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คำ�นำ�
นีเ่ ราอยูใ่ นยุคสมัยอะไรกัน
คนแก่บางคนจะพูดถึงว่าเขาโตมาตอน 14 ตุลา และก็ชอบเรียกคนรุ่นตัวเองว่า “รุ่น 14 ตุลา” บางคนอายุไม่มากเท่า
อาจจะบอกว่าตัวเองอยู่ภาคใต้ตอนพายุสึนามิ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 14 ตุลา หรือเหตุการณ์สึนามิ ต่างเป็นเหตุการณ์ใหญ่และ
มีผลกระทบอย่างมากมายต่อความรู้สึกนึกคิดแทบทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เหตุการณ์ใหญ่จึงมีผลต่อชีวิตจิตใจ
และอัตลักษณ์ของปัจเจกแต่ละคนอย่างน่าพิศวงทั้งๆที่เหตุการณ์เหล่านี้มิได้ยาวนานต่อเนื่องเป็นเดือนหรืออย่างมากก็ไม่ถึงปี
แต่ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้นั้นยืดเยื้อและยาวนานกว่าเหตุการณ์ใหญ่ทั้งสองกรณี คงจะมีคน
ไทยไม่นอ้ ยทีท่ ราบว่าสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นนั้ ต่อเนือ่ งยืดเยือ้ กว่าสิบปีแล้ว แต่คงจะมีนอ้ ยคนทีท่ ราบ
เรื่องราวแห่งความคับแค้น และความสิ้นหวัง รวมทั้งอนาคตที่มืดมนของเด็กหนุ่มและเยาวชนชายในจังหวัดชายแดนใต้ ยิ่งเป็น
คนไทยที่อยู่อาศัยในภูมิภาคอื่นก็คงจะยิ่งไม่มีโอกาสได้รับรู้รับทราบ
แม้ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมข้อมูลข่าวสารมากขึ้น แต่ภาวะความรับรู้ของสังคมกำ�ลังเผชิญอาการคล้าย
“จุดบอดในดวงอาทิตย์” ปัญหาความรุนแรงรายวันในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเข้าสู่การรับรู้ของสังคมไทยในรูปของข้อมูล
ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ คำ�บอกเล่างานวิจัยและในรูปแบบอื่นๆ ปริมาณของข้อมูลมีมากมาย
ภาวะสังคมข่าวสารทำ�ให้เราได้ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆ จนกระทั่งทำ�ให้ประชาชนคนทั่วไปอาจรู้สึกถึงภาวะสังคม
ข้อมูลล้นเกินด้วยซํ้าไป หากมีคนถามว่าเคยรับรู้เรื่องความรุนแรงภาคใต้ก็คงจะมีคนตอบว่ามีข้อมูล เรื่องความรู้ก็พอจะรู้อยู่แต่
ไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ที่ห่างไกลจากตน
ผลงานวิจัยชิ้นนี้มีเนื้อหาสาระที่บ่งชี้ถึงช่องว่างของการรับรู้ (perception gaps) ซึ่งเราอาจเรียกเป็นจุดบอดของการ
รับรู้ของสังคมไทยอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้
ผลงานการศึกษาเรื่องสถานการณ์ของผู้ชายและเยาวชนในพื้นที่ขัดแย้งเล่มนี้นำ�ทางให้เราเข้าใจถึงประเด็นสำ�คัญและ
กระตุ้นให้ผมเกิดข้อคิดต่ออนาคตร่วมกันบางประการดังนี้
1. ความรุนแรงทีภ่ าคใต้กระทบต่อทุกคนและทุกเพศทุกวัย หลายเรือ่ งทีม่ คี วามสำ�คัญโดยเฉพาะทีม่ ชี วี ติ อยูใ่ นท้องถิน่
		 แต่ข้อสำ�คัญคือความรุนแรงเหล่านี้กระทบต่อผู้ชายและเยาวชนชายตลอดจนเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่าง
		 ลึกซึ้งและไม่อาจจะหลบเลี่ยงได้
2.
		
