ่ด ้เพราะขาดความเชือ่มัน่ในตวัเอง ไมก่ลา้ไปตดิตอ่กบัหนว่ยงานราชการ 
ไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ราชการหรือแม้จะมาออกหน่วยเคลื่อนที่ในชุมชนก็ตาม เยาวชนชายบางคนสะท้อนว่า “รู้สึกอายที่จะเข้าไปร่วม
ไปถาม แต่ถ้ามีเพื่อนไปด้วยก็กล้าขึ้นมาหน่อย”

 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ที่ผ่านมามีทั้งการอบรมระยะสั้น และระยะยาว จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เช่น แรงงานจังหวัด 
กศน. วิทยาลัยการอาชีพ พัฒนาชุมชน มูลนิธิพระดาบส โครงการต่างๆ ขององค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม พบว่า มีผู้ชาย 
เยาวชนชายเข้ามาร่วมไม่มากนักซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่น อาชีพที่เปิดสอนไม่เป็นที่สนใจของเยาวชนชาย หลายหน่วยงานต้องให้ไป
เรียนนอกพื้นที่และต้องเรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งเยาวชนชายรู้สึกไม่สะดวกและไม่มั่นใจว่าเมื่อเรียนไปแล้วจะหางานทำาได้จริง เพราะส่วน
ใหญ่หลังจากเรียนแล้วเยาวชนชายก็ไม่มีศักยภาพพอที่จะประกอบการเอง 

 • กศน. เปิดฝึกอาชีพระยะส้ัน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอาชีพท่ีเหมาะกับผู้หญิง เช่น ทำาขนม เพาะเห็ด เป็นต้น ซ่ึงผู้ชาย เยาวชนชาย 
  ไม่ค่อยสนใจ การที่กศน.ไม่สามารถเปิดฝึกอบรมอาชีพทางช่างสำาหรับผู้ชาย เยาวชนชายได้อย่างเต็มที่ เพราะมีข้อจำากัด 
  ด้านเครื่องมือ แม้จะพยายามสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพของอาชีวะ ซึ่งมีศูนย์อยู่ถึง 23 ศูนย์ใน 3 จชต. และ 
  มอีปุกรณก์ารฝกึอาชพีประเภทชา่งพรอ้ม แตก่ไ็มค่อ่ยเปน็ผลเพราะตอ้งไปเรยีนทีศ่นูยฯ์ ซึง่ชาวบา้นจะไมค่อ่ยยอมมาเรยีน

 • ศูนย์พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (กระทรวงแรงงาน) เปิดหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพท้ังระยะสั้นและระยะยาว พบว่ามีผู้ชาย 
  เยาวชนชาย มาสมัครเพียง 10 – 20% ของผู้ที่มาสมัครทั้งหมด

 • มูลนิธิพระดาบส เปิดโครงการฝึกอบรมช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ คนท่ีจะเข้าเรียนต้องมีการคัดเลือกว่าต้องไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
  และมูลนิธิฯ ทำาการประสานกับศูนย์รถยนต์ในพื้นที่เพื่อให้รับคนที่เรียนจบเข้าทำางาน โดยเปิดสอนมาแล้ว 4 รุ่น รับรุ่นละ  
  60 คน 3 รุ่นแรกมีคนเรียนเพียงไม่กี่คนแต่เมื่อเรียนจบทุกคนมีงานทำาจริง รุ่นที่ 4 มีคนเรียนเต็ม 60 คน และเรียนจบ 
  ถึง 58 คน โดยที่ทุกคนมีงานทำา ทำาให้เมื่อเปิดรับรุ่นที่ 5 จึงมีเยาวชนชายมาสมัครเรียนถึง 400 คน การที่โครงการฯ นี้ได ้
  รับความสนใจจากเยาวชนชายค่อนข้างมาก เนื่องจากทำาให้เห็นว่าเมื่อเรียนจบแล้วมีแหล่งงานรองรับให้ได้ทำางานจริง
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ตารางที ่4.5 สรุปการช่วยเหลอืจาก องค์กรหรือหน่วยงานทีใ่ห้การช่วยเหลอืสนันสนุน (Service Providers) 

การสนับสนุน หน่วยงานรัฐ NGOs และภาคประชาสังคม 

แรง
งานจว. 

กศน. พมจ. พช. วทิยาลยั
การอาชีพ 

กอ.
รมน. 

มูลนิธิชุมชน
เป็นสุข 

มูลนิธิสุข –
แกว้ แกว้แดง 

ศูนยเ์ยาวชน
ฟ้าใส 

มูลนิธิพระ
ดาบส 

อื่นๆ 

ด้านการศึกษา             

• จดัการเรียนการสอนสาย

สามญัให้กบัเยาวชนที่ไม่

อยู่ในระบบการศึกษา  

           

การส่งเสริมอาชีพ            

• การจดัหางาน             

• พฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน            

• จา้งงานผา่นโครงการพิเศษ            

• ให้ทุนกูย้ืมเพื่อประกอบ
อาชีพ 

           

การพัฒนาศักยภาพและเสริม
ทักษะชีวิต 

           

• พฒันาศกัยภาพเยาวชน            (DSW, 
ศ. ประชา

สังคมยะลา)
 

• จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เพื่อพฒันา

ศกัยภาพเยาวชน 

           
(ศ. ประชา

สังคมยะลา)
 

• สนับสนุนการจดัตั้งกลุ่ม
เยาวชน 

   

 
        

• เป็นพื้นที่กลางที่เยาวชน

รู้สึกปลอดภยั  

           

(บา้นบุญ

เตม็) 

แหล่งขอ้มูล: จากการสัมภาษณ์ ซ่ึงอาจมีหลายหน่วยงาน องคก์รที่ให้การช่วยเหลือแต่ไม่ไดร้ะบุไว ้

 

4.7 ความต้องการการช่วยเหลอืของเยาวชนชายว่างงาน (Needs) 

 เยาวชนชายว่างงานทัว่ไปทั้งพุทธและมุสลิมมีความตอ้งการการช่วยเหลือในดา้นการศึกษา การสนับสนุนส่งเสริม

อาชีพ และดา้นการพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต ซ่ึงจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปน้ี 

การสนบัสนุนดา้นการศึกษา (ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั) 

1) อยากให้ลดเง่ือนไขการให้ทุนสนับสนุนท่ีมีอยู่ เพ่ือให้เยาวชนสามารถเขา้ถึงทุนได้มากข้ึน เช่น เงินกู้ยืม กยศ. ท่ี

กาํหนดระดบัผลการเรียน เน่ืองจากเยาวชนบางส่วนสะทอ้นว่า การกาํหนดระดบัผลการเรียนเป็นเง่ือนไขการให้ทุน

ทาํให้คนท่ีเรียนไม่ดีขาดโอกาสแมจ้ะอยากเรียนต่อ 

2) ต้องการให้เพ่ิมโควต้าการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือให้คนใน 3 จังหวัดจชต.ได้เข้าเรียนใน

ระดบัอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเยาวชนชายรู้สึกว่าถา้ตอ้งสอบเขา้มหาวิทยาลยัแข่งกบัเยาวชนในพ้ืนท่ีอ่ืนโอกาส

การไดเ้ขา้เรียนจะนอ้ย 

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 73

 • มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชน 61 กลุ่ม โดยทำาความร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  และสนับสนุนอาชีพที่มาจากการรวมกลุ่มของเยาวชน เช่น การเลี้ยงแพะ กลุ่มทำานำ้ากะทิ

 จ้างงานผ่านโครงการพิเศษ สำานักงานแรงงานจังหวัดมีการจ้างงานผ่านโครงการพิเศษต่างๆ ตามความต้องการที่ได้จากการ 
ทำาประชาคม โดยมบีณัฑติแรงงานเปน็ผูป้ระสานงานและเนน้ดำาเนนิการในเขตพืน้ทีส่แีดง เชน่ ซอ่มแซมมสัยดิ ทาสกีโุบร ์ขุดลอกคคูลอง 
เป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมในลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงการเสริมให้มีรายได้เป็นครั้งคราวเท่านั้น

 ใหท้นุกูยื้มเพือ่ประกอบอาชีพ สำานกังานแรงงานจงัหวดัใหท้นุกูย้มืเพือ่ประกอบอาชพี แตไ่มค่อ่ยมคีนกูเ้พราะเยาวชนชายรูส้กึ
ว่าเงื่อนไขการกู้เป็นเรื่องยุ่งยาก แม้จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศก็ตาม

การพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะชีวิต  

 มกีารทำางานเรือ่งการพฒันาศกัยภาพและเสรมิทกัษะชวีติใหเ้ยาวชน จากทัง้หนว่ยงานรฐัและองคก์รเอกชน ซึง่สว่นใหญท่ำาโดย
องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) และภาคประชาสงัคม (CSOs) เพราะมคีวามรู ้ความชำานาญและสามารถเขา้ถงึกลุม่เปา้หมายไดด้ ีแตม่ขีอ้
จำากัดคือ ไม่สามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะต้องขอรับการสนับสนุนผ่านโครงการเป็นครั้งๆ ที่ผ่านมามีการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมทักษะชีวิตให้เยาวชนชาย ดังนี้

 พัฒนาศกัยภาพเยาวชน มกีารพฒันาศักยภาพเยาวชนในหลายลกัษณะ เช่น การฝกึอบรมความเป็นผูน้ำา การทำาสือ่ การทำางาน
เป็นกลุ่ม การเขียนโครงการตลอดจนการศึกษาดูงาน ฯลฯ หน่วยงานรัฐที่สนับสนุนงานด้านนี้ ได้แก่ พมจ. กอ.รมน. ฯลฯ ส่วนองค์กร
เอกชน ภาคประชาสังคมที่สนับสนุนงานด้านนี้มีหลากหลาย เช่น มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง มูลนิธิชุมชนเป็นสุข ศูนย์เยาวชนฟ้าใส ศูนย์
เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ศูนย์ประสานงานประชาสังคมจังหวัดยะลา ฯลฯ

 จดัตัง้ศนูยเ์รยีนรูเ้พือ่พฒันาศกัยภาพเยาวชนใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันากระบวนการคดิ ทกัษะการจดัการผา่นการทดลองปฏบิตัใิน
หลายๆ ด้าน เช่น การเรียนรู้เรื่องพลังงานทางเลือก การฝึกอาชีพ การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ องค์กรที่ทำางานด้านนี้ อาทิ
เช่น มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง มูลนิธิชุมชนเป็นสุข ศูนย์ประสานงานประชาสังคมจังหวัดยะลา เป็นต้น

 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีการรวมตัวกันทำากิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ลดความเสี่ยงที่จะไปยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติดและเรื่องที่ไม่ดีอื่นๆ องค์กรหลักๆ ที่สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน ได้แก่ พมจ.สนับสนุนให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ในแต่ละจังหวัด และ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนในระดับตำาบลใน 141 ตำาบล โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมพื้น
บ้านเป็นจุดเริ่ม นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเยาวชนเป็นนิติบุคคล ในนาม “สมาคมเยาวชนจิตสาธารณะชายแดนใต้” เพื่อ
ทำาหน้าทีป่ระสานงานองคก์รเยาวชนระดบัตำาบลใน 3 จชต. เพือ่พฒันาและสง่เสรมิบทบาทของเยาวชนในพืน้ทีใ่นการแกป้ญัหาเยาวชน 

 เป็นพื้นที่กลางที่เยาวชนรู้สึกปลอดภัย มีกลุ่ม องค์กรที่ทำางานช่วยเหลือเยาวชนที่มีปัญหาทั้งเยาวชนพุทธและเยาวชนมุสลิม 
โดยทำาหน้าทีเ่ปน็พืน้ทีก่ลางทีเ่ยาวชนไวว้างใจ รูส้กึปลอดภยัเขา้มาพกัพงิและรวมกลุม่กนั และยงัเปน็คนกลางในการประสานหนว่ยงาน 
องค์กร เพื่อช่วยเหลือเยาวชนในด้านต่างๆ เช่น กลุ่มเยาวชนฟ้าใส สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.) มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง 
มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข บ้านบุญเต็ม (ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนพุทธในเมืองยะลา) เป็นต้น

ตารางที่ 4.5 สรุปการช่วยเหลือจาก องค์กรหรือหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสนันสนุน (Service Providers)
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การสนับสนุน หน่วยงานรัฐ NGOs และภาคประชาสังคม 

แรง
งานจว. 

กศน. พมจ. พช. วทิยาลยั
การอาชีพ 

กอ.
รมน. 

มูลนิธิชุมชน
เป็นสุข 

มูลนิธิสุข –
แกว้ แกว้แดง 

ศูนยเ์ยาวชน
ฟ้าใส 

มูลนิธิพระ
ดาบส 

อื่นๆ 

ด้านการศึกษา             

• จดัการเรียนการสอนสาย

สามญัให้กบัเยาวชนที่ไม่

อยู่ในระบบการศึกษา  

           

การส่งเสริมอาชีพ            

• การจดัหางาน             

• พฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน            

• จา้งงานผา่นโครงการพิเศษ            

• ให้ทุนกูย้ืมเพื่อประกอบ
อาชีพ 

           

การพัฒนาศักยภาพและเสริม
ทักษะชีวิต 

           

• พฒันาศกัยภาพเยาวชน            (DSW, 
ศ. ประชา

สังคมยะลา)
 

• จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เพื่อพฒันา

ศกัยภาพเยาวชน 

           
(ศ. ประชา

สังคมยะลา)
 

• สนับสนุนการจดัตั้งกลุ่ม
เยาวชน 

   

 
        

• เป็นพื้นที่กลางที่เยาวชน

รู้สึกปลอดภยั  

           

(บา้นบุญ

เตม็) 

แหล่งขอ้มูล: จากการสัมภาษณ์ ซ่ึงอาจมีหลายหน่วยงาน องคก์รที่ให้การช่วยเหลือแต่ไม่ไดร้ะบุไว ้

 

4.7 ความต้องการการช่วยเหลอืของเยาวชนชายว่างงาน (Needs) 

 เยาวชนชายว่างงานทัว่ไปทั้งพุทธและมุสลิมมีความตอ้งการการช่วยเหลือในดา้นการศึกษา การสนับสนุนส่งเสริม

อาชีพ และดา้นการพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต ซ่ึงจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปน้ี 

การสนบัสนุนดา้นการศึกษา (ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั) 

1) อยากให้ลดเง่ือนไขการให้ทุนสนับสนุนท่ีมีอยู่ เพ่ือให้เยาวชนสามารถเขา้ถึงทุนได้มากข้ึน เช่น เงินกู้ยืม กยศ. ท่ี

กาํหนดระดบัผลการเรียน เน่ืองจากเยาวชนบางส่วนสะทอ้นว่า การกาํหนดระดบัผลการเรียนเป็นเง่ือนไขการให้ทุน

ทาํให้คนท่ีเรียนไม่ดีขาดโอกาสแมจ้ะอยากเรียนต่อ 

2) ต้องการให้เพ่ิมโควต้าการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือให้คนใน 3 จังหวัดจชต.ได้เข้าเรียนใน

ระดบัอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเยาวชนชายรู้สึกว่าถา้ตอ้งสอบเขา้มหาวิทยาลยัแข่งกบัเยาวชนในพ้ืนท่ีอ่ืนโอกาส

การไดเ้ขา้เรียนจะนอ้ย 
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4.7 ความต้องการการช่วยเหลือของเยาวชนชายว่างงาน (Needs)

 เยาวชนชายว่างงานทั่วไปทั้งพุทธและมุสลิมมีความต้องการการช่วยเหลือในด้านการศึกษา การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ และ
ด้านการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปนี้

การสนับสนุนด้านการศึกษา (ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)

 1) อยากใหล้ดเง่ือนไขการใหท้นุสนบัสนนุทีม่อียู ่เพือ่ใหเ้ยาวชนสามารถเข้าถึงทุนไดม้ากข้ึน เช่น เงนิกูย้มื กยศ. ท่ีกำาหนดระดบั 
  ผลการเรียน เนื่องจากเยาวชนบางส่วนสะท้อนว่า การกำาหนดระดับผลการเรียนเป็นเงื่อนไขการให้ทุนทำาให้คนที่เรียนไม่ด ี
  ขาดโอกาสแม้จะอยากเรียนต่อ

 2) ตอ้งการใหเ้พิม่โควตา้การเขา้เรยีนในระดบัอดุมศกึษาใหม้ากขึน้ เพือ่ใหค้นใน 3 จงัหวดัจชต.ไดเ้ขา้เรยีนในระดบัอดุมศึกษา 
  เพิ่มขึ้น เนื่องจากเยาวชนชายรู้สึกว่าถ้าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยแข่งกับเยาวชนในพื้นที่อื่นโอกาสการได้เข้าเรียนจะน้อย

 3) ใหม้กีารสอนพเิศษในโรงเรยีนมากขึน้ โดยเฉพาะดา้นภาษา เพราะเยาวชนในพืน้ทีใ่ชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษไดไ้มค่ลอ่ง

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพ

 1) อยากให้มีโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้เยาวชนชายมีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความสนใจ เช่น  
  การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การเกษตร งานช่าง งานฝีมือ เป็นต้น

 2) การสนับสนุนอาชีพให้เยาวชนชาย ต้องการให้สนับสนุนเป็นรายบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่มหรือทำาในกลุ่มเล็กๆ ท่ีสนิทสนมกัน 
   เพราะเยาวชนคิดว่าไม่ยุ่งยากและเป็นไปได้จริงกว่า ส่วนใหญ่เยาวชนชายจะไม่เกาะกลุ่มทำางานกันต่อเน่ืองนานๆ นอกจากน้ี  
  การสร้างข้อตกลงร่วมของกลุ่มก็ทำาได้ยากหากไม่สนิทกันจริงๆ 

 3) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการหาความต้องการของเยาวชนชายเรื่องอาชีพ และหาข้อมูลพื้นท่ีประกอบ เพื่อให้การ 
  สนับสนุนสอดคล้อง เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชนชายในแต่ละพื้นที่มากที่สุด

 4) การสนับสนุนงานอาชีพ อยากให้เสริมหรือต่อยอดจากอาชีพเดิมที่ทำาอยู่แล้ว หรือเป็นอาชีพที่เยาวชนชายมีต้นทุนอยู่แล้ว 
   ขณะเดียวกันก็ควรเสริมทักษะใหม่ๆ ที่ต่างจากงานอาชีพท่ีทำาอยู่เดิมสำาหรับผู้สนใจ เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบ 
  อาชีพที่มากขึ้น