		
		
		

ประเด็นสำ�คัญได้แก่ ภาวะความย้อนแย้งที่ “(แม้จะ)จับจองแต่มองไม่เห็น” เป็นทีร่ กู้ นั ทัว่ ไปในทางราชการว่าเยาวชน
ชายในจังหวัดชายแดนใต้เป็นกลุ่มที่ถูกเรียกว่า “กลุ่มเสี่ยง” (risk groups) จึงทำ �ให้การเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐต่อเยาวชนชายเหล่านี้เป็นระบบและจริงจัง และผู้ที่ห่วงใยต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในภาคใต้ต่างก็รู้สึกว่าเป็น
เรื่องปกติธรรมดา แต่เท่าที่ผ่านมาความจริงที่เรามองข้ามเลยไป ก็คือสังคมไทยโดยรวมไม่เคยมีโอกาสรับรู้
ความจริงจาก “มุมมองของผู้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง” เหล่านี้เลย

3.
		
		
		
		
		
		
		

การที่ผู้ชายและเยาวชนชายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความจำ�เป็นต้องติดต่อกันทั้งฝ่ายราชการ ฝ่ายธุรกิจ
ภาคองค์กรทางสังคม ตลอดจนประชาชนพลเมืองด้วยกัน แต่เขาต้องประสบกับการจับจ้อง ถูกจับผิดรวมทัง้ ทัศนคติ
เชิงลบของสังคมในชีวิตประจำ�วันภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงที่ต่อเนื่องเช่นนี้ นับว่าเป็นความทุกข์และความ
อึดอัดไม่สบายเป็นอย่างยิ่ง ข้อที่น่าสังเกต ได้แก่ ภาวการณ์ขาดความมั่นคงของมนุษย์ (human insecurities)
ของเยาวชนชายเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ด้านลบที่ผู้กำ�หนดจากนโยบายและผู้ดำ�เนินการมิได้ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้น
(unintended consequences) ในเมือ่ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ มาแล้วไม่ตรงกับความคาดหวังตัง้ ใจ ผูว้ างนโยบายจึงจำ�เป็น
จะต้องปรับกระบวนทัศน์โดยหันไปให้ความสำ�คัญแก่ยทุ ธศาสตร์การสร้างความรูค้ วามเข้าใจและให้ความสำ�คัญแก่
การศึกษาเชิงลึกแก่ประเด็นที่มองข้ามเช่นนี้มากขึ้น
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4.
		
		
		
		
		

สังคมที่ห่วงใยความเสี่ยงอันตรายของตัวเองจนกลายเป็นสังคมที่ผลักดันให้เกิดภาวะสังคมเฝ้าระวังโดยไม่รู้ตัว
คนไทยบางกลุม่ และคนไทยในภูมภิ าคอืน่ จะรูส้ กึ ถึงภาวะความเสีย่ งอันตรายทีม่ าจากปัญหาความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนใต้ ขณะเดียวกันการขาดความเข้าใจในภาวะการผลกระทบกลับต่อชีวิตจิตใจของพี่น้องร่วมแผ่นดินกลาย
เป็นแรงผลักดันการสร้างเงื่อนไขให้เกิดภาวะสังคมเฝ้าระวัง (surveillance society) ขึ้นอย่างเข้มแข็ง เช่น ติดตั้ง
กล้องถ่ายภาพวงจรปิด (CCTV) ทั่วทุกแห่งที่สามารถติดตั้งได้ ภาวะย้อนแย้งของยุคสมัยเช่นนี้ ไม่อาจจะฝ่าข้าม
ร่วมกันได้หากปราศจากการให้ความสนใจใส่ใจความทุกข์ยากและเดือดร้อนของคนอื่นที่ไกลตัว

5.
		