 5) การสนับสนุนด้านอาชีพต้องทำาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การฝึกอบรม ดูงาน และสนับสนุนทรัพยากร (งบประมาณ อุปกรณ์  
  วตัถดุบิ สถานทีท่ำางาน ตลาด) เพือ่ใหเ้ยาวชนชายสามารถทำาอาชพีนัน้ๆ ไดจ้รงิ และควรมกีารตดิตาม สนบัสนนุการทำางาน 
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  อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คำาปรึกษาเมื่อมีปัญหา และเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนมุ่งมั่น เพราะเมื่อลงมือทำาแล้วเกิดปัญหา  
  เยาวชนชายอาจเบื่อและท้อจนเลิกทำา

 6) การจัดฝึกอบรมควรทำาอย่างเข้มข้นให้เกิดทักษะจริง และออกแบบเวลาการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเยาวชน  
  ถ้าเป็นการฝึกอบรมที่ต้องใช้เวลานานอยากให้จัดฝึกในพื้นที่ ไม่อยากให้ไปฝึกที่ต่างจังหวัดหรือที่กรุงเทพฯ  

 7) ขยายโอกาสให้เยาวชนได้เข้ารับการฝึกอบรมให้มากข้ึน เช่น เพิ่มโควต้าคนเข้ารับการอบรมให้มากข้ึน บางโครงการให้ 
  โควต้าหมู่บ้านละ 1 คน และคนที่ได้ส่วนใหญ่จะจำากัดอยู่เฉพาะเครือข่ายของผู้นำา ซ่ึงเยาวชนสะท้อนว่า การไปเรียน 
  คนเดียวไม่มีเพ่ือนโอกาสท่ีจะสำาเร็จก็น้อย แต่ถ้ามีเพ่ือนไปเรียนด้วยกันเม่ือเรียนกลับมาแล้วก็จะได้ช่วยกันคิดและทำาต่อได้

การพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะชีวิต

 1) เยาวชนชายส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมั่นเพราะพูดภาษาไม่คล่อง จึงไม่ค่อยกล้าติดต่อกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ  
  ทำาใหข้าดโอกาสในหลายดา้น จงึตอ้งการใหเ้สรมิความเชือ่มัน่ใหก้บัเยาวชนในการกลา้คดิ กลา้แสดงออก เชน่ เสรมิทกัษะ 
  การสื่อสารภาษาไทย การพูดต่อหน้าสาธารณะ เป็นต้น

 2) เยาวชนชายโดยเฉพาะเยาวชนมุสลิมตามชนบทจะมีสังคมที่ค่อนข้างแคบ เยาวชนสะท้อนว่า ถ้ามีโอกาสได้เห็น หรือ 
  ไดแ้ลกเปลีย่นกบัคนอืน่ๆ ทีต่า่งออกไป จะทำาใหส้ามารถปรบัตวัไดด้ขีึน้เมือ่ตอ้งออกไปอยูส่งัคมขา้งนอก ดงันัน้จงึตอ้งการ 
  ให้เสริมกิจกรรมที่เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชนที่มากขึ้น 

 3) เยาวชนมีความสนใจสั้น เบื่อง่าย ชอบความสนุกสนาน จึงอยากให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบที่สนุก น่าสนใจ  
  และสามารถกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วม อยากที่จะเรียนรู้

 4) อยากใหม้กีจิกรรมทีเ่ยาวชนพทุธ มสุลมิได้ทำารว่มกนั ไดรู้จ้กักนั และควรทำาอยา่งตอ่เนือ่ง เพราะเยาวชนเหน็วา่สถานการณ์ 
  ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทำาให้เยาวชนพุทธ-มุสลิมห่างเหินกัน หวาดระแวงกัน บางพื้นที่เริ่มแตกแยกกัน

  สำาหรับเยาวชนชายมุสลิมมีความกังวลที่ต่างออกไปในเรื่องความปลอดภัย เพราะคิดว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมองเยาวชน
มุสลิมอย่างมีอคติและเหมารวมโดยเฉพาะเยาวชนชายที่เรียนสายศาสนา จึงมีความต้องการให้รัฐลดอคติ และให้ความเป็นธรรมกับ
เยาวชนชายมุสลิม ดังที่มีเยาวชนหลายคนสะท้อนว่า “ให้มีกระบวนการที่เป็นธรรม อย่าตัดสินว่าเขาผิดทันที โดยเฉพาะเด็กปอเนาะ
โดนบ่อย”  

 ขณะที่ เยาวชนชายที่จบจากประเทศโลกมุสลิม สะท้อนความต้องการในเรื่องการทำางานและความมั่นคงในอาชีพ ได้แก่  
การเปิดโอกาส ช่องทางงานที่จะรองรับเมื่อเรียนจบกลับมาให้โรงเรียนของรัฐบรรจุอัตราครูสอนศาสนาอยู่ในระบบราชการ เพ่ือให้ได้
รับสวัสดิการที่สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ สำาหรับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาต้องการให้ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาล
เหมือนข้าราชการ เพื่อให้สามารถดูแลครอบครัวได้ ที่สำาคัญต้องการให้หน่วยงานรัฐเลิกมองนักศึกษาที่จบจากประเทศโลกมุสลิมว่า 
เป็นคูต่อ่กร หรอื ศตัรกูบัรฐั เพราะทีผ่า่นมาเปน็กลุม่ทีถ่กูรฐัตดิตามเฝา้ระวงั กระทบกบัความปลอดภยัและชวีติความเปน็อยูค่อ่นขา้งมาก

4.8 ข้อเสนอเพื่อการดูแลช่วยเหลือเยาวชนชายที่ว่างงาน (Recommendation)

 การพัฒนาเยาวชนชายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่สำาหรับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ โจทย์คือ จะมียุทธศาสตร์การทำางานที่เข้าถึงเยาวชนชายและสามารถทำาให้เยาวชนชายมีเป้าหมายชีวิต เกิดแรงบันดาลใจ และมุ่ง
มัน่ทีจ่ะพัฒนาตนเองได้อยา่งไร ทา่มกลางสถานการณค์วามไมส่งบในพืน้ท่ีและกำาลงัอยูใ่นช่วงของการปรบัตวัระหวา่งสงัคมมสุลมิกบัโลก
สมัยใหม่ ดังนั้น หน่วยงานระดับนโยบายต้องทำางานแบบบูรณาการโดยใช้กลุ่มเป้าหมาย(ผู้ชาย เยาวชนชาย) เป็นตัวตั้ง และกำาหนดให้
เป็นยุทธศาสตร์หลักในการทำางาน สนับสนุนงบประมาณให้ทำางานได้จริงและทำาอย่างต่อเนื่อง โดยประสานการทำางานร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ (ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันทางศาสนา) เพื่อให้การพัฒนาเยาวชนชายเป็นไปอย่างมีทิศทาง 
สอดคล้อง และหนุนเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การสนับสนุนด้านการศึกษา

 1) เสริมโอกาสด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนชายเข้าสู่การศึกษาในระบบให้มากท่ีสุด ท้ังสายสามัญ และสายวิชาชีพ เช่น  
  สร้างค่านิยมทางการศึกษาให้กับเยาวชนชายและผู้ปกครอง สนับสนุนทุนการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาท้ังสายสามัญ 
  และสายอาชีพ ฯลฯ
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 2) รัฐมีนโยบายให้สถาบันการศึกษาสายวิชาชีพ จัดสรรโควต้าพิเศษให้สำาหรับเยาวชนชายในพื้นท่ี เพื่อสร้างผู้ประกอบการ  
  และแรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่

 3) พัฒนาสถาบันการศึกษาสายอาชีพให้มีมาตรฐาน โดยมีสภาพแวดล้อมและกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 
  หลักศาสนาและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ เพื่อให้คนในพื้นที่เชื่อมั่นยอมรับและส่งลูกหลานเข้าเรียนสายอาชีพ

 4) พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาให้มีมาตรฐานและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

 5) โรงเรียนตอ้งมกีระบวนการและทางเลอืกในการดแูลและจดัการปญัหาใหก้บัเดก็ ไมค่วรใชว้ธิกีารตดัเดก็ทีม่ปีญัหาออกจาก 
  ระบบ เพราะยิ่งทำาให้เด็กประสบปัญหามากขึ้นและเป็นการผลักเด็กไปสู่หนทางที่ไม่ดี

 6) ปรับทัศนคติของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้การศึกษาเป็นฐานสำาคัญ โดยเฉพาะ 
  กระบวนการจัดการศึกษาในเด็กช่วงรอยต่อท่ีกำาลังจะเป็นเยาวชน (ช้ันประถม) ควรให้เด็กท้ังพุทธและมุสลิมได้เรียนร่วมกัน  
  จะได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตและความสัมพันธ์ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพ

 1) สร้างแหล่งงานรองรับคนในพื้นที่โดย

  1.1) ส่งเสริมการลงทุน การประกอบการขนาดใหญ่ในพื้นท่ีท่ีสอดคล้องกับการผลิตของพื้นท่ี เช่น อุตสาหกรรมฮาลาล 
   โรงงานแปรรูปยาง บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เป็นต้น

  1.2) กระตุ้น สนับสนุนให้คนในพื้นที่เป็นผู้ประกอบการเอง ทั้งการประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่

 2) ผู้ประกอบการต้องทำาความเข้าใจ และคำานึงวัฒนธรรมของคนในพื้นท่ี (วิถีมุสลิม) และจัดสภาพแวดล้อมการทำางานที่ 
  เหมาะสมเพื่อรองรับแรงงานในพื้นที่

 3) ส่งเสริมการเรียนวิชาชีพระยะสั้นที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ชาย เยาวชนชาย สำาหรับผู้ที่ไม่สามารถ 
  เข้าเรียนในระบบได้

 4) สำารวจความต้องการด้านอาชพีของผูช้าย เยาวชนชาย เพือ่จดัฝกึอบรมอาชีพและสนบัสนนุการประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้ง 
  กับความต้องการ

 5) การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนชาย ควรเปิดโอกาสอย่างทั่วถึง โดยใช้ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ 
  เข้าถึงเยาวชน และกระบวนการคัดสรรอย่างมีส่วนร่วม

 6) จัดหน่วยฝึกอบรมอาชีพเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ที่มีเครื่องมือและสื่อการสอนที่ทันสมัย ดำาเนินการฝึกอบรมให้กับ 
  เยาวชนชายในชุมชนโดยตรง เพื่อกระตุ้นความสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสในชุมชนได้มากขึ้น 

 7) ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของเยาวชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่เรื่องทักษะความรู้ การสนับสนุนทุน 
   การติดตามให้คำาปรึกษาด้านบริหารจัดการ และช่องทางการตลาด

 8) สำาหรับการศึกษาพิเศษอย่างปอเนาะดั้งเดิม ควรเน้นการฝึกอาชีพที่เอื้อต่อการยังชีพและพึ่งตนเองได้ เช่น การทำาเกษตร  
  การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยง เป็นต้น

การพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะชีวิต

 1) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเปิดโลกทัศน์ ตลอดจนการฝึกกระบวนการคิดให้กับเยาวชน

 2) สนับสนุนให้มีการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ หรือแหล่งเรียนรู้สำาหรับเยาวชน เพ่ือสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ ฝึกกระบวนการคิด  
  และพัฒนาทักษะผ่านการทดลองปฏิบัติที่จะทำาให้เยาวชนได้ค้นหาความต้องการ และสิ่งที่ตนเองสนใจอย่างแท้จริง

 3) พัฒนาเยาวชนต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน โดยจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะเยาวชนด้วยกัน 
  สามารถสื่อสาร เข้าถึง และเข้าใจกันได้ดีกว่า
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 4) สร้างและพัฒนาพ่ีเลี้ยงที่จะคอยติดตาม สนับสนุนการทำางานกับเยาวชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะการทำางาน 
  กับเยาวชนต้องมีคนที่เข้าถึงและสามารถให้คำาปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด

 5) สนับสนุนการรวมกลุ่มทำากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามความสนใจและความต้องการท่ี 
  หลากหลาย เช่น กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อทำาให้เยาวชนรู้สึกมีคุณค่าและเป็นการลดความเครียด 
  จากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่กดดัน

 6) หน่วยงานต่างๆ ที่ทำางานเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน ต้องคำานึงถึงการปรับทัศนคติให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับ 
  งานพื้นฐานของหน่วยงานตนเอง 

 7) ส่งเสริมกิจกรรมให้เยาวชนทั้งพุทธและมุสลิมได้เรียนรู้และทำาร่วมกันอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ 
  และความเข้าใจที่ดีต่อกัน

แผนภาพที่ 4.4 สรุปภาพรวมเยาวชนชายว่างงานในจังหวัดชายแดนใต้
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5บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

บทที่

 ผูช้ายและเยาวชนชายเปน็กลุม่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณค์วามไมส่งบในจงัหวดัชายแดนใตค้อ่นขา้งมากทัง้ในลักษณะ
ที่เป็นผลกระทบทางตรงและทางอ้อม  จากการศึกษาในครั้งนี้ พยายามช้ีให้เห็นถึงประเด็นสำาคัญท้ังในแง่ของผลกระทบและสาเหตุ
ของผลกระทบที่เกิดขึ้น การพยายามรับมือและการจัดการกับปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น บทบาทการดูแลช่วยเหลือทั้งจากหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบตลอดจนปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีส่งผลต่อการ
ดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น เพื่อการเสนอแนะเชิง
นโยบายที่จะดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบ

  ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคง

 ผลกระทบทีเ่กดิกบัผูช้ายทีถ่กูจับกมุดำาเนินคดีความมัน่คงมท้ัีงระดบัปัจเจก ระดบัครอบครวัและระดบัชุมชน ผลกระทบทีส่ำาคญั
คือ ผลกระทบระดับปัจเจกในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต เรื่องอิสรภาพและศักดิ์ศรีในการใช้ชีวิตอย่างปกติหลังจากที่พ้นคดีมา
แล้ว การสูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคม และ ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่เช่ือม่ันต่อกระบวนการยุติธรรม 
ซ่ึงตลอดเวลาทีผ่่านมาสะทอ้นวา่รฐัยงัไมส่ามารถทำาใหค้นกลุม่นีรู้ส้กึมัน่ใจในเรือ่งเหลา่นีไ้ด ้สำาหรบัผลกระทบสำาคญัทีเ่กดิกบัครอบครวั 
คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส่วนผลกระทบในด้านอื่นๆ แม้ผู้โดนคดีความมั่นคงจะให้ความสำาคัญรองลงมา แต่ก็มีความจำาเป็นที่ต้อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพราะเป็นเงื่อนไขสำาคัญที่จะช่วยฟื้นฟูให้คนกลุ่มนี้และครอบครัวสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้เร็วขึ้น

 เมือ่พจิารณาถึงบทบาทของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ในระดบัชมุชนและสงัคม พบวา่ การมสีว่นรว่มในการดแูลชว่ยเหลอืผู้ท่ีโดนคดี
ความมั่นคงยังไม่ชัดเจน เนื่องจากการโดนคดีความมั่นคงเป็นประเด็นที่อ่อนไหว นอกจากจะกระทบต่อผู้โดนคดีและครอบครัวโดยตรง
แลว้ ยงัทำาใหเ้กดิผลกระทบตอ่เนือ่งไปถงึคนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ญาตพิีน่อ้ง และคนในชมุชน จงึทำาใหค้นเหลา่นีพ้ยายามรกัษาพืน้ทีป่ลอดภยั
ของตัวเอง และเข้ามามีส่วนในการดูแลช่วยเหลือผู้โดนคดีและครอบครัวค่อนข้างน้อย ที่ผ่านมาการพยายามรับมือและจัดการกับผล 
กระทบทีเ่กดิขึน้จะทำาแบบปัจเจกเปน็หลกั คือทำาโดยตัวของผูช้ายท่ีโดนคดคีวามมัน่คงและครอบครวั โดยผลกระทบดา้นความปลอดภยั
จะรับมือและจัดการใน 3 ลักษณะคือ 1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำาวัน 2) หาที่อยู่ที่คิดว่าปลอดภัย 
ทั้งชั่วคราวและถาวร 3) หากลุ่มองค์กรที่จะเป็นที่อิงท่ีทำาให้รู้สึกปลอดภัยและให้คำาปรึกษาได้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นองค์กรเอกชน  
ภาคประชาสังคม เพราะไม่ไว้วางใจรัฐ ขณะเดียวกันช่วงสามปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีพัฒนาการที่ทำาในลักษณะของกลุ่ม องค์กร โดยมี 
การรวมกลุ่มของผู้โดนคดีความมั่นคงด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดการดูแล ช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น เช่น กลุ่มเพื่อนจำาเลย เป็นต้น 
ส่วนผลกระทบด้านจิตใจจะอาศัยศาสนาและครอบครัวเป็นหลักในการยึดเหนี่ยว 

 การดูแลช่วยเหลือผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงจากหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องแบ่งได้เป็นสองช่วงคือ ระหว่างถูกจับกุมดำาเนิน
คด ีและการชว่ยเหลอืเยยีวยาหลงัจากพน้คดี ในสว่นการดแูลช่วยเหลอืระหวา่งถูกจบักมุและดำาเนนิคดมีสีองลกัษณะคอื การตอ่สูค้ดตีาม
กระบวนการยตุธิรรมปกติ  กบั การสรา้งทางเลอืกใหเ้ขา้สูก่ระบวนการเจรจา ซึง่มข้ีอดข้ีอจำากดัแตกตา่งกนั การตอ่สูค้ดตีามกระบวนการ
ยตุธิรรม เปน็การพิสูจนใ์หช้ดัเจนวา่ไมไ่ด้เปน็คนผดิ แต่ต้องใชเ้วลานานทำาใหเ้สยีเวลาเสยีโอกาสของชวีติและยงัตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจำานวน
มาก สว่นการเขา้สู่กระบวนการเจรจาแมจ้ะไมต่อ้งตดิอยูก่บักระบวนการสูค้ดเีปน็เวลานาน  แตก่เ็ทา่กบัตอ้งยอมรบัวา่ตนเองเปน็คนผดิ
ไปโดยปรยิาย และอาจสรา้งความเสีย่งอืน่ๆ ตามมาอกีเพราะถกูมองวา่เปน็คนของรฐั สำาหรบัการชว่ยเหลอืเยยีวยาหลงัจากศาลยกฟอ้ง 
โดยหลักแล้วเป็นการให้เงินชดเชยค่าเสียหายจากการถูกควบคุมตัวตามนโยบายเฉพาะกิจของ ศอ.บต.ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อ
เปลี่ยนผู้บริหาร กล่าวโดยสรุป การดูแลช่วยเหลือผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคง รัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถทำาทั้งระบบ เพื่อ
ช่วยให้คนกลุ่มนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติมากที่สุด

  ผู้ชายและเยาวชนชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ

 กลุ่มผู้ชายและเยาวชนชายที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีมีบทบาทเป็นผู้นำาทางศาสนา หรืออยู่ในระบบการ
ศึกษาสายศาสนา เช่น อุสตาซ ครูตาดีกา รวมทั้งเยาวชนในสถานศึกษาสายศาสนา  จากข้อมูลผลกระทบในด้านต่างๆ ชี้ให้เห็นว่า 
ผลกระทบสำาคัญสำาหรับผู้ชายที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐ คือ ผลกระทบระดับปัจเจก เรื่อง การขาดอิสระในการดำาเนินชีวิตต้องอยู่อย่าง
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หวาดระแวง และ การปลดหมาย พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ท่ีไม่เปน็จรงิในทางปฏบิติั เพราะยงัถกูตดิตามเฝา้ระวงัจากเจา้หนา้ทีค่วามมัน่คง และ  
ความรู้สึกสูญเสียสถานภาพการยอมรับทางสังคม จะมีผลมากกับผู้นำาหรือผู้นำาศาสนา สำาหรับคนกลุ่มนี้การได้รับผลกระทบทาง 
เศรษฐกิจและทางสังคมจะมากในช่วงต้นและจะค่อยๆ ลดลงไปตามเวลา ถ้าไม่ถูกดำาเนินคดีความมั่นคง (ป.วิอาญา) และเมื่อพิจารณา
ผลกระทบในแต่ละด้าน ความรุนแรงก็จะน้อยกว่ากลุ่มที่โดนคดีความมั่นคง ยกเว้นเรื่อง การรวมตัว รวมกลุ่มกันทำากิจกรรมส่วนรวม 
ที่จะทำาได้ยาก เพราะต้องอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐตลอดเวลา

 ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ ให้ความสำาคัญกับการพยายามรับมือและจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น (Coping Strategy) ใน
เรื่อง การขอปลดชื่อออกจากบัญชีการเฝ้าระวังของรัฐ และเรื่องของความปลอดภัย ส่วนใหญ่พยายามลดความระแวงของเจ้าหน้าที่
ความมั่นคงโดยทำาให้ตัวเองอยู่ในที่สว่างมากที่สุด ทั้งการใช้ชีวิตประจำาวันและการทำากิจกรรมต่างๆ และเมื่อรู้สึกว่าอาจเกิดความไม่
ปลอดภัยที่จะกระทบถึงชีวิตได้ก็จะหลบหนี หรือไปหาที่พึ่งที่รู้สึกว่าสามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้ได้  สำาหรับผลกระทบด้านจิตใจ
จะใช้ศาสนาและครอบครัวเป็นที่พึ่ง

 การดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ เรื่องการป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ หรือการกระทำาการ
รุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ที่มีบทบาทหลักคือ องค์กรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะ ศูนย์ทนายความมุสลิม ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่
อยูใ่นการเฝา้ระวังของรฐัและครอบครวั นอกจากนีย้งัมหีนว่ยงาน องคก์ร เชน่ ศอ.บต. เครอืขา่ยอาสาสมคัรยตุธิรรมทางเลอืก ทีพ่ยายาม
ประสานขอปลดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ และการมีชื่อในบัญชีเฝ้าระวัง  แต่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยความมั่นคงเป็นหลัก สำาหรับเรื่อง
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ สิ่งที่ทำาเป็นหลักคือ การให้เงินชดเชยค่าเสียหายจากการถูกควบคุมตัว ซึ่งเป็นเพียงนโยบายเฉพาะ
กิจของ ศอ.บต. โดยยังไม่เห็นการเยียวยาในด้านอื่นๆ ที่ชัดเจน ที่จะเป็นการลดเงื่อนไขความรู้สึกจากการถูกกระทำาโดยรัฐ

  เยาวชนที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ

 ผลกระทบหลักที่เกิดขึ้นกับเยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวคือ ผลกระทบด้านจิตใจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว และ ผลกระทบด้านการศึกษา ตามลำาดับ การท่ีเยาวชนชายท่ีสูญเสียคนในครอบครัวเกิดผลกระทบด้านจิตใจมาก เป็นเพราะ  
ต้องสูญเสียคนที่รักอย่างกะทันหันขณะที่ยังเด็กซึ่งเป็นวัยท่ียังรับกับการสูญเสียได้น้อย และยังเป็นวัยท่ีต้องการการประคับประคอง 
ต้องการตน้แบบของความเปน็ผูช้าย เมือ่ต้องสญูเสยีไปทำาใหม้ผีลกระทบกบัตวัเยาวชนอยา่งตอ่เนือ่งในระยะยาว ผลกระทบทางเศรษฐกจิ 
ที่เกิดกับครอบครัวของเยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัว มาจากการท่ีต้องขาดเสาหลักของครอบครัว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเนื่องไป 
อีกหลายเรื่อง ทั้งเรื่องที่ครอบครัวต้องแยกกันอยู่ หรือ โอกาสทางการศึกษาของเยาวชน สำาหรับผลกระทบด้านการศึกษาจะสัมพันธ์
โดยตรงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดกับครอบครัว และสภาพจิตใจของเยาวชน การศึกษาจะเป็นตัวกำาหนดอนาคต การที่เยาวชน
ต้องประสบปัญหาด้านการศึกษาทำาให้ทางเลือกในอนาคตของเยาวชนแคบลง

 ผลกระทบต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเกิดกับเยาวชนท่ีสูญเสียบุคคลในครอบครัวจากการถูกวิสามัญมากกว่ากลุ่มอื่น  
เพราะไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างที่ควรเป็น และเป็นการสูญเสียที่บ่มเพาะความเกลียดชังรัฐจากความรู้สึกที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ซึ่งเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการที่รัฐจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือ ขณะเดียวกันก็เป็นเงื่อนไขสำาคัญที่อาจผลักให้คนกลุ่มนี้หันไปใช้ความ
รุนแรงต่อต้านรัฐได้ในอนาคต

 การรบัมอืและการจัดการกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ของเยาวชนชายทีส่ญูเสยีคนในครอบครวั จะองิอยูก่บัแมแ่ละครอบครัวเปน็หลัก 
เพราะลำาพังตวัเยาวชนเองยงัไมม่คีวามพรอ้มทีจ่ะรบัมอืกบัปัญหาหนกัๆ ดว้ยตนเอง โดยเฉพาะปัญหาดา้นจติใจทีบ่างครัง้ตวัเยาวชนเอง
ก็ไม่รู้ว่าเกิดปัญหา ต้องมีคนคอยดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด ความสามารถในการรับมือกับผลกระทบยังขึ้นกับอายุของเยาวชน โดยคนที่
ได้รับผลกระทบตอนช่วงที่อายุ 15 ปีขึ้นไปแล้วจะสามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าคนที่ได้รับผลกระทบขณะที่ยังเด็ก บาง
คนยังสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวได้อีกด้วย

 การดูแลช่วยเหลือท่ีเยาวชนชายท่ีสูญเสียคนในครอบครัวได้รับโดยหลักแล้วคือ การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ซ่ึงโดยพ้ืนฐาน
แล้วนับว่าเพียงพอ แต่การช่วยเหลือเยียวยาของรัฐยังไม่สามารถทำาให้เด็กมีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างอนาคตท่ีดีให้กับตนเอง เพราะมีเยาวชน
ชายในกลุ่มน้ีจำานวนมากไม่เรียนต่อหลังจบมัธยมต้น นอกจากน้ี ยังไม่มีหน่วยงาน องค์กรใดท่ีเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน
ชายท่ีสูญเสียฯ โดยตรง ส่วนใหญ่จะทำากับแม่ ทำาให้เยาวชนชายท่ีไม่สามารถเรียนต่อ ขาดโอกาส ขาดทางเลือกใหม่ๆ ในชีวิต ขณะท่ีการ 
ส่งเสริมอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ มีหลายหน่วยงาน องค์กรท่ีทำาอยู่ แต่ไม่ได้สนับสนุนอย่างครบวงจร  
ผู้ได้รับผลกระทบจึงไม่สามารถทำาได้ต่อเน่ือง ส่งผลให้ไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบได้ในระยะยาว
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 โดยภาพรวมการเยียวยาของรัฐยังมีปัญหาบางส่วน ได้แก่ ความล่าช้าในการเยียวยา ซึ่งเกิดจากขั้นตอนการรับรอง 3 ฝ่ายที่
ต้องใช้เวลานาน และขาดระบบฐานข้อมูลกลางที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ได้อย่างเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการติดตาม
เยยีวยาทีท่ำาไดไ้มต่อ่เนือ่ง เพราะมขีอ้จำากดัเรือ่งจำานวนบคุลากร และเรือ่งสถานภาพความเปน็เจา้หนา้ทีร่ฐัทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การทำางาน
เยียวยา เช่น ไม่ได้รับความไว้วางใจจากบางกลุ่ม เข้าทำางานในพื้นที่สีแดงได้ลำาบาก เป็นต้น  สำาหรับการที่รัฐไม่ดูแลช่วยเหลือครอบครัว
ที่สูญเสียจากการวิสามัญ เป็นเสมือนการซำ้าเติมให้คนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบที่หนักยิ่งขึ้น ทำาให้เยาวชนชายขาดโอกาสและทางเลือกใน
ชีวิตที่มีอยู่น้อยเต็มที แม้ว่าจะมี NGOs บางกลุ่มทำางานช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อยู่ แต่ก็มีกำาลังไม่เพียงพอ และไม่สามารถช่วยลดเงื่อนไข
ความไม่พึงพอใจหรือความรู้สึกปฏิเสธรัฐที่คนกลุ่มนี้มีอยู่ได้

  เยาวชนชายว่างงาน

 ปจัจยัหลกัทีส่ง่ผลต่อการวา่งงานของเยาวชนชายม ี2 ประเดน็ไดแ้ก ่ระดบัการศกึษาของเยาวชนชายทีค่อ่นขา้งตำา่ ทำาใหโ้อกาส
ทางเลอืกในการทำางานนอ้ย และ ขาดแหลง่งานรองรบั เนือ่งจากเศรษฐกจิทีซ่บเซาจากสถานการณค์วามไมส่งบ การทีเ่ยาวชนชายมสุลมิ
มีการศึกษาค่อนข้างตำ่ามีเงื่อนไขสำาคัญที่เป็นอุปสรรคของการเรียน คือ การใช้ภาษาไทยไม่คล่อง ขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านคุณภาพ
การศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา สำาหรับเยาวชนชายพุทธจะอยู่ในระบบการศึกษามากกว่าเยาวชน
ชายมุสลิม เพราะคนพุทธส่วนใหญ่จะเห็นความสำาคัญของการศึกษาจึงพยายามส่งให้ลูกเรียน ทั้งนี้ยังมีปัจจัยเสริมที่สำาคัญต่อการเรียน
และการวา่งงานของเยาวชนชาย คอื ทศันคตขิองเยาวชนชายมสุลมิตอ่การเรยีนและการมองปญัหาการวา่งงาน ทีม่องวา่คนทีเ่รยีนนอ้ย
และว่างงานถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นปัญหา นอกจากนี้ สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยหนุนที่ส่งผลต่อการว่างงานและ
การใช้ชีวิตโดยทั่วไปของเยาวชนชายให้ลำาบากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนชายมุสลิมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ฝ่ายความมั่นคงจับตามอง

 ภูมินิเวศที่อยู่อาศัยก็มีผลต่อฐานะความเป็นอยู่และการว่างงานของเยาวชน เยาวชนชายท่ีอยู่บริเวณชายทะเลส่วนใหญ่จะมี
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนต่อมากกว่าเยาวชนในพื้นท่ีอื่นๆ ขณะเดียวกันก็มีข้อจำากัดเรื่องการทำามาหากินเพราะมีฐาน
ทรัพยากรค่อนข้างจำากัด และไม่มีแหล่งงานรองรับการประกอบอาชีพ เมื่อเทียบกับพื้นที่สวนหรือเขตเมือง

 ที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐไม่ได้กำาหนดเยาวชนชายเป็นกลุ่มเป้าหมายสำาคัญท่ีจะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
จึงไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการพัฒนาเยาวชนชาย ทำาให้เยาวชนชายไม่ได้รับโอกาสการพัฒนาเท่าท่ีควร ท้ังด้านการศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิต ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญต่อการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพของเยาวชนชาย สำาหรับกลุ่มองค์กรภาค
ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน โดยภาพรวมยังไม่มีทิศทางในการพัฒนาเยาวชนชายที่ชัดเจน แม้จะมีศักยภาพในการทำางานเสริม
ศักยภาพของเยาวชนได้ดี แต่ก็มีข้อจำากัดในเรื่องงบประมาณท่ีไม่สามารถทำางานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จะเห็นว่ามีหลายหน่วย
งาน องค์กรที่ส่งเสริมด้านอาชีพ แต่ไม่ค่อยประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร เพราะยังไม่สามารถหนุนเสริมได้อย่างครบวงจรท้ังเร่ืองการ
เสริมทักษะความรู้ การลงทุนผลิต การตลาด และขาดกระบวนการติดตามสนับสนุน ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ สิ่งที่พึงระวัง
คือ ต้องไม่ทำาให้การช่วยเหลือสนับสนุนไปสร้างความรู้สึกแตกแยกระหว่างคนพุทธ-มุสลิมที่เปราะบางอยู่แล้วให้มากขึ้น เพราะเยาวชน
พุทธมองว่าการสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนเยาวชนมุสลิมเป็นหลัก ทำาให้เยาวชนพุทธรู้สึก
ไม่ได้รับความเท่าเทียม ได้รับโอกาสน้อยกว่าเยาวชนมุสลิม

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบ 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบ มีทั้งปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการได้รับผล 
กระทบและปัจจัยแวดล้อมอันเน่ืองมาจากสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำาคัญที่เมื่อมีการปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดีขึ้น  
จะทำาให้การช่วยเหลือดูแลผู้ชาย เยาวชนชายท่ีได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคล่ีคลายปัญหาและผลกระทบท่ีได้รับ 
อีกทั้งยังมีส่วนในการลดเงื่อนไขสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ในระยะยาว

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรง

1) กระบวนการยุติธรรมในจชต.ยังมีช่องว่างที่ไม่สามารถสร้างความเช่ือม่ันให้ประชาชนในพ้ืนท่ี และยังไม่มีเป้าหมายที่จะนำาไป
สู่ยุติธรรมสมานฉันท์ที่ชัดเจน

 ปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ สะท้อนให้เห็นปัญหาท่ีสำาคัญใน
โครงสร้าง กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมว่า ยังมีความไม่ชัดเจน ค่อนข้างล่าช้า และเป็นการใช้กระบวนการ
ยุติธรรมตามระบบปกติ กับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งมีความพิเศษ ซับซ้อน และมีความละเอียดอ่อนในหลายมิติ ง่ายต่อ 
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การเกิดผลกระทบต่อคนในพ้ืนท่ี ดังน้ัน กระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นอยู่จึงไม่สามารถสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้ได้รับผลกระทบและคนในพ้ืนท่ี 
บางส่วนกลับเป็นการเพิ่มเงื่อนไขความรู้สึกไม่พึงพอใจรัฐ 

2) การเยียวยายังไม่สามารถฟื้นฟูความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ และสร้างความไว้วางใจที่มีต่อรัฐได้ 

 ที่ผ่านมาแม้รัฐมีความพยายามในการทำางานเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบ แต่ก็ยังมีข้อจำากัดในหลายด้านที่ไม่สามารถทำาให้
ผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวเชื่อมั่นต่อรัฐ เนื่องจากงานเยียวยาขาดกระบวนการท่ีทำาให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้ในระยะยาว ไม่ทำาให้รู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม ได้ฟื้นคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
สำาคัญ เช่น ครอบครัวผู้ที่ถูกวิสามัญ ยิ่งทำาให้คนกลุ่มนี้เกิดความรู้สึกแปลกแยก และปฏิเสธรัฐ  ขณะเดียวกันยังเข้าไม่ถึงผู้ได้รับผลกระ
ทบที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เพราะขาดการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลไกการทำางานเยียวยาของรัฐ
ที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยแวดล้อม

1) การทำางานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ถูกครอบด้วยมิติความมั่นคงมากเกินไป 

 ทศิทางนโยบายในจังหวดัชายแดนใต้มุง่เนน้ด้านความมัน่คงเป็นสำาคญั ทำาใหห้นว่ยงาน องคก์รตา่งๆ ในพืน้ท่ี ไมส่ามารถทำางาน
ตอบสนองต่อปัญหาได้ตรงจุด ตามบทบาท และศักยภาพของแต่ละหน่วย ส่งผลต่อการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของคนใน
พื้นที่ เพราะต้องคำานึงถึงเงื่อนไขด้านความมั่นคงเป็นหลัก เช่น การกำาหนดพื้นที่ทำางานของหน่วยงานด้านการพัฒนาต่างๆ ต้องเน้นลง
ไปในพื้นที่สีแดง เพื่อตอบสนองโจทย์ด้านความมั่นคงที่พยายามลดพื้นที่สีแดงด้วยมิติงานพัฒนา  ซึ่งเป็นการลดโอกาสของพื้นที่อื่นๆ ที่
ควรจะได้รับตามความจำาเป็น ขณะเดียวกัน สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ก็กลายเป็นข้อจำากัดหนึ่งของการลงไปทำางานในพื้นที่ของ
ข้าราชการพลเรือน ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยทำาให้ไม่สามารถทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2) ความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจระหว่างคนพุทธ-มุสลิมในพื้นที่

 สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทำาให้เกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจกันระหว่างคนพุทธ - มุสลิม และมี
แนวโน้มทีจ่ะหา่งเหนิกนัมากขึ้น ลดปฏสิมัพนัธ์ตอ่กนัลง ต่างคนตา่งอยูใ่นพื้นทีต่นเอง เพือ่ใหรู้ส้ึกปลอดภยั ในบางพืน้ทีเ่กดิสถานการณ์
ที่ทำาให้คนพุทธ - มุสลิมใช้ความรุนแรงตอบโต้กัน และความรู้สึกนี้ได้ขยายมาถึงเยาวชนชาย ทำาให้ผู้ชายและเยาวชนชายต้องอยู่อย่าง
ระมัดระวังมากขึ้น ดังนั้นการดูแลช่วยเหลือคนพุทธ - มุสลิมในพื้นที่จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องทำาด้วยความรอบคอบ เพราะคนพุทธ
ซ่ึงเปน็คนกลุม่น้อยในพืน้ทีเ่ริม่มคีวามรูส้กึวา่ได้รบัการดูแลช่วยเหลอืจากรฐันอ้ยกวา่คนมสุลมิ ประเดน็สำาคญัคอื การดแูลช่วยเหลอืตา่งๆ 
ต้องไม่เพิ่มความรู้สึกแตกแยก หวาดระแวงระหว่างคนพุทธ - มุสลิม ขณะเดียวกัน ก็ต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมของการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่เคยมีในพื้นที่

3) การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้ชาย เยาวชนชายในพื้นที่ยังไม่ถูกให้ความสำาคัญเท่าที่ควร ทั้งที่เป็นกลุ่มที่เป็นเงื่อนไขสำาคัญ
ต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

 สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทำาให้ผู้ชายและเยาวชนชายกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่ถูกมองว่า มีโอกาสที่จะอยู่ฝ่ายตรงข้าม
รัฐ ส่งผลให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำาวันถูกจับตามองจากเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับผู้ชายและเยาวชนชายไม่ได้ถูกให้ความสำาคัญเท่าที่ควร เนื่องจากถูกมองว่าเป็นคู่ต่อสู้โดยตรงกับรัฐและเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากใน
สถานการณค์วามไมส่งบ นอกจากนีง้านพฒันาทีผ่า่นมากไ็มม่ยีทุธศาสตรท์ีช่ดัเจนตอ่การพฒันาผูช้ายและเยาวชนชาย รวมถงึเดก็กำาพรา้
ในพื้นที่ทั้งเรื่องคุณภาพชีวิต การศึกษา โลกทัศน์ และทักษะชีวิตที่จะต้องปรับตัวอยู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

4) การสื่อสารยังไม่สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์ความรุนแรงและความขัดแย้งในพ้ืนที่ให้กับคนในสังคม  
ได้เพียงพอที่จะนำาไปสู่การเสริมสร้างสันติภาพได้

 ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารจากเหตุการณ์ความไม่สงบทำาให้เกิดภาพลักษณ์ในด้านลบของบุคคล หรือเหตุการณ์ความรุนแรง
แต่เพียงด้านเดียว บางครั้งการสื่อสารออกสู่สาธารณะอย่างไม่ระมัดระวัง กระทบความรู้สึกและสร้างความหวาดระแวงและแตกแยก
ให้คนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน สื่อที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์ และกระบวนการสร้างสันติภาพยังไม่เพียงพอที่
จะสร้างความตระหนักกับสังคมให้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เป็นวาระสำาคัญที่สังคมต้องร่วมกันคลี่คลาย 
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แผนภาพที่ 5.1 สรุปภาพรวมผลกระทบและปัจจัย เงื่อนไขสำาคัญที่มีผลต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
     จากสถานการณ์ฯ



สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 83

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบและกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย และมีเป้าหมายไปสู่ยุติธรรมสมานฉันท์ โดย

 1.1 สร้างความชัดเจนในกระบวนการตรวจค้น จับกุมและเชิญตัวมาสอบปากคำา ซึ่งต้องทำาด้วยความละเอียดอ่อน ด้วยข้อมูล
พยานหลักฐานทีเ่พียงพอ ในปฏบิติัการของเจา้หนา้ทีต้่องมกีารแจง้สทิธใิหก้บัผูถู้กเชญิตวัอยา่งชดัเจน ดำาเนนิการอยา่งโปรง่ใสและมกีาร
ตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย

 1.2 ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการดำาเนินคดีให้กระชับ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้โดนคดีความมั่นคงและครอบครัว

 1.3 บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม รัฐต้องจับคนกระทำาผิดมาลงโทษไม่ว่าผู้กระทำาผิดจะเป็นฝ่าย
ตรงข้ามรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐและต้องมีการสื่อสารกับสาธารณะเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม

 1.4 มีการใช้ความยุติธรรมสมานฉันท์ และ/หรือยุติธรรมทางเลือกโดยอาศัยพื้นฐานกฎหมายและสถาบันที่มีอยู่ ในพระราช
บญัญัตคิวามมัน่คงภายใน มาตราที ่ 21 หรอืพระราชบญัญตัอิงคก์รอยัการ มาตราที ่21 ทีเ่ปดิโอกาสใหผู้ถ้กูดำาเนนิคดแีละตอ้งการแสดง
ความสำานึกผิด เสนอต่อผู้อำานวยการรักษาความมั่นคง นำาเสนอต่ออัยการและเสนอผู้พิพากษาให้มีการอบรมหรือเข้าค่ายฝึกอบรมใน
เวลาที่กำาหนด หรือมาตรการที่ให้อัยการพิจารณาไม่สั่งฟ้องผู้ต้องสงสัย เป็นต้น มาตรการทั้งหมดในกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย
จะคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา หรือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบโดยตรง

 1.5 ให้มีกลไกที่ช่วยเหลือด้านความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ที่ดำาเนินการโดยภาคประชาสังคม หรือสถาบันการศึกษา 
โดยมีตัวแทนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งมีความเป็นกลางและได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายเข้า
มาร่วม โดยมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ เจรจา ไกล่เกลี่ยกับหน่วยงานรัฐในกรณีท่ีผู้ต้องสงสัยไม่ได้รับความเป็นธรรมในระหว่าง
การสืบสวนสอบสวนและดำาเนินคดี

2. ปรับทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

 2.1 สร้างทัศนคติเชิงบวกระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ปรับทัศนคติ และอคติระหว่างประชาชนกับรัฐ และรัฐกับ
ประชาชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐต้องลดอคติ ทำางานด้วยความจริงใจ สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับประชาชน สร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องต่อการแก้ปัญหาร่วมกัน ส่วนประชาชนควรมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติงาน

 2.2 สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อกระบวนการสันติภาพ รัฐควรเสริมความรู้ ความเข้าใจเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ให้มีความเข้าใจและมี
มุมมองเชิงบวกต่อกระบวนการสันติภาพ เช่น ปรับทัศนคติการมองผู้ถูกกล่าวหาว่าคือ “ผู้คิดต่าง” มิใช่มองว่าเป็น “โจร”

 2.3 รัฐควรศึกษาบทเรียนทั้งที่ทำาสำาเร็จ และไม่สำาเร็จ เพื่อพัฒนาปรับปรุง และป้องกันไม่ให้มีการทำางานที่ผิดพลาดซำ้า โดยจัด
ทำาเวทีประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นที่เหมือนและแตกต่างกัน เพื่อเป็นบทเรียนที่จะนำาไปใช้ในการทำางานต่อไป

3. เพิ่มประสิทธิภาพงานเยียวยาโดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วม และให้ความสำาคัญกับการฟื้นฟูความรู้สึก และศักดิ์ศรีของ
ผู้ได้รับผลกระทบ และฟื้นคืนความสัมพันธ์ของคนในพื้นที ่โดย

 3.1 รัฐควรสนับสนุนให้กลไกทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่แสดงบทบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลักอันได้แก่ ชุมชน 
สถาบันทางศาสนา ภาคประชาสังคม รวมถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้วยกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบได้ดีและเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการช่วยเหลือดูแลกันในสังคมซึ่งจะช่วยฟื้นฟูความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบและฟื้นฟูความสัมพันธ์ของ
คนในพื้นที่ได้ดีขึ้น

 3.2 รัฐควรให้ความสำาคัญกับการเยียวยาที่เป็นการฟื้นคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ เช่น กรณีที่ผู้ต้อง
สงสัยพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นผู้กระทำาความผิด รัฐต้องสื่อสารกับสังคมและชุมชนให้รับรู้เพื่อเป็นการคืนศักดิ์ศรีและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้
ได้รับผลกระทบและครอบครัวสามารถกลับไปชีวิตได้อย่างเป็นปกติ 

 3.3 รฐัควรทำาความเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารเยยีวยากบัผูไ้ดร้บัผลกระทบและครอบครวัอยา่งชัดเจน และสือ่สารสรา้งความเขา้ใจกบั
สงัคม เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจทีต่รงกนั และตอ้งปฏบิตัติามเกณฑท์ีต่ัง้ไวอ้ยา่งเครง่ครดั เพือ่ใหก้ารเยยีวยามมีาตรฐาน ไมถ่กูมองวา่เปน็การ
เลือกปฏิบัติ

 3.4 รฐัควรเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบใหค้รอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมายรวมถงึครอบครวัทีส่ญูเสยีจากการถกูวสิามญั เพือ่ลดเงือ่นไข
ความไม่พึงพอใจและความรู้สึกปฏิเสธรัฐที่อาจพัฒนาไปเป็นการใช้ความรุนแรงต่อต้านรัฐในอนาคต
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 3.5 ใหค้วามสำาคญักบัการดแูลสขุภาพจติของผูไ้ดร้บัผลกระทบ โดยมรีะบบประเมนิคดักรองจากผูเ้ชีย่วชาญ และมกีารตดิตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

 3.6 พฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางงานเยยีวยา เพือ่ใหท้กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึและใชเ้พือ่การชว่ยเหลอืเยยีวยากลุม่เปา้
หมายได้อย่างทันท่วงที และเพื่อการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กำาหนดให้ผู้ชาย เยาวชนชาย เปน็กลุม่เปา้หมายสำาคญัทีต่อ้งใหก้ารสนบัสนนุในการพฒันาคณุภาพชวีติ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
สังคม และการศึกษา

 4.1 ด้านเศรษฐกิจและสังคม

  4.1.1 ส่งเสริมอาชีพอย่างครบวงจรให้กับผู้ชายและเยาวชนชาย ในกรณีผู้โดนคดีความมั่นคงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพ 
    เดิมได้ควรมีอาชีพทางเลือกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตหลังจากพ้นคดีไว้รองรับ

  4.1.2 สนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในพื้นที่ โดยพัฒนาทักษะฝีมือ ทักษะทางธุรกิจ ตลอดจน 
    การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

  4.1.3 สรา้งแหลง่งานรองรบัผูช้าย เยาวชนชายในพืน้ที ่ดว้ยการสง่เสรมิการลงทนุ การประกอบการขนาดใหญท่ี่สอดคล้อง 
    กับการผลิตของพ้ืนที่ โดยจัดสภาพแวดล้อมการทำางานให้เหมาะสมกับวิถีวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ และการ 
    กระตุ้นให้คนในพื้นที่เป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ชาย เยาวชนชายมีงานรองรับ ไม่ต้องไปทำางานนอกพื้นที่ 

  4.1.4 สร้างพื้นที่กิจกรรมสำาหรับผู้ชาย โดยการสนับสนุนให้ผู้ชาย เยาวชนชายได้ทำากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามความ 
    ต้องการและเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งในมิติศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อสร้างคุณค่าและความสัมพันธ์กับชุมชน

 4.2 ด้านการศึกษา

  4.2.1 เสริมโอกาสด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนชายเข้าสู่การศึกษาในระบบให้มากที่สุด ทั้งสายสามัญ และสายวิชาชีพ  
    โดยสรา้งคา่นยิมทางการศกึษาใหก้บัเยาวชนชายและผูป้กครอง สนบัสนนุทนุการศกึษาถงึระดบัอดุมศกึษาทัง้สาย 
    สามัญและสายอาชีพ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาให้มีมาตรฐานและมีการติดตามประเมินผลอย่าง 
    ตอ่เนือ่ง  พฒันาสถาบนัการศกึษาสายอาชพีใหม้มีาตรฐานเป็นทีเ่ชือ่มัน่ยอมรบัของคนในพืน้ที ่สนบัสนนุให้โรงเรยีน  
    สถาบันการศึกษามีกิจกรรมการเรียนรู้ในหลายมิติ นอกจากนี้โรงเรียนต้องมีกระบวนการและทางเลือกในการดูแล 
    และจัดการปัญหาให้กับเด็ก ไม่ควรใช้วิธีการตัดเด็กท่ีมีปัญหาออกจากระบบเพราะย่ิงทำาให้เด็กประสบปัญหามากข้ึน  
    และเป็นการผลักเด็กไปสู่หนทางที่ไม่ดี

  4.2.2 พัฒนาทักษะภาษาไทยให้เยาวชนชายมุสลิม ให้มีทักษะทั้งการอ่าน เขียน และพูดที่ดีขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจใน 
    การสื่อสาร และสามารถใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4.2.3 ส่งเสรมิการเรยีนวชิาชพีระยะสัน้ทีเ่หมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของผูช้าย เยาวชนชาย สำาหรบัผูท้ีไ่มส่ามารถ 
    เข้าเรียนในระบบได้

5. กระตุ้น สนับสนุนผู้ชาย เยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบให้มีการรวมตัวเป็นเครือข่าย ทั้งในลักษณะเครือข่ายท่ีเป็นกลุ่ม
เดียวกันและเครือข่ายที่ข้ามกลุ่มเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดความรู้สึก เรียนรู้การปรับตัว มีสังคมที่จะ
คอยช่วยเหลือกัน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองและยกระดับไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่น

6. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะชีวิตให้เยาวชนชาย

 6.1 พัฒนาทกัษะชวีติและโลกทศันข์องเยาวชนใหก้วา้งไกล มมีมุมองท่ีหลากหลาย สรา้งแรงบันดาลใจ ความมุง่มัน่กระตอืรอืรน้
เพื่อให้มีทักษะการอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมและปรับตัวให้ทันกับสังคมที่กำาลังเปลี่ยนแปลง โดยเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านพื้นที่ต้นแบบ
หรือแหล่งเรียนรู้ ผ่านเยาวชนต้นแบบ หรือผ่านทางศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น

 6.2 เสรมิศกัยภาพความเปน็ผูน้ำาใหก้บัเยาวชนชาย เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ผา่นกจิกรรมการเรยีนรูใ้นหลายรปูแบบ เชน่ การฝกึ
อบรม การทำากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีพี่เลี้ยงคอยติดตาม สนับสนุนการทำางานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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 6.3 จดัตัง้หน่วยใหค้ำาปรกึษาเด็กและเยาวชน โดยพฒันาศกัยภาพเยาวชนทีเ่คยประสบปัญหาชวีติทกุมติ ิใหม้คีณุภาพชวีติและ
แนวคดิทีด่เีปน็เยาวชนตน้แบบ เพือ่ใหเ้ปน็พีเ่ลีย้งจติอาสาใหค้ำาปรกึษารว่มกบันกัจติวทิยามอือาชพี ชว่ยจดัการกบัปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เด็กและเยาวชน รวมทั้งเชื่อมโยงครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

7. สร้างบรรยากาศทางสังคมของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการสร้างการเรียนรู้ และทำาความเข้าใจระหว่าง
วัฒนธรรมในคนกลุ่มต่างๆ

 7.1 ปรับทัศนคติ เยาวชน คนรุ่นใหม่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้การศึกษาเป็นฐานสำาคัญ ให้เด็กพุทธและ
มสุลิมไดเ้รยีนร่วมกนัในชว่งประถมศกึษา ซึง่เปน็ชว่งรอยตอ่ทีก่ำาลงัจะเปน็เยาวชน เพือ่ใหม้โีอกาสไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติและสรา้งสายสัมพันธ์
ที่จะเป็นสิ่งยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

 7.2 สร้างพื้นที่กิจกรรมร่วมทั้งในระดับชุมชนและระหว่างชุมชนเพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรมระหว่างกัน เช่น
ส่งเสริมกิจกรรมให้คนพุทธและมุสลิมได้พบปะและทำาร่วมกันอย่างหลากหลาย และต่อเนื่อง

 7.3 ใหโ้อกาสผูท้ีม่คีวามเหน็ต่างเขา้เปน็สว่นหน่ึงของชมุชน โดยหนนุเสรมิใหม้สีว่นรว่มในการพฒันาชมุชน รฐัตอ้งมคีวามจริงใจ 
ให้ความไว้วางใจสนับสนุนการเรียนรู้สันติภาพ การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกันชุมชนควรเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีของผู้ที่มี
ความเห็นต่าง สร้างความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตัวเองให้โดยดึงเข้าร่วมในการพัฒนาชุมชน

8. ฟ้ืนฟแูละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน เพ่ือใหชุ้มชนเปน็พืน้ทีค่วามไวว้างใจและใหม้บีทบาทในการดูแลชว่ยเหลอื
ผู้ได้รับผลกระทบ

 8.1 ฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งชุมชนในมิติต่างๆ เช่น เสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ชุมชนร่วมกันดูแลตนเอง “จัด
ระเบียบชุมชน” สร้างความสามัคคี ผู้นำามีความเป็นเอกภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุนการทำางาน และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ชุมชน ผ่านเวทีชาวบ้าน รัฐและประชาชนมีช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยอยู่บนพื้นฐานของความ
ยุติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

 8.2 สร้างพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชน เป็นความรู้ทุกด้าน ที่สำาคัญ คือ ความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษย
ชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องสิทธิของตนเองในกระบวนการยุติธรรม

 8.3 รฐักบัชมุชนรว่มกนัวางแนวทางการดแูลเดก็กำาพรา้ เพือ่ใหก้ารดแูลเดก็กำาพรา้ทำาไดอ้ยา่งครอบคลมุในทกุมติแิละเปน็การ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีของเด็กกำาพร้าในอนาคต โดยรัฐสนับสนุนอย่างจริงจังให้ชุมชนและสถาบันทางศาสนาสามารถดำาเนินการได้มี
ประสทิธิภาพ เชน่ การพฒันาศนูยเ์ด็กกำาพรา้ การเชือ่มโยงเครอืขา่ยการดแูลเดก็กำาพรา้เพือ่ใหส้ามารถดแูลเดก็กำาพรา้ไดอ้ยา่งเปน็ระบบ

9. การสื่อสารต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่จะนำาไปสู่การเสริมสร้างสันติภาพ

 9.1 การสื่อสารต้องไม่เป็นการเพิ่มความรู้สึกและบรรยากาศท่ีแตกแยก ในการรายงานข่าวรายงานสถานการณ์ต้องทำาด้วย
ความระมัดระวัง ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในประเด็นที่อ่อนไหว เช่น ประเด็นทางศาสนา ฯลฯ ต้องระมัดระวังทั้งการ
สื่อเนื้อหาและการใช้คำาในการสื่อสาร เช่น การเรียกผู้เห็นต่างจากรัฐที่ใช้ความรุนแรงว่า “โจร” เป็นต้น

 9.2 การสื่อสารควรเปลี่ยนให้เป็นภาพที่สมดุลหรือข่าวสารในด้านบวก รายงานสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์  เช่น รายงานเรื่อง
วิถชีวิีต อตัลกัษณ ์และความแตกตา่งหลากหลายทางสงัคมวฒันธรรม รวมทัง้ใหค้วามรูท้ีถ่กูตอ้งในกระบวนการยตุธิรรม พดูถงึสทิธขิอง
ประชาชนทีไ่ดร้บัตามกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม โดยไดร้บัการคุม้ครองจากการใชอ้ำานาจทีเ่กนิเลยขอบเขตของเจา้หน้าท่ี เปน็ตน้ 
นอกจากนี้ ควรมีการรายงานให้เห็นความก้าวหน้าของขบวนการเคลื่อนไหวในภาคสังคม เพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการสร้างสันติภาพ
และส่งเสริมการไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการสร้างสันติภาพ



86 Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

1. Adam Burke et al., “The Contested Corners of Asia: Subnational Conflict and International  

 Development Assistance, The Case of Southern Thailand”, The Asia Foundation, 2013, 3 pp.

2. Coalition to Stop the Use of Child Soldier, “Child Soldiers Global Annual Report 2008”,  

 London, 2008.

3. Dennis J. D. Sandole, “Capturing the Complexity of Conflict: Dealing with Violent Ethnic Conflicts  

 of the Post–Cold War Era”, (London: Frances Pinter, 1999), 201 pp.

4. Don Pathan, “Hostage to national politics: Thailand’s southern peace initiatives”, Asia  

 Peacebuilding Initiatives, January 27, 2014. 

5. Don Pathan, “Negotiating the Future of Patani”, PATANI FORUM, 2014, 93 pp.

6. Duncan McCargo, “Southern Thailand: From Conflict to Negotiation?”, Lowy Institute for  

 International Policy, 2014, 14 pp.

7. Duncan McCargo, “Autonomy for Southern Thailand: Thanking the Unthinkable?”, Pacific Affairs:  

 Vol. 83, No. 2,  June 2010, 261-281 pp.

8. Duncan McCargo, “Tearing Apart the Land: Islam and Legitimacy in Southern Thailand”, Cornell  

 University Press, 2008.

9. Dwyer Leslie, “Gender and Conflict in Mindanao,” School for Conflict Analysis & Resolution,  

 George Mason University and Rufa Cagoco-Guiam, Institute for Peace and Development,  

 Mindanao State University – General Santos City”, The Asia Foundation, 2012.

10. Human Rights Watch, “Thailand: New Killings in South”, August 28, 2013. 

11. Human Rights Watch, “It Was Like Suddenly My Son No Longer Existed: Enforced Disappearances  

 in Thailand’s Southern Border Provinces”, March 2007. (The torture allegedly took place in the  

 first week of March 2004)

12. International Crisis Group (ICG), “Thailand: The Evolving Conflict in the South”, Asia Report  

 No. 241, December 11, 2012. 

13. International Crisis Group (ICG), “Recruiting Militants in Southern Thailand”, June 2008, 10-14 pp.

บรรณานุกรมการประเมินสถานการณ์ของผู้ชายและเยาวชนชาย
ในพื้นที่ขัดแย้งชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย



สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 87

14. Insider Peacebuilders Platform (IPP), “How can the Peace Process Be Taken Forward?”,  

 Deep South Watch, < http://www.deepsouthwatch.org/en/node/5446 > (สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2557)

15. Joseph Vess, Gary Barker, Sanam Naraghi-Anderlini, and Alexa Hassink, “The Other Side of Gender:  

 Men as Critical Agents of Change”, USIP Special Report, December 2013.

16. Justice for Peace Foundation and the Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, “Priority to  

 Protect: Preventing children’s association with village defense militias in southern Thailand”,  

 March 2011.

17. Kimberly Theidon and Kelly Phenicie with Elizabeth Murray, “Gender, Conflict, and Peacebuilding:  

 State of the Field and Lessons Learned from the USIP Grantmaking”, US Institute of Peace  

 (Peaceworks series), 2011.

18. Malin Nilsson, “Suspect, Detainee, or Victim? A Discourse Analytical Study of Men’s Vulnerability  

 in Thailand’s Deep South”, Master’s Programme in Asian Studies, Lund University, Sweden, 2012.

19. Marcus Nilsson and Joakim Kreutz, “Protracted conflicts: Issues or dynamics at stake?”, New  

 Routes, A Journal of Peace Research and Action, 4/2010, Vol. 15,  3-6 pp. 

20. Norbert Ropers, “IPP in the Context of PPP, Insider Peacebuilder Plaforms under the Context of  

 Pa(t)tani Peace Process”, in PPP: Pa(t)tani Peace Process in ASEAN Context, Deepbook, 2013,  

 23-41 pp.

21. Norbert Ropers, “Govt. must strive to build ‘positive peace’ in South”, 

 (Bangkok Post Published: Apr. 29, 2013), 

 <http://www.bangkokpost.com/news/local/347484/govt-must-strive-to-build-positive-peace-in-south>.

22. Ruth Streicher, “The Construction of Masculinities and Violence:  Youth Gangs’ in Dili, East Timor”,  

 Working Paper No. 2, June 2011.

23. Sabine Piccard, “Masculinities and Gender-Based Violence in Conflict and Post-Conflict Settings”,  

 Peace Academy Foundation, Sarjevo, Bosnia and Herzegovina, 2011.

24. Sandesh Sivakumaran, “Lost in translation: UN responses to sexual violence against men and  

 boys in situations of armed conflict”, International Review of the Red Cross, Vol. 92: No.877,  

 March 2010. 

25. Sandesh Sivakumaran, “Sexual Violence Against Men in Armed Conflict”, The European Journal  

 of International Law Vol. 18: No. 2 © EJIL 2007.



88 Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

26. Shobhana Rajendran, David Veronesi, Nasrudin Mohammad and  Almudin Mala, “The Impact of  

 Armed Conflict on Male Youth in Mindanao, Philippines”, Community and Family Services  

 International (CFSI). The publication is part of the Social Development Papers: Conflict Prevention  

 & Reconstruction, July 2006.

27. Srisompob Jitpiromsri and Anders Engvall, “A Meaningful Peace: Ramadan Ceasefire Assessment”, 

  Deep South Watch, < http://www.deepsouthwatch.org/node/4720 > (สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2557).

28. Srisompob Jitpiromsri, “The New Challenge of Thailand’s Security Forces in the Southern  

 Frontiers”,  In Paul Chambers ed., Knights of the Realm: Thailand’s Military and Police, Then and  

 Now ( White Lotus Press, 2013), 572-3 pp.

29. Srisompob Jitpiromsri and Duncan McCargo, “The Southern Thai Conflict Six Years on: Insurgency,  

 Not Just Crime”, Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 

  Vol. 32: No. 2, August 2010, 156-183 pp.

30. The World Bank, “Timor-Leste’s Youth in Crisis: Situational Analysis and Policy Options”, A World  

 Bank 2007 report, September 5, 2007.

31. United Nations General Assembly Security Council, “Children and armed Conflict”, Report of the 

 Secretary General, General Assembly 68th Session, May 2014. 

32. Unicef Thailand, “EVERYDAY FEARS: A study of children’s perceptions of living in the southern  

 border area of Thailand”, (Bangkok: Unicef Thailand, 2008). 

33. US Agency for International Development (USAID), Office of Conflict Management and Mitigation,  

 “Youth & Conflict: A Toolkit for Intervention”, 2005.

34. Viola Gienger, “Dying to Be Men: Symposium Digs for Roots of Gender Violence”, USIP,  

 October 31, 2013.

ภาษาไทย

35. กลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจ, “ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 เดือนเมษายน  

 2557”, (กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,  2557), หน้า 1, 

 < http://www.sbpac.go.th > (สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2557)

36. ขา่วไทยรัฐนิวส์ โชว,์ “สถิตจิำานวนผูโ้ดนคดคีวามมัน่คงตัง้แตป่ ี2547- 2557 จากศนูยป์ฏบิตักิารตำารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต”้,  

 ไทยรฐันวิสท์วี ีวนัที ่ 25 ตลุาคม 2557 ออกอากาศเวลา 19.45น. http://www.thairat.co.th (สืบคน้เมือ่ 26 ตุลาคม2557)  

37. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, “การสำารวจความต้องการการพัฒนา 

 อาชีพและคุณภาพชีวิต ของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”, สนับสนุนโดย ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด 

 ชายแดนภาคใต้ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2011



สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 89

38. คณะทำางานวาระทางสังคม กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างปี 2548 -2550,  เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัด 

 ชายแดนภาคใต้”, เอกสารสรุปการสัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่  4,  

 (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 22, http://www.southwatch.org (สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน)

39. เมตตา กูนิง, “รายงานสถานการณ์เด็กและสตรีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2556”

40. มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, “สถิติคดีความมั่นคงที่มีคำาพิพากษา และเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2550-2556”,  

 <http://www.facebook.com/media/set/?set=a.307818569270378.86042.148883741830529&type=3 > และ  

 <http://www.facebook.com/media/set/?set=a.494140517304848.126182.148883741830529&type=3>  

 (สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2557)

41. มลูนธิศูินยท์นายความมสุลมิ, “รายงานการศกึษาขอ้มลูผูไ้ดร้บัผลกระทบและการชว่ยเหลอืเยยีวยาจากสถานการณค์วาม 

 ไม่สงบใน จชต: สถิติจำานวนผู้เสียหายและญาติที่ได้รับผลกระทบร้องเรียนมายังมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ระหว่าง 

 ปี 2547-30 พ.ย.2554”, (โครงการจัดเวทีสมัชชาปฏิรูปชายแดนใต้ คร้ังท่ี 1: สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมกับ 

 สำานักงานปฏิรูป, 2555), หน้า 23

42. มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, “(ร่าง) รายงานของโครงการการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคดีความม่ันคง 

 ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะท่ี 4 กิจกรรมจัดทำาเวทีเพ่ือรับฟังความเห็นการร่างรายงาน)”, (โครงการการตรวจสอบ 

 ความชอบด้วยกฎหมายของคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนโดย American Bar Association  

 Rule of Law Initiative (ABA ROLI), 2554), หน้า 37

43. รอมฎอน ปันจอร์, “เลือกอนาคต: บทสังเคราะห์การพิจารณาทางเลือกการเมืองการปกครองในเวทีนโยบายสาธารณะ 

 ‘ชายแดนใต้จัดการตนเอง’ ”, (สำานักงานปฏิรูป, 2556), 

 <http://www.deepsouthwatch.org/sites/default/files/200_self_governance_report.pdf > (สืบค้นเม่ือ  

 6 มิถุนายน 2557)

44. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ, “มุมมองของประชาชนชายแดนใต้: ‘ความหวังในสถานการณ์ความรุนแรงอันยืดเยื้อ 

 ใต้ร่มเงาแห่ง ‘สันติภาพ’”, (สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้, มหาวิทยาลัย 

 สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2556), < http://www.deepsouthwatch.org/node/4147> (สืบค้นเม่ือ  

 8 มิถุนายน 2557)

45. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และรอมฎอน ปันจอร์, “ไฟใต้กับการริเริ่มสันติภาพแห่งเดือนรอมฎอน 2556: ความรุนแรง 

 ที่ยืดเยื้อจะต้องถ่วงดุลด้วยพลังสันติภาพเท่านั้น”, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 

 <http://www.deepsouthwatch.org/sites/default/files/dsw_analysis_-_southern_violence_and_rpi2013_th_0.pdf >  

 (สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2557)

46. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, “สรุปหกปีไฟใต้: พลวัตรการก่อความไม่สงบกับการสร้างจินตกรรมของการก่อความรุนแรง”,  

 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, < http://www.deepsouthwatch.org/node/730 > (สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2557)

47. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, “ความรุนแรงที่ยืดเยื้อเร้ือรังในสถานการณ์การเมืองท่ีไม่แน่นอนหลังการเลือกต้ัง 2554”,  

 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, < http://www.deepsouthwatch.org/node/2343 > (สืบค้นเม่ือ 13 มิถุนายน 2557) 



90 Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

48. ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, “รายงานผลการดำาเนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ 

 ความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจชต. ปีงบประมาณ 2556”, หน้า 11 

 < http://www.sbpac.go.th > (สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2557)  

49. ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, “สรุปผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 2556”, หน้า ช. 

50. สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, “สำารวจความคิดเห็น 

 ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South Poll) เมื่อช่วงวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2556”, ดูใน “เปิดผลโพลล ์

 ชายแดนใต้รอบสอง หนุนการพูดคุยสันติภาพเพิ่มขึ้น”, < http://www.deepsouthwatch.org/node/4397>  

 (สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2557)

51. สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, “The Socio-Economic  

 Structures of the Communities in the Southern Borders Provinces of Thailand”, Southern Thailand  

 Empowerment and Participation (STEP) Project, United Nation Development Programme (UNDP), 2555

52. สำานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส, “ข้อมูลสารสนเทศ: จำานวนครูตาดีกา 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

 2556”, < http://www.opep.go.th>, < http://www.opecnara.go.th>, <http://www.yalaopec.go.th>  

 (สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน  2557)

53. สำานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “การพัฒนา 

 การศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”, ข่าวการพัฒนาภาคใต้,  ฉบับประจำาไตรมาส 4, 2555, หน้า 2

54. สำานกังานสถติแิหง่ชาต,ิ “อตัราการเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา – มธัยมศกึษาท่ัวประเทศ ปกีารศกึษา 2548 – 2554” 

55. อัญชนา หีมมิหน๊ะ, “ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงและความไม่สงบ: สถิติและผลกระทบของการฆ่านอกระบบ การวิสามัญฯ  

 <http://www.deepsouthwatch.org> (สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2557)



สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 91

1
ภาคผนวก

ความรุนแรงและความขัดแย้ง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ความรนุแรงและความขดัแยง้ในจังหวดัชายแดนภาคใตเ้กดิข้ึนจากหลายปัจจยัดว้ยกนั โดยมปัีจจยัความแตกตา่งดา้นอตัลกัษณ ์
ไม่วา่จะเปน็ทางด้านเชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ ์ศาสนา และภาษา เป็นปัจจัยสำาคญัทีท่ำาให้เกิดการเรยีกร้องซึ่งอำานาจการปกครอง หลายปีทีผ่่าน
มา ภาครัฐได้มีการดำาเนินการปรับปรุงและปฏิรูปขนานใหญ่ในด้านผู้นำาทางสังคม โครงสร้างทางการเมือง โดยเฉพาะด้านการปกครอง 
การศึกษาอิสลาม และระบบกฎหมายให้มีความเป็นกลางทางศาสนามากขึ้น ทั้งนี้ สถานการณ์ความรุนแรงในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่สืบ
เนือ่งมาจากขบวนการแบง่แยกดนิแดนในชว่งปพี.ศ. 2500 – 2520 ในขณะทีค่วามเกีย่วโยงระหวา่งกลุม่ผูก้อ่ความไมส่งบในปจัจบุนักบั
กลุม่ผูก้อ่ความไมส่งบในอดตียงัคงเปน็ประเดน็ทีย่งัไมแ่นช่ดั แตร่ากเหงา้ของปญัหามลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัในมติคิวามขดัแยง้ระหวา่ง
การปกครองแบบรวมศูนย ์และการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความเป็นอัตลกัษณ์ของชนกลุม่น้อย ซึง่ไดพ้ัฒนาจนกลายเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับชนกลุ่มน้อย

 ลักษณะที่สำาคัญของความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในระดับภูมิภาค มีการใช้ความ
รุนแรงในการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งในสถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงเช่นนี้มีการเคลื่อนไหวต่อต้านแบบใช้อาวุธเพื่อสร้างความได้
เปรียบในการต่อสู้แย่งชิงอำานาจทางการเมือง รวมถึงสร้างความชอบธรรมทางกฎหมายในการปกครองตนเอง63 กล่าวคือ ต้นเหตุของ
สถานการณว์ุน่วายทีเ่กดิขึน้คอื การขาดความชอบธรรมของรฐับาลไทยในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต ้ซึง่ปญัหาความรนุแรงไมอ่าจจะแกไ้ขได้
จนกว่าจะมีความเชื่อใจกันเกิดขึ้นระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ดังที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า “ภาครัฐไม่สามารถสร้างความชอบธรรม
ในการปกครองไดโ้ดยการใชค้วามรนุแรงและการใชก้ำาลงัทางทหาร” ดงันัน้ หนทางเดยีวทีร่ฐับาลไทยจะแกป้ญัหาความขดัแยง้ทีซ่บัซอ้น
นี้ได้ คือ การสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง64 

 หลังจากที่มีสถานการณ์ความรุนแรงมากว่าสิบปี สิ่งท่ีสะท้อนถึงความพยายามท่ีจะแก้ปัญหาด้วยวิธีทางการเมือง คือการที่
รัฐบาลไทยภายใต้การดำาเนินการของสภาความมั่นคงแห่งชาติและขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (BRN) ซ่ึงเป็นกลุ่ม
เคลื่อนไหวต่อต้านที่มีอำานาจมากที่สุดได้มีการลงนามข้อตกลงการพูดคุยเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรัฐบาลมาเลเซีย
ให้การสนับสนุนและมีบทบาทที่สำาคัญในการเป็นผู้อำานวยความสะดวก ทั้งนี้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า “มี
จุดเริ่มต้นที่ไม่เหมาะสม”65 และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยัง “ขาดการปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง”66  
เนื่องจากกระบวนการสร้างสันติภาพยังขาดความมั่นคงและยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี เสียงสะท้อนจากภาคประชาสังคมใน
พื้นที่ยังคงเป็นในทางที่ดี โดยพลวัตรของกระบวนการสร้างสันติภาพได้เปิดพื้นที่ให้มีการอภิปรายประเด็นทางการเมืองที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมทั้งจากภายในและภายนอกพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
ซึ่งการเปิดพื้นที่ในลักษณะดังกล่าวช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธ6ี7 และเมื่อพิจารณาจำานวนผู้ท่ีได้
รบัผลกระทบจากเหตุการณค์วามไมส่งบทีร่นุแรงในชว่งทีผ่า่นมา การมกีระบวนการสรา้งสนัตภิาพย่อมดกีวา่ไมม่กีารดำาเนนิการใดๆ 68 
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  ความขัดแย้งที่ยังคงยืดเยื้อ

 ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มีรูปแบบที่ไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แต่มีความ
ชดัเจนว่ากองกำาลงัตดิอาวธุทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัความไมส่งบในพืน้ทีม่กีารปฏบัิตกิารในอตัราทีส่มำา่เสมอ ยกเวน้ในกรณถูีกกดดนัจากปจัจยัอืน่ 
แนวโน้มความรุนแรงทีย่งัคงอยูใ่นระดับเดิมแสดงใหเ้หน็วา่ความขัดแยง้และความรนุแรงในพืน้ทีช่ายแดนภาคใตจ้ะยงัมอียูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง 
จากประสบการณ์ของความขัดแย้งในที่อื่นๆ พบว่า ความขัดแย้งต่างๆ มักมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริงของความรุนแรงน้อย
ลง แต่จะเข้าสู่วงจรของการใช้ความรุนแรงตอบโต้ต่อการกระทำาของฝ่ายตรงข้าม69 ทั้งนี้ “แรงต้าน” หรือ “พลังแฝง” ซึ่งอยู่เป็นส่วน
หนึง่ของความขดัแยง้ไดช้ว่ยใหส้ถานการณค์วามขดัแยง้ไมเ่ลวรา้ยและทวคีวามรนุแรงมากขึน้  เมือ่พจิารณาสถานการณค์วามรนุแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นมาไม่มีปัจจัยที่เร่งให้
เกดิความรุนแรงมากขึน้ ซึง่พลวตัรของความขดัแยง้เกดิขึน้จากการคานกนัระหวา่งอทิธพิลของปจัจยัทางสงัคมและการเมอืงตา่งๆ ทีช่ว่ย
คงระดับความรุนแรงในพืน้ทีไ่มใ่หเ้ปลีย่นแปลงไป ดังนัน้ กลไกภายในพืน้ทีจ่งึไดก้อ่ตวัข้ึนในรปูแบบตา่งๆ ทัง้ในรปูแบบของกระบวนการ
สร้างสันติภาพ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐ และการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม70

69 Dennis J. D. Sandole, " Capturing the Complexity of Conflict: Dealing with Violent Ethnic Conflicts of the Post–Cold War Era", (London: 
Frances Pinter, 1999), 201 pp.
70 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และรอมฎอน ปันจอร์, “ไฟใต้กับการริเริ่มสันติภาพแห่งเดือนรอมฎอน 2556: ความรุนแรงที่ยืดเยื้อจะต้องถ่วงดุลด้วยพลังสันติภาพเท่านั้น”,  
    ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, < http://www.deepsouthwatch.org/sites/default/files/dsw_analysis_-_southern_violence_and_rpi2013_th_0.pdf >  
    (สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2557).
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ศนูยอํ์านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ที่มา: รอมฎอน ปันจอร,์ การสรา้งทางเลอืกสําหรับอนาคต: การวเิคราะหก์ารอภปิรายเกีย่วกับการเมอืงและการปกครอง
ในเวทีนโยบายสาธารณะในประเด็นการปกครองตนเองในจังหวัดชายแดนใต,้ ศนูยเ์ฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต ้2556 

รอ้ยละของประชาชนทีส่นบัสนุนรปูแบบการปกครองตา่งๆในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

รอ้ยละของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ ีม่ตีอ่ความม ัน่ใจตอ่กระบวนการสรา้ง
สนัตสิขุ 

ไมม่คีวามม่ันใจ มคีวามม่ันใจในกระบวนการสรา้งสันตภิาพ

ที่มา: สถานวจัิยความขัดแยง้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต ้ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปัตตาน,ี การสํารวจความคดิเห็นเกีย่วกับกระบวนการสรา้งสันตภิาพในชว่งวันที่ 21-25 มนีาคม 2556 

อะไรคอืปัญหาทีสํ่าคญัทีสุ่ดในชุมชน? 
รอ้ยละของคําตอบ 
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 จากสถิติล่าสุดของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีในช่วง 10 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2547 ถึงเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 
2557 แสดงให้เห็นว่าจำานวนเหตุการณ์ความรุนแรงได้เพิ่มขึ้นเป็น 14,128 ครั้ง โดยมีจำานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บประมาณ 17,005 
ราย โดยมีจำานวนผู้เสียชีวิต 6,097 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิมถึง 3,583 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 58.55 ของจำานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 
ในขณะที่มีผู้เสียชีวิตที่เป็นคนพุทธ 2,359 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 38.69 และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำานวน 10,908 ราย เป็นคนพุทธ 
6,462 ราย หรือร้อยละ 59.24 เป็นมุสลิม 3,475 ราย หรือประมาณร้อยละ 31.86 หากเปรียบเทียบเหตุการณ์ความรุนแรงรายเดือน 
จะเห็นว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมีจำานวนสูงขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้กำาลังทางทหาร
ขนานใหญ่ในการปราบปรามสถานการณ์ความไม่สงบในช่วงหลังจากการทำารัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2549 เหตุการณ์นี้ได้
นำาไปสู่การใชม้าตรการปดิลอ้มและตรวจคน้อยา่งเขม้งวด ซึง่มกีารบงัคบัใชภ้ายใตก้ฎอยัการศกึและพระราชกำาหนดการบรหิารราชการ
ในสถานการณฉ์กุเฉนิทีม่ผีลบงัคบัใชต้ัง้แตป่พี.ศ. 2548 พรอ้มกบัการกกัตวัประชาชนกวา่ 4,000 คน ซึง่สว่นใหญไ่ดร้บัการปลอ่ยตวัภาย
หลังจากการจับกุมไม่นาน  ด้วยเหตุนี้ทำาให้ผู้ก่อความไม่สงบมีการเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเป็นการปฏิบัติการท่ีมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
ทั้งเป้าหมายที่เป็นพลเรือนและทหาร ส่งผลให้มีจำานวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมากกว่าจำานวนครั้งของการก่อเหตุ หรือที่เรียก 
กันว่า “การก่อความรุนแรงเชิงคุณภาพ”71 

 ข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่าหลังจากปีพ.ศ. 2550 จำานวนเหตุการณ์ความรุนแรงมีจำานวนครั้งท่ีลดลง แต่การก่อเหตุแต่ละ
คร้ังทำาให้มีจำานวนผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสูงขึ้น ส่งผลให้การบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนในภาพรวมยังคงอยู่ในระดับ
เดิม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารูปแบบของการก่อความไม่สงบ พบว่า จำานวนเหตุการณ์ความรุนแรงรายเดือนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ 
แต่จำานวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกลับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา72 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีนัยยะคือ การ
รักษาความปลอดภัยด้วยวิธีการทางทหารโดยลำาพังเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีความซับซ้อนก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย อย่างไร
ก็ตาม ผลกระทบในด้านลบซึ่งเกิดจากการใช้วิธีการทางทหารในพื้นที่ได้ส่งผลเป็นอย่างมาก จากข้อมูลพบว่า มีบุคคลที่สูญเสียสมาชิก
ในครอบครัวถึง 30,435 ราย และบุคคลที่สมาชิกครอบครัวได้รับบาดเจ็บอีก 54,540 ราย คิดเป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น 85,025 ราย73

 แม้ว่าเส้นแนวโน้มของความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูเหมือนจะมีความผันผวนในทิศทางที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
สถานการณ์ในพื้นที่ยัง “มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อน ทำาให้มีโอกาสสูงที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น” อย่างไร
ก็ตาม การใช้ความรุนแรงมักจะมีอัตราการก่อเหตุการณ์ที่คงที่ ยกเว้นถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยอื่นๆ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้มีแรงต้าน
เกิดขึ้นภายในเหตุการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างสมดุลให้กับสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงการใช้วิธีการเมืองนำาการทหารของหน่วยงานรัฐ การ
เคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน การเพิ่มและเข้มแข็งขึ้นขององค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงการริเริ่มกระบวนการพูดคุยสันติภาพ74 จาก
ประสบการณ์ของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ชี้ให้เห็นว่า การปฏิรูปด้านการรักษาความปลอดภัยขนานใหญ่ท่ีทำาอย่างละเอียดอ่อน
ควบคู่กับการดำาเนินงานด้านการเมืองนั้น เป็นกลยุทธ์สำาคัญที่จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น ในขณะที่การเจรจาทางการเมืองและการ 
กระจายอำานาจการปกครองเปน็กญุแจทีส่ำาคญัสำาหรบัการใชว้ธิกีารทางการเมอืงซึง่จะชว่ยแกปั้ญหาดา้นความชอบธรรมในการปกครอง  
นอกจากนี้ การประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างพลเรือนกับหน่วยงานทหารในการจัดการดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการ
จดัใหม้กีารเตรยีมการดา้นการรกัษาความปลอดภยัอยา่งมอือาชพีและมคีวามรบัผดิชอบ กเ็ปน็ปจัจยัทีจ่ำาเปน็อยา่งยิง่ในการปฏริปูดา้น
การรักษาความปลอดภัย75

 นอกจากน้ีปัจจัยสำาคัญในการรักษาเสถียรภาพหรือทำาให้เหตุการณ์ความรุนแรงลดลงในช่วงหลังจากปีพ.ศ. 2554 ก็คือ  
การริเร่ิมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพในปีพ.ศ. 2556 ซึ่งพลวัตรของกระบวนการสร้างสันติภาพ คือ การเปิดให้มีการอภิปราย

71 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, “สรุปหกปีไฟใต้: พลวัตรการก่อความไม่สงบกับการสร้างจินตกรรมของการก่อความรุนแรง”, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 
    < http://www.deepsouthwatch.org/node/730> (สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2557)
72 Srisompob Jitpiromsri and Duncan McCargo, “The Southern Thai Conflict Six Years on: Insurgency, Not Just Crime”, Contemporary Southeast  
    Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol. 32: No. 2, August 2010, 156-183 pp.
73 การประมาณโดยใช้สมมุติฐานว่า ครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบแต่ละครอบครัว มีสมาชิก 5 คน
74 รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการทางการเมืองโดยรัฐบาลต่างๆ ใน International Crisis Group (ICG), “Thailand: The Evolving  
    Conflict in the South”, Asia Report No. 241, December 11, 2012. 
75 Srisompob Jitpiromsri, “The New Challenge of Thailand’s Security Forces in the Southern Frontiers”,  In Paul Chambers ed., Knights of the  
    Realm: Thailand’s Military and Police, Then and Now ,( White Lotus Press, 2013), 572-3 pp.
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อย่างกว้างขวางในประเด็นข้อโต้เถียงทางการเมืองที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีจัดข้ึนโดยหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมทั้งจากภายในและภายนอกพื้นที7่6 เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีที่ช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และส่งผล
ทำาให้เกิดการลดระดับความรุนแรงจนทำาให้มีการเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำาคัญในช่วง 40 วัน ของเดือนรอมฎอนใน ปีพ.ศ. 2556 ซึ่ง
จำานวนผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบไม่เคยมีการลดลงเลยตั้งแต่การปะทุข้ึนของความรุนแรงในปีพ.ศ. 2547 ยกเว้นในช่วงที่
มีข้อตกลงการหยุดยิง อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทยและกลุ่ม BRN ยังคงไม่ประสบความสำาเร็จในการรักษาข้อตกลงการหยุดยิงตลอดระยะ
เวลา 40 วัน ตามที่มีการตกลงกันไว7้7 

 การเปิดกว้างให้มีพื้นที่การหารือในเวทีสาธารณะในช่วงปี 2553 ทำาให้เกิดการขยายตัวขององค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และในช่วงปีพ.ศ. 2555-2556 องค์กรภาคประชาสังคมได้จัดเวทีสาธารณะในท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่กว่า 200 เวที เพื่อ
ใหป้ระชาชนทีห่ลากหลาย ทกุภาคสว่นไดส้ะทอ้นความคดิเหน็ตอ่รปูแบบการปกครองทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ทีจ่ะนำาไปสูก่ารแก้
ปญัหาความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ ซึง่ผลจากการจดัเวทพีบวา่ มปีระชาชนรอ้ยละ 51.8 ทีต่อ้งการเลอืกตัง้ผูว้า่ราชการจงัหวดัของตนเองในรปู
แบบใดรูปแบบหนึ่ง78 จากข้อมูลการวิจัยเพื่อสำารวจทัศนคติของประชาชนในจังหวัดปัตตานี เมื่อปีพ.ศ. 2556 โดย มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ที่ทำาการสำารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1,870 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนร้อยละ 55 ต้องการให้มีรูปแบบการกระจายอำานาจการ
ปกครองพเิศษในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และมเีพยีงรอ้ยละ 14 ทีไ่มเ่หน็ดว้ย79 นอกจากนีใ้นการสำารวจชิน้เดยีวกนัซึง่ไดเ้กบ็ขอ้มลูทนัที
หลงัจาก “การมฉีนัทามติในกระบวนการพดูคยุเพือ่สรา้งสนัตภิาพ” ระบวุา่ประชาชนสว่นใหญ ่(รอ้ยละ 67) มคีวามมัน่ใจในกระบวนการ
สรา้งสนัตภิาพซึง่อยูร่ะหวา่งการดำาเนนิการ และมกีารเคลือ่นไหวระดบัรากหญา้เพือ่หาแนวทางการแกป้ญัหาอยา่งสนัตไิดเ้พิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบบ้างก็ตาม

 

76 Insider Peacebuilders Platform (IPP), “How can the Peace Process Be Taken Forward?”, Deep South Watch, 
    < http://www.deepsouthwatch.org/en/node/5446 > (สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2557).
77 Srisompob Jitpiromsri and Anders Engvall, “A Meaningful Peace: Ramadan Ceasefire Assessment”, Deep South Watch , 
     < http://www.deepsouthwatch.org/node/4720 > (สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2557).
78 รอมฎอน ปันจอร์, “เลือกอนาคต: บทสังเคราะห์การพิจารณาทางเลือกการเมืองการปกครองในเวทีนโยบายสาธารณะ‘ชายแดนใต้จัดการตนเอง’ ”, (สำานักงานปฏิรูป, 2556),  
   < http://www.deepsouthwatch.org/sites/ default/files/200_self_governance_report.pdf > (สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2557) ; รูปแบบอื่นๆ ของ 
     การปกครองตนเองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดู Duncan McCargo, “Autonomy for Southern Thailand: Thanking the Unthinkable?,” Pacific Affairs:  
     Vol. 83, No. 2,  June 2010, 261-281 pp.
79 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ, “มุมมองของประชาชนชายแดนใต้: ‘ความหวังในสถานการณ์ความรุนแรงอันยืดเยื้อใต้ร่มเงาแห่ง ‘สันติภาพ’ ”,(สถานวิจัยความ 
    ขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2556), 

    < http://www.deepsouthwatch.org/node/4147 > (สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2557)
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ทีม่า: ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้ 2557 
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ผูว้า่ราชการจังหวัดที่มาจากการเลอืกตัง้

กระทรวง/หน่วยงานในพื้นที่ภาคใต ้

ศนูยอํ์านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ที่มา: รอมฎอน ปันจอร,์ การสรา้งทางเลอืกสําหรับอนาคต: การวเิคราะหก์ารอภปิรายเกีย่วกับการเมอืงและการปกครอง
ในเวทีนโยบายสาธารณะในประเด็นการปกครองตนเองในจังหวัดชายแดนใต,้ ศนูยเ์ฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต ้2556 

รอ้ยละของประชาชนทีส่นบัสนุนรปูแบบการปกครองตา่งๆในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

รอ้ยละของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ ีม่ตีอ่ความม ัน่ใจตอ่กระบวนการสรา้ง
สนัตสิขุ 

ไมม่คีวามม่ันใจ มคีวามม่ันใจในกระบวนการสรา้งสันตภิาพ

ที่มา: สถานวจัิยความขัดแยง้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต ้ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปัตตาน,ี การสํารวจความคดิเห็นเกีย่วกับกระบวนการสรา้งสันตภิาพในชว่งวันที่ 21-25 มนีาคม 2556 

อะไรคอืปัญหาทีส่ําคญัท ีสุ่ดในชุมชน? 
รอ้ยละของคําตอบ 



สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 95

  การกระทำาและปัจจัยที่สร้างความสมดุลในสถานการณ์ความขัดแย้ง

 อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ทำาให้สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีความยืดเยื้อ แต่มีแนวโน้มความรุนแรงที่คงที่ 
ซ่ึงสะทอ้นใหเ้หน็วา่ แมแ้ตใ่นบรรยากาศทีม่แีตก่ารมุง่รา้ยตอ่กนั ยงัคงมปีจัจยับางประการทีช่ว่ยทำาใหส้ถานการณค์วามขดัแยง้คงอยูใ่น
ระดับที่มีเสถียรภาพ เปรียบเสมือนการกระทำาที่ช่วยสร้างความสมดุลและอาจช่วยให้ระดับความขัดแย้งไม่รุนแรงมากขึ้น สถานการณ์
ความขัดแย้งในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 - 2557 สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ช่วงแรกของความขัดแย้ง เป็นช่วงสี่ปีแรกตั้งแต่ 
เดือนมกราคมพ.ศ. 2547 – เดือนธันวาคมพ.ศ. 2550 มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของสถานการณ์ความไม่สงบ โดยรูปแบบของเหตุการณ์
ความรนุแรงมลัีกษณะทีห่ลากหลายและเปน็การจูโ่จมทีม่กีารวางแผน ยกตวัอยา่งเชน่ ในเดอืนมถินุายนพ.ศ. 2549 มกีารจูโ่จมเพือ่สรา้ง
สถานการณ์ในพื้นที่พร้อมกันถึง 54 จุด ส่วนใหญ่เป็นการใช้ระเบิดแสวงเครื่อง (IED) และ ในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2549 เกิดสถานการณ์
ในพ้ืนที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากกวา่ 122 แหง่ มทีัง้การวางระเบดิ การลอบวางเพลงิ การโปรยตะปเูรอืใบ และการเผายางรถยนต ์ 
อีกทั้งในเดือนกันยายนพ.ศ. 2549 ได้มีการวางระเบิดในย่านชุมชนและพื้นที่ท่องเที่ยวในศูนย์กลางเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 7 จุด 
ทำาให้มีผู้เสียชีวิตจำานวน 5 คน และบาดเจ็บอีกว่า 60 คน การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 160.47 ครั้งต่อเดือน 

 การปรบัเปลีย่นนโยบายรฐับาลเกีย่วกบัจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นชว่งครึง่ปหีลงัของปพี.ศ. 2550 ไดส้ง่ผลใหจ้ำานวนเหตกุารณ์
ความรุนแรงในภาพรวมลดลงอยา่งมนียัยะสำาคัญและเริม่อยูใ่นระดบัท่ีทรงตวั  ในทางกลบักนั มาตรการในการใช้กำาลงัทหารเพือ่ลดความ
รุนแรงในช่วงนั้น แม้จะส่งผลต่อความถี่และจำานวนเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการตายและการ
บาดเจ็บในแต่ละเดือน80 โดยค่าเฉลี่ยของเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเดือนระหว่างเดือนมกราคมพ.ศ. 2551 ถึงเดือนเมษายนพ.ศ. 2557 
อยู่ที่ประมาณ 84.53 ครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเกิดขึ้นของพลวัตรและรูปแบบความรุนแรงที่คงที่ ทั้งนี้ ในช่วงดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์คือ ระหว่างเดือนมกราคมพ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2554 ค่าเฉลี่ยของความรุนแรงมีค่าเท่ากับ 77.29 ครั้ง แสดง
ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง โดยใช้ “การเมืองนำาการทหาร” ประสบความสำาเร็จทางยุทธวิธีใน
การปราบปรามการก่อความไม่สงบและรักษาความสงบสุขในพื้นท่ีได้ระดับหนึ่ง แต่การใช้นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยการทำากิจกรรมร่วมกับพลเรือน ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว8้1 จากข้อมูลการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง ทัศนคติ
ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติสุข รอบที่ 2 (เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2556) โดยสถานวิจัยความ
ขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ปัญหาที่รุนแรงที่สุดของชุมชนยังคงเป็นปัญหา 
ยาเสพติดและการใช้สารเสพติด การว่างงาน การก่อความไม่สงบ และความยากจน82 

80 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, “ความรุนแรงที่ยืดเยื้อเรื้อรังในสถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอนหลังการเลือกตั้ง 2554”,  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 

    < http://www.deepsouthwatch.org/node/2343 > (สืบค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2557); แนวโน้มและรูปแบบของความรุนแรง ดู International Crisis Group 
     (ICG), “Thailand: The Evolving Conflict in the South”, Asia Report No. 241, December 11, 2012. 

81 Srisompob Jitpiromsri and Duncan McCargo, “The Southern Thai Conflict Six Years on: Insurgency, Not Just Crime”, เรื่องเดิม, 165-6 pp.

82 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, “สำารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
     (Deep South Poll) เมื่อช่วงวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2556”, ดูใน “เปิดผลโพลล์ชายแดนใต้รอบสอง หนุนการพูดคุยสันติภาพเพิ่มขึ้น”, 
     < http://www.deepsouthwatch.org/node/4397> (สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2557)
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ผูเ้สยีชวีติ ผูบ้าดเจ็บ

ผูท้ ีเ่สยีชวีติและผูท้ ีไ่ดร้บับาดเจ็บจากเหตุการณค์วามไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
มกราคม 2547 - เมษายน 2557 (124 เดอืน) 

จากเหตุการณ์ความรุนแรง 14,128 คร ัง้ และมผีูเ้สยีชวีติและบาดเจ็บ 17,005 ราย 

ทีม่า: ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้ 2557 

ผูเ้สยีชวีติ 6,097 ราย ผูบ้าดเจ็บ 10,908 ราย 
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ผูว้า่ราชการจังหวัดที่มาจากการเลอืกตัง้

กระทรวง/หน่วยงานในพื้นที่ภาคใต ้

ศนูยอํ์านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ที่มา: รอมฎอน ปันจอร,์ การสรา้งทางเลอืกสําหรับอนาคต: การวเิคราะหก์ารอภปิรายเกีย่วกับการเมอืงและการปกครอง
ในเวทีนโยบายสาธารณะในประเด็นการปกครองตนเองในจังหวัดชายแดนใต,้ ศนูยเ์ฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต ้2556 

รอ้ยละของประชาชนทีส่นบัสนุนรปูแบบการปกครองตา่งๆในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

รอ้ยละของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ ีม่ตีอ่ความม ัน่ใจตอ่กระบวนการสรา้ง
สนัตสิขุ 

ไมม่คีวามม่ันใจ มคีวามม่ันใจในกระบวนการสรา้งสันตภิาพ

ที่มา: สถานวจัิยความขัดแยง้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต ้ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปัตตาน,ี การสํารวจความคดิเห็นเกีย่วกับกระบวนการสรา้งสันตภิาพในชว่งวันที่ 21-25 มนีาคม 2556 

อะไรคอืปัญหาทีสํ่าคญัทีสุ่ดในชุมชน? 
รอ้ยละของคําตอบ 
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 หลงัจากปพี.ศ. 2554 มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายโดยรฐับาลนางสาวยิง่ลกัษณ ์ชนิวตัร ไดอ้นมุตันิโยบาย “การบรหิารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ปีพ.ศ. 2555 – 2557” ซึ่งถูกร่างและดำาเนินการโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตั้งแต่ในช่วงรัฐบาลของพรรค
ประชาธปิตัย8์3 มวีตัถปุระสงค ์9 ขอ้ ซึง่มปีระเด็นสำาคญัคอื การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมทีเ่อือ้ตอ่การพดูคยุหาทางออกของความ
ขดัแยง้ โดยสรา้งหลกัประกนัใหบุ้คคลและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย เพือ่เปดิโอกาสใหทุ้กภาคสว่นมสี่วนร่วมในกระบวนการสรา้งสนัตภิาพ 
ทั้งนี้ การพูดคุยเพื่อสันติภาพได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

 แม้จะมีความท้าทายและความยากลำาบากภายใน แต่กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพท่ีกัวลาลัมเปอร์นับว่ามีความก้าวหน้า
อยา่งมากจากกระบวนการเจรจาลบัในครัง้กอ่นหน้า84 ยิง่ไปกวา่นัน้ นโยบายการเปิดพืน้ท่ีสาธารณะท่ีดำาเนนิคูข่นานไปกบัการเคล่ือนไหว
ของภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่ขยายตัวขึ้น ได้สนับสนุนการเจรจาสันติภาพที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียทั้ง 3 ครั้ง85 การสำารวจความ
คดิเหน็ของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้กีย่วกบักระบวนการสรา้งสนัตสิขุ โดยสถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ในเดือนมีนาคมและเดอืนมถุินายนพ.ศ. 2556 ระบุวา่ คนในพืน้ท่ีเหน็ดว้ยตอ่กระบวนการ
สร้างสันติภาพเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 67 เป็น ร้อยละ 7786

83 Srisompob Jitpiromsri, “The New Challenge of Thailand’s Security Forces in the Southern Frontiers”, เรื่องเดิม, 569 pp.
84 Duncan McCargo, “Southern Thailand: From Conflict to Negotiation?”, เรื่องเดิม, 1 pp.
85 Norbert Ropers, “IPP in the Context of PPP, Insider Peacebuilder Plaforms under the Context of Pa(t)tani Peace Process”, in PPP: Pa(t)tani  
    Peace Process in ASEAN Context, Deepbook, 2013, 23-41 pp.; Norbert Ropers, “Govt. must strive to build ‘positive peace’ in South”, (Bangkok  
    Post Published: Apr. 29, 2013),  < http://www.bangkokpost.com/news/local/347484/govt-must-strive-to-build-positive-peace-in-south. >.
86 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , “สำารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต้ (Deep South Poll) เมื่อช่วงวันที่ 21-25 มีนาคม 2556 และ 9 – 11 มิถุนายน 2556”, เรื่องเดิม.
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อะไรคอืปญัหาทีส่าํคญัทีส่ดุในชุมชน? 
รอ้ยละของคาํตอบ 

ทีม่า: สถานวจัิยความขัดแยง้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต,้ มหาวทิยาลัยสงขลานครทิร ์
การสํารวจความคดิเห็นของประชาชนในภาคใต ้เรือ่ง ทัศนคตขิองประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตเ้กีย่วกับกระบวนการ
สรา้งสันตสิขุ รอบที ่2 (มถินุายน 2556) ซึง่ทําการสํารวจกลุม่ตัวอยา่งของประชาชนในพืน้ทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต ้
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งบประมาณของภาครฐัในการแกป้ญัหาและการพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้
ในชว่งปี พ.ศ. 2547 - 2557

ทีม่า: สํานักงบประมาณ 2014 

ลา้นบาท 



สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 97

ร้อยละของประชาชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

ทีม่คีวามมัน่ใจต่อกระบวนการ 

สร้างสันตสุิข (1)

ร้อยละของประชาชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

ทีม่คีวามมัน่ใจต่อกระบวนการ 

สร้างสันตสุิข (2) 

มีความม่ันใจ ไม่มีความม่ันใจ 
ท่ีมา: 

(1) สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, การสาํรวจความคิดเห็นในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต:้ การสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบักระบวนการสร้างสนัติสุขในช่วงวนัท่ี 21 – 25 มีนาคม 2556 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งประชาชน

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้1,870 คน 

(2) สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, การสาํรวจความคิดเห็นในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต:้ การสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบักระบวนการสร้างสนัติสุขในช่วงวนัท่ี 9 – 11 มิถุนายน 2556 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งประชาชน

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้2,006 คน 

 ในขณะทีร่ะดับความรนุแรงต้ังแต่ปพี.ศ. 2555 – 2556 มกีารเพิม่ขึน้ และกลไกภายในของความรนุแรงกม็ลีกัษณะทีเ่ปน็พลวตัร 
อย่างไรก็ตาม ยังมี “แรงเฉื่อย” หรือ “พลังแฝง” อยู่ภายในกระบวนการความขัดแย้ง และเป็นปัจจัยที่ยับยั้งไม่ให้ระดับความรุนแรง 
ทวีมากยิ่งขึ้น ผลที่ตามก็คือ ระหว่างเดือนมกราคมพ.ศ. 2555 ถึงเดือนเมษายนพ.ศ. 2557 ค่าเฉลี่ยของเหตุการณ์ความรุนแรงต่อ
เดือนอยู่ที่ 96.96 ครั้ง ซึ่งมีสัญญาณเตือนว่ามีการพัฒนาการของการสร้างสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จากเหตุการณ์เมื่อวัน
ที่ 31 มีนาคมพ.ศ. 2556 ที่กลุ่มก่อความไม่สงบได้ทำาการโจมตีท่ีรุนแรงท่ีสุดในรอบหลายปี ด้วยการใช้ระเบิดรถยนต์โดยมีเป้าหมาย
เป็นประชาชนที่เดินจับจ่ายซื้อของในจังหวัดยะลา และนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ในโรงแรมที่เป็นที่นิยมของจังหวัดสงขลา ทำาให้มีผู้เสียชีวิต  
14 คน และบาดเจ็บอีกกว่า 100 คน 

 ในปพี.ศ. 2555 และในชว่งกอ่นทีจ่ะมกีารรเิริม่กระบวนการพดูคยุสนัตภิาพในปีพ.ศ. 2556 มกีารสรา้งสถานการณค์วามรนุแรง
เปน็จำานวนมาก อาท ิการโจมตีทีอ่ำาเภอมายอในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2555 การสงัหารอหิมา่มอบัดลุลาเตะโตะ๊เดร ์ตลอดจนความรนุแรง
ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2555 และปฏิบัติการที่บาเจาะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 255687 เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อตกลงการหยุด
ยงิระยะเวลา 40 วนั ระหวา่งสภาความมัน่คงแหง่ชาตแิละขบวนการแนวรว่มปฏวิตัแิหง่ชาตมิลายปูาตาน ี(BRN) ไดล้ดจำานวนผูเ้สยีชวีติ
จากสถานการณ์ความไม่สงบลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2556 แต่เมื่อข้อตกลงการหยุดยิงดังกล่าวยุติลงเนื่องจากทั้ง
สองฝ่ายได้ถอนตัวจากข้อตกลง ทำาให้เหตุการณ์ความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกในช่วงเดือนสิงหาคม88 

 นอกจากนี ้รปูแบบของความรนุแรงในชว่งปพี.ศ. 2556 ซึง่เปน็ชว่งทีท่ัง้สองฝา่ยไดม้กีารตกลงในการพดูคยุเพือ่สนัตภิาพนัน้ได้ 
มีการเปลี่ยนแปลงคือ มุ่งเน้นการจู่โจมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งทหาร ตำารวจ และกำาลังรบกึ่งทหาร เนื่องจากเป็นหนึ่งใน 
ข้อเรียกร้องของรัฐบาลไทยที่ขอให้ยกเลิกการโจมตีพลเรือนและย่านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเมือง ซึ่งได้รับการตอบรับในระดับหนึ่งจาก
กลุ่ม BRN89 อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2557 หลังจากความล่าช้าในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ทำาให้แนวโน้มการโจมตี 
ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพลเรือนทั่วไปเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

87 Don Pathan, “Negotiating the Future of Patani”, เรื่องเดิม, 72-85 pp.
88 Srisompob Jitpiromsri and Anders Engvall, “A Meaningful Peace: Ramadan Ceasefire Assessment,” เรื่องเดิม, 1-4 pp.
89 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ รอมฎอน ปันจอร์, “ไฟใต้กับการริเริ่มสันติภาพ แห่งเดือนรอมฎอน 2556”,  เรื่องเดิม, หน้า 6.
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 จากการศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบความขดัแยง้และความรนุแรงทีม่ลีกัษณะยดืเยือ้ พบวา่พลวตัรภายในของความขดัแยง้เปน็สิง่ที่
มีความสำาคัญโดย “ลักษณะที่ยืดเยื้อของความขัดแย้งอาจเป็นผลมาจากวิธีการที่ใช้ในการต่อสู้” กล่าวคือ การศึกษาความขัดแย้งทำาให้
ทราบว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายกลุ่มผู้ต่อต้านมีปัจจัยร่วมท่ีสำาคัญคือ การสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายต่อประชาชน ทำาให้มี
จำานวนของผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นประกอบกับผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์มีทัศนคติที่แย่ลง ตลอดจนทำาให้เกิดความรู้สึกที่ยากลำาบากของผู้ได้รับ
ผลกระทบในการปรบัความเขา้ใจกบัฝา่ยตรงขา้ม แมใ้นกรณทีีส่ามารถบรรลขุอ้ตกลงระหวา่งกนัได9้0 นอกจากนี ้การจูโ่จมประชาชนทัง้
ที่เป็นผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ยังเป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงของความยากลำาบากในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงและยืดเยื้อ 

 โดยสรุปแล้ว พลวัตรของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภายใต้มีลักษณะที่ “อ่อนไหว สับสน และซับซ้อน” และมีแนวโน้ม
ว่าจะเพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้เหตุการณ์ความรุนแรงยังขาดความชัดเจน การก่อเหตุการณ์ความรุนแรงยังมีลักษณะที ่
ถูกจำากัดในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ปกติ จากสถานการณ์ช่วงแรกในช่วงปีพ.ศ. 2547 - 2550 ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เพราะรัฐ
มีการปราบปราบอย่างเข้มงวด ซึ่งการกระทำาดังกล่าวไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสถานการณ์โดยรวม แต่ยังส่งผลให้เกิดการยกระดับความ
รุนแรงทีม่ากขึน้อกีดว้ย ในขณะทีใ่นชว่งปพี.ศ. 2551-2554 การพยายามผสมผสานแนวทางทางการทหารเพือ่จำากดัการกอ่เหตขุองกลุ่ม
ก่อความไมส่งบ โดยใชก้องกำาลงักวา่ 60,000 นาย รว่มกบัแนวทางการเมอืงนำาการทหารซึง่มกีารดำาเนนิการโครงการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ
และสังคม แม้ว่าจะประสบความสำาเร็จเพียงระดับหนึ่ง แต่ก็ทำาให้จำานวนเหตุการณ์ความรุนแรงลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ อย่างไรก็ตาม  
แม้จำานวนของเหตุการณ์ความรุนแรงลดลงแต่จำานวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอยู่ในระดับคงที่ อาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะของ  
“การก่อความรุนแรงเชิงคุณภาพ” 

90 Marcus Nilsson and Joakim Kreutz, “Protracted conflicts: Issues or dynamics at stake?”, New Routes, A Journal of  Peace Research and  
     Action, 4/2010, Vol. 15, 3-6 pp. 
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 นอกจากนี้ ความขัดแย้งในช่วงปีพ.ศ. 2555 – 2557 มีความเป็นพลวัตรสูงขึ้น เพราะยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นหลาย
เหตุการณ ์แตก่ม็ปีจัจยัในพืน้ทีท่ีต่อ้งการแกป้ญัหาและสรา้งสนัตภิาพปรากฏขึน้มาดว้ย จงึสง่ผลใหส้ถานการณค์วามรนุแรงในภาพรวม 
ในช่วงปีพ.ศ. 2551 – 2557 อยู่ที่ระดับ 84.53 ครั้งต่อเดือนและอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่

 หากพิจารณาจากระยะเวลาของเหตุการณ์ความรุนแรงจะพบว่า กลุ่มก่อความไม่สงบพยายามที่จะรักษาระดับการเคลื่อนไหว
ให้คงที่ ยกเว้นในกรณีที่ถูกกดดันจากปัจจัยอื่น ทั้งนี้ ปัจจัยภายในต่างๆ ที่มีส่วนในการสร้างเสถียรภาพของสถานการณ์ได้ทำาให้เกิดเส้น
แนวโน้มที่มีความผันผวน จากการใช้การถดถอยแบบกำาลังสองน้อยสุด (Polynomial Least-Squares regression)91 ในการพิจารณา
ความผนัผวนของเหตกุารณ์ความรนุแรง เพือ่หาเสน้แนวโนม้แบบ Best-fit ซึง่สามารถเป็นตวัแทนของแนวโนม้ท่ีลดลดตัง้แตปี่พ.ศ. 2547 
ถึงปีพ.ศ. 2557 พบว่า เหตุการณ์ความรุนแรงมีทิศทางที่ทรงตัวและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงท้าย ซึ่งการที่ระดับของความขัดแย้งที่รุนแรง
ได้ลดระดับลง เนื่องจากมีปัจจัยทางสังคมหลายประการที่เข้ามาถ่วงดุล ทั้งจากประชาชนระดับรากหญ้า ภาคประชาสังคม ฝ่ายความ
มั่นคง และกระบวนการทางการเมืองที่มีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยตลอดช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ส่วนความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในช่วงท้ายนั้นเป็น
ผลมาจากปัจจัยสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ดังนั้นจึงทำาให้เกิดความคลุมเคลือว่า แนวโน้มท่ีไม่ชัดเจนนี้จะเป็นจุดเร่ิมต้นของ
การเปลี่ยนแปลงแบบรูปตัวยู (U-shape) แบบพาราโบลา หรือทรงตัวในรูปแบบเดิม โดยสถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหว และความ
สับสน ทั้งยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ 

91 แบบจำาลองการถดถอยคือ เครื่องมือทางสถิติที่ใช้สำาหรับการทดสอบเพ่ือหาเส้นแนวโน้มเส้นตรงของชุดข้อมูล โดยข้อมูลบางประเภท อาทิ แนวโน้มความรุนแรง  
     จะเข้ากับเส้นแนวโน้มแบบ polynomial ได้ดีกว่า ทั้งนี้ การวิเคราะห์และการนำาเสนอแบบจำาลองนี้จัดทำาขึ้นโดย Microsoft Excel
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 ขณะเดียวกัน แบบจำาลองการถดถอยแบบกำาลังสองน้อยสุด (Polynomial Least-Squares regression) ยังได้แสดงให้เห็น 
ว่าจำานวนผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ระหว่างปีพ.ศ. 2547 – 2557 มีลักษณะทรงตัวและมีแนวโน้มคงที่ ซึ่งบ่งชี้ว่า มีการ 
เคล่ือนตวัเขา้สูจ่ดุสมดลุของสภาวะความรนุแรงทีส่ง่ผลตอ่ระดบัการสญูเสยีในภาพรวม ทัง้นี ้เสน้ตรงทีคู่ข่นานของจำานวนผูเ้สียชวิีตและ 
ได้รับบาดเจ็บตลอดระยะเวลา 10 ปี แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของดุลยภาพในช่วงหลายปีของเหตุการณ์ความรุนแรงและปัจจัยภายใน 
ท่ีเกิดจากการต่อสู้และกระบวนการสร้างสันติภาพ ซึ่งเป็นตัวกำาหนดปัจจัยที่มีองค์ประกอบหลากหลายที่สามารถผลักดันให้เคล่ือน 
เข้าสู่ภาวะที่มีเสถียรภาพ ในลักษณะที่มีความเป็นพลวัตรสูงและได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ดังนั้น การผลักดัน 
ให้เกิดภาวะสมดุลจึงจำาเป็นต้องอาศัยกระบวนการที่ต่อเนื่อง ทั้งการสร้างพื้นที่สาธารณะทางสังคม การสนับสนุนทางการเมือง  
และการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
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  ผลกระทบเชิงลบ

 แนวคิด “การเมืองนำาการทหาร” ที่ถูกกำาหนดขึ้นโดยภาครัฐ เพื่อใช้บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและจัดทำาแผนพิเศษในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการใช้จ่ายงบประมาณ
จำานวนมากในโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับรายได้และมาตรฐานการครองชีพ กระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึง
พัฒนาการเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้นโดยมศีนูยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภายใต ้(ศอ.บต.) เป็นหนว่ยงานหลกั
ในการดำาเนินงานและการประสานงาน ในชว่ง 10 ป ีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2547 – 2557) รฐัใชง้บประมาณสำาหรบัการแกไ้ขปญัหาและพฒันา
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำานวน 206,094.440 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นจำานวนที่ค่อนข้างมาก92 เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆในประเทศ  
ทั้งนี้ในปี 2552 มีการใช้จ่ายงบประมาณสูงที่สุด เป็นจำานวน 27,144.91 ล้านบาท เนื่องจากเป็นช่วงสองปีหลังจากการปราบปราม 
กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบครั้งใหญ่ ส่งผลให้จำานวนของเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง และคาดว่าปีพ.ศ. 2557 จะมีการใช้งบประมาณ 
มากทีส่ดุเปน็อนัดบัสอง ประมาณ 24,152.39 ลา้นบาท ซึง่เป็นช่วงหลงัจากท่ีมกีารรเิริม่กระบวนการพดูคยุเพือ่สนัตภิาพ และกระบวนการ
สร้างสันติภาพยังต้องใช้เวลาที่ยาวนาน ดังนั้นกระบวนการสร้างสันติภาพก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงเช่นเดียวกัน 

 อยา่งไรกต็าม การใชน้โยบายด้านการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเพือ่แกปั้ญหาผลกระทบจากสถานการณค์วามไมส่งบ และการ
ดำาเนินการทางทหาร ถือว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จากการศึกษาในปีพ.ศ. 2553 พบว่า การใช้จ่ายเงินงบประมาณจำานวนมากกับ
โครงการพิเศษในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลต่อการกระจายรายได้และการแก้ปัญหาความยากจนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
แม้ว่าจะมีความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในระดับที่สูงและมีผลตอบรับที่ดีต่อมาตรการระยะสั้น เช่น โครงการสร้างงานและ
จ้างงานเร่งด่วนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4,500 บาท) โครงการบัณฑิตอาสา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งก็ตาม 
แตโ่ครงการของภาครัฐยงัขาดการเพิม่ขดีความสามารถของคนในพืน้ที ่และการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิยงัไมเ่ตม็ศกัยภาพ
เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งตัวชี้วัดที่สำาคัญ คือ ปัญหาทางสังคมที่มีอยู่ ทั้ง ปัญหาด้านยาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาการว่างงานของเยาวชน93 ตลอดจนปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจก็ยังคงเป็นปัญหาที่สำาคัญอยู่
ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในช่วงหลังจากปีพ.ศ. 2547 ก็ตาม

92 สำานักงบประมาณ, “งบประมาณของภาครัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ ปี 2547 – 2557”, (ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
     งบประมาณไม่ได้รวมถึง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เงินเดือน และการจ้างงานภาครัฐ)
93 Srisompob Jitpiromsri and Duncan McCargo, “The Southern Thai Conflict Six Years on: Insurgency, Not Just Crime”, เรื่องเดิม, 165 pp.
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94 Adam Burke et al., “The Contested Corners of Asia: Subnational Conflict and International Development Assistance”, เรื่องเดิม, 19 pp.

 แม้แต่ในช่วงก่อนที่สถานการณ์ความไม่สงบจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นในปีพ.ศ. 2547 GDP ต่อหัวของประชากรในสามจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ลดลงประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับภาพรวมค่าเฉลี่ยของท้ังประเทศ และความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ 
ยังคงมีอยู่94 แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า การเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ถือว่ามีค่าอยู่ระดับที่ 
เหมาะสมเมื่อเทียบกับภาคใต้ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการดำาเนินการโครงการพิเศษทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ 
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ทีม่า: สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) 

อตัราการเจรญิเตบิโตผลติภณัฑม์วลรวมจังหวัด ของ
จังหวัดปัตตาน ีจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธวิาส ในชว่งปี 2541 - 2553

2541  2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549 2550  2551  2552  2553 

1.69 

1 

4.83 
5.78 

5.92 

3.71 

5.66 

1.79 1.82 

-0.08 

2.25 

-0.68 

-2.23 

6.12 6.26 

0.71 

2.91 3.03 

0.5 1.01 

2.8 

2.05 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

ปี 43 ปี 44 ปี 45 ปี 46 ปี 47 ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53

การเปรยีบเทยีบอตัราการเจรญิเตบิโตผลติภณัฑม์วลรวมจังหวดั ของ
จังหวัดปัตตาน ีจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธวิาส กบัจังหวัดภาคใต ้

ในชว่งปี 2543 - 2553 

ภาคใต ้ 3 จังหวัด

2543      2544       2545       2546      2547      2548        2549       2550      2551      2552       2553    

รูปหน้า 102 (รูปบน)

รูปหน้า 102 (รูปล่าง)

-5.55 

-3.40 

-0.69 

-2.24 

6.15 6.23 

0.58 

3.04 3.03 

0.51 
1.01 

2.80 
2.05 

-8.00

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

ทีม่า: สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) 

อตัราการเจรญิเตบิโตผลติภณัฑม์วลรวมจังหวัด ของ
จังหวัดปัตตาน ีจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธวิาส ในชว่งปี 2541 - 2553

2541  2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549 2550  2551  2552  2553 

1.69 

1 

4.83 
5.78 

5.92 

3.71 

5.66 

1.79 1.82 

-0.08 

2.25 

-0.68 

-2.23 

6.12 6.26 

0.71 

2.91 3.03 

0.5 1.01 

2.8 

2.05 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

ปี 43 ปี 44 ปี 45 ปี 46 ปี 47 ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53

การเปรยีบเทยีบอตัราการเจรญิเตบิโตผลติภณัฑม์วลรวมจังหวดั ของ
จังหวัดปัตตาน ีจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธวิาส กบัจังหวัดภาคใต ้

ในชว่งปี 2543 - 2553 

ภาคใต ้ 3 จังหวัด

2543      2544       2545       2546      2547      2548        2549       2550      2551      2552       2553    



สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 103

 ความขัดแย้งที่รุนแรงซึ่งเป็นปัจจัยทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในด้านการผลิต  
การจ้างงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคการเกษตรซึง่มกีารเตบิโตทีช่า้ลง ในขณะทีป่จัจยัทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการเตบิโตของภาคอตุสาหกรรม
ก็ถูกปิดกั้นจากสถานการณ์ความรุนแรงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สำาหรับการเติบโตของภาคนอกการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
ใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการภาครัฐได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และได้กลายเป็นปัจจัยความปลอดภัย (safety-net) ที่สำาคัญ
สำาหรับเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ค่อยๆ ขยายตัวขึ้นเนื่องจากบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงและการสร้างสถานการณ์  
นอกจากน้ี บทบาทของภาครัฐยังสามารถช่วยเศรษฐกิจของภาคใต้ให้รอดพ้นจากผลกระทบที่ไม่พึ่งประสงค์จากภายนอก เช่น  
ผลกระทบของการขึ้นราคานำ้ามัน และการลดลงของราคายาง อย่างไรก็ตาม โครงการของภาครัฐไม่สามารถช่วยบรรเทาปัญหา 
ความยากจน ความไม่เท่าเทียม และการเพิ่มขึ้นของปัญหาทางสังคม รวมถึงปัญหาความไม่ยุติธรรมในสังคมซึ่งเพิ่มและรุนแรงขึ้น  
ทำาให้ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องอยู่ท่ามกลางอันตรายในสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่มั่นคงและมีความเปราะบาง 

95 เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทั่วไปทางด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดู สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลาก 
     หลายทางวัฒนธรรมภาคใต้, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, “The Socio-Economic Structures of the Communities in the Southern Borders Provinces  
     of Thailand”, (Southern Thailand Empowerment and Participation (STEP) Project, United Nation Development Programme (UNDP), 2555).
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แนวคำาถามในการสัมภาษณ์

 1. ผลกระทบจากการท่ีถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคง หรือโดนออกหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นอย่างไร และผู้ได้รับ 

  ผลกระทบมีวิธีการจัดการ รับมือกับผลกระทบนั้นอย่างไร 

   - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจท่านอย่างไรบ้าง 

   - การประกอบอาชีพของท่านยังทำาได้เป็นปกติหรือไม่ แตกต่างกับก่อนเกิดเหตุหรือไม่ อย่างไร เพราะอะไร  

    ส่งผลต่อรายได้ของท่านอย่างไร รายจ่าย หรือหนี้สิ้นเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

   - วิถีการดำาเนินชีวิตของท่านหลังเกิดเหตุ การประกอบกิจทางศาสนา บทบาทของท่านในชุมชน / ตำาบล  

    การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเพื่อนบ้าน และคนในชุมชน  

    การยอมรับจากคนในชุมชน 

   - หลังจากประสบการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวท่านมีความรู้สึกอย่างไร สภาพจิตใจเป็นอย่างไร เพราะอะไร

   - ผลกระทบในแต่ละด้านข้างต้น ท่านมีวิธีจัดการ / แก้ไขอย่างไร และทำาไมจึงจัดการเช่นนั้น

 2. ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับครอบครัวเป็นอย่างไร และมีวิธีจัดการผลกระทบนั้นอย่างไร (แนวคำาถามที่จะใช้สอบถาม 

  สมาชิกของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มนี้ด้วย)

 3. ใครคือผู้ที่ท่านและครอบครัวไว้วางใจไปปรึกษาหารือ หรือขอความช่วยเหลือ

 4. การช่วยเหลือท่ีได้รับหลังถูกจับกุม ถูกดำาเนินคดี หรือถูกออกหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นอย่างไร และสอดคล้อง  

  เพียงพอกับความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่ เพราะอะไร

 5. การช่วยเหลือ / สนับสนุนที่ผู้ได้รับผลกระทบต้องการคืออะไร 

 6. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ 

 1. การสญูเสยีคนในครอบครวัสง่ผลกระทบต่อเยาวชนชายและครอบครัวอยา่งไร เยาวชนชายและครอบครวัมีวธิกีาร 

  จัดการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไร

   - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจท่านอย่างไรบ้าง 

 ชุดที่ 1: กลุ่มผู้ถูกจับกุมดำาเนินคดีความมั่นคง และผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ 
  ประกอบด้วยคำาถามหลัก 6 ข้อ คือ

 ชุดที่ 2 : เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
  ประกอบด้วยคำาถามหลัก 5 ข้อ คือ

2
ภาคผนวก



สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 105

   - การสูญเสียคนในครอบครัวจากเหตุการณ์ความรุนแรง ทำาให้เพ่ือนและคนอื่นๆ ในสถานศึกษามองท่าน 

    อย่างไร เพราะอะไร และส่งผลกระทบต่อท่านอย่างไรบ้าง

   - การสูญเสียคนในครอบครัวจากความรุนแรงส่งผลกระทบต่อการศึกษาของท่านและคนในครอบครัว 

    หรือไม่ อย่างไร

   - บคุคลทีส่ญูเสยีไปเป็นกำาลงัหลกัในการประกอบอาชพี และหารายไดข้องครอบครวัหรอืไม ่และสง่ผลกระทบตอ่ 

    ความเป็นอยู่ของท่านและครอบครัวอย่างไร

   - วิถีการดำาเนินชีวิตของท่านหลังเกิดเหตุ เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร และทำาไมจึงเป็นเช่นนั้น

   - การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา และกิจกรรมในชุมชน เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร ทำาไม 

    จึงเป็นเช่นน้ัน

   - ความสัมพันธ์ระหว่างท่านและครอบครัวของท่านกับคนในชุมชนเปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่างไร และท่าน 

    คิดว่าทำาไมจึงเป็นเช่นนั้น

 2. ใครคือผู้ที่ท่านและครอบครัวไว้วางใจไปปรึกษาหารือ หรือขอความช่วยเหลือ

 3. การดูแลช่วยเหลือที่ท่านและครอบครัวได้รับเป็นอย่างไรบ้าง และสอดคล้อง เพียงพอกับความต้องการของผู้ได้รับ 

  ผลกระทบหรือไม่ เพราะอะไร

 4. การช่วยเหลือ / สนับสนุนที่ผู้ได้รับผลกระทบต้องการคืออะไร

 5. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

 1. เยาวชนทั่วไปที่ว่างงานมีพื้นฐานชีวิต และการศึกษาอย่างไร 

  สำาหรบัเยาวชนทีเ่รยีนจบการศกึษาจากประเทศในโลกมสุลิม มขีอ้คำาถามการรับรู้เร่ืองวฒุทิีต้่องการศกึษา ก่อนไป 

  ศึกษาตอ่ ทา่นเคยรูม้ากอ่นหรอืไมว่า่หลกัสตูรหรอืสถานศกึษาใดที ่ก.พ. รบัรอง หรอืไมร่บัรอง หากรู ้ทำาไมยงัเลอืก 

  ไปเรียนที่นั่น การที่ไม่ได้ทำางานตรงตามที่เรียนจบมา ส่งผลกระทบกับท่านอย่างไรบ้าง

 2. สถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จชต. มีผลต่อการว่างงานอย่างไร

 3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการว่างงานคืออะไร และเยาวชนชายมีวิธีจัดการกับผลกระทบนั้นอย่างไร

 4. เยาวชนที่ว่างงาน มีการรับรู้และการเข้าถึงโอกาสการมีงานทำามากน้อยเพียงใด

 5. เยาวชนที่ว่างงานได้รับการช่วยเหลืออย่างไร

 6. การช่วยเหลือ / สนับสนุน ที่เยาวชนที่ว่างงานต้องการคืออะไร

 ชุดที่ 3 : กลุ่มเยาวชนชายทั่วไปที่ว่างงาน 
  ประกอบด้วยคำาถามหลัก 6 ข้อ คือ
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 1. หน่วยงาน องค์กรของท่านได้มีการช่วยเหลือสนับสนุน กลุ่มผู้ชาย เยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

  ความไม่สงบอย่างไรบ้าง

 2. ลักษณะ / วิธีการสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรของท่าน เป็นอย่างไร (เป็นโครงการ (ระยะสั้น / ระยะยาว /  

  ต่อเนื่อง) / กิจกรรมเป็นครั้งคราว / ฯลฯ) งบประมาณในการช่วยเหลือปีละเท่าไหร่

 3. กลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงานของท่านช่วยเหลือ สนับสนุน คือใครบ้าง แต่ละกลุ่มเป้าหมายมีปัญหา มีความต้องการ 

  อย่างไร และท่านมีวิธีการช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างไร

 4. ทา่นคิดวา่ การชว่ยเหลอืสนบัสนนุของหนว่ยงานทา่นสอดคลอ้ง เหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย 

  หรือไม่ อย่างไร? เพราะอะไร เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพราะอะไร

 5. ท่านคิดว่าความยากลำาบาก / ความท้าทายของการทำางานช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวคืออะไร  

  และหากต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้นจะทำาอย่างไร

 1. คนในชุมชนมีทัศนะอย่างไรต่อ กลุ่มผู้ถูกจับกุม ดำาเนินคดี / กลุ่มผู้ติดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ / กลุ่มเยาวชน 

  ที่สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบและครอบครัว 

 2. บทบาท และการมีส่วนร่วมในชุมชนของกลุ่มผู้ถูกจับกุม ดำาเนินคดี / กลุ่มผู้ติดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ /กลุ่ม 

  เยาวชนที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบและครอบครัว เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร  

  เพราะอะไร

 3. ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือดูแล กลุ่มผู้ถูกจับกุม ดำาเนินคดี / กลุ่มผู้ติดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ / กลุ่มเยาวชนที่ 

  สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบและครอบครัว บ้างหรือไม่ ช่วยอย่างไร

 4. มีหน่วยงาน องค์กร เข้ามาช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มผู้ถูกจับกุม ดำาเนินคดี / กลุ่มผู้ติดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ /  

  กลุ่มเยาวชนที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบและครอบครัว หรือไม่ ช่วยเหลืออย่างไร  

  และมีผลทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้ถูกจับกุม ดำาเนินคดี / กลุ่มผู้ติดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ / กลุ่มเยาวชนที่ 

  สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบและครอบครัว ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร

 5. การมีกลุ่มผู้ถูกจับกุม ดำาเนินคดี / กลุ่มผู้ติดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ / กลุ่มเยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัว 

  จากสถานการณ์ความไม่สงบและครอบครัวอยู่ในชุมชน ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยภาพรวมหรือไม่ อย่างไร  

  และชุมชนมีวิธีการจัดการ แก้ปัญหาผลกระทบนั้นอย่างไร

 ชุดที่ 4 : หน่วยงาน องค์กรที่ดูแลช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบฯ ( Service providers) 
  ประกอบด้วยคำาถามหลัก 5 ข้อ คือ

 ชุดที่ 5 : กลุ่มผู้นำาชุมชน/ ผู้นำาท้องถิ่น / ผู้นำาศาสนา
  ประกอบด้วยคำาถามหลัก 5 ข้อ คือ 