		
		
		
		
		

สังคมภาคใต้และประเทศไทยโดยรวมจะสามารถก้าวไปสู่สันติสุขได้อย่างไรเล่าถ้าโครงสร้างที่คุกคามความมั่นคง
ของมนุษย์ยงั ไม่ได้รบั การดูแลแก้ไข สังคมไทยจะผ่อนคลายความทุกข์และสร้างความหวังร่วมกันต่ออนาคตได้อย่างไร
ถ้าเรายังไม่สนใจใส่ใจประสบการณ์ความรุนแรงที่มีอย่างต่อเนื่องต่อเยาวชนทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะเราไม่อาจ
มองข้ามความคับแค้นและสิ้นหวังภายใต้โครงสร้างอำ�นาจที่มีจุดบอดด้านความเข้าใจต่อเด็กชายและเยาวชนชาย
ผู้ จ ะก้ า วข้ า มมาเป็ น ผู้ ใ หญ่ ใ นท้ อ งถิ่ น และในประเทศไทยในอนาคต โครงสร้ า งวั ฒ นธรรมแห่ ง ความรุ น แรง
“ที่มองไม่เห็น” และที่เราไม่เคยรับทราบนับเป็นสิ่งที่เราจึงต้องสนใจใส่ใจให้มาก จุดนี้เองที่ต้องการปรับเปลี่ยน
ทางยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา

6.
		
		
		
		
		

ความท้าทายเชิงประเด็นร่วมสมัย กล่าวคือ สังคมไทยกำ�ลังต้องการก้าวพ้นความขัดแย้งทางการเมือง ให้ความสนใจ
ปรับโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบการใช้อำ�นาจให้มากขึ้น แต่ความขัดแย้ง
ทางการเมืองมิได้จำ�กัดอยู่เฉพาะความขัดแย้งในพื้นที่เศรษฐกิจและกลางเมืองใจกลางเมืองหลวง ดังนั้นการวาง
นโยบายในยุคปฏิรปู พึงให้ความสนใจต่อยุทธศาสตร์สนั ติวธิ แี ละสร้างความไว้ใจของราชการต่อคนท้องถิน่ โดยเฉพาะ
เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ให้มากขึ้นเนื่องจากเป็นความขัดแย้งที่ยาวนาน มีผลกระทบทั้งต่อจิตใจ วัฒนธรรมและ
ความมั่นคงทางชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง

ผลงานศึกษาที่สำ�คัญชิ้นนี้ ถือเป็นงานศึกษาขั้นแรกที่เอาใจใส่จริงจังต่อกลุ่มคนที่ถูกมองแบบผ่านๆไปเหล่านี้ ขอแสดง
ความชื่นชมอย่างยิ่งต่อผลงานที่เห็นความสำ�คัญของมุมมองและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกจับจ้อง การวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์หลายวิธีประกอบทำ�ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้คนที่ถูกมองข้ามหรือผู้คนที่ประสบปัญหาแต่ขาดความสนใจ
จริงจังได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการทุ่มเทดำ�เนินการท่ามกลางสถานการณ์สงครามอันยากลำ�บาก ทำ�ให้ข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่
ได้มามีคุณค่าอย่างสูง
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าผลงานนีจ้ ะได้รบั ความสนใจใส่ใจจากนิสติ นักศึกษาและสาธารณะและโดยเฉพาะจากวงการนโยบาย
และผู้ตัดสินใจนโยบายความมั่นคงและจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงนโยบายความมั่นคงอย่างจริงจังของ
ประเทศไทยระดับต่างๆ ในจังหวัดชายแดนใต้และในภาพรวมของนโยบายที่ต้องการความเข้าใจที่มีความประณีตในด้านความ
แตกต่างทางชาติพันธุ์และความคิดเห็นทางการเมืองต่อไป
ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว
ผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากธนาคารโลก (กองทุน Umbrella Facilities for Gender Equality – UFGE และ
กองทุน Korean Trust Fund – KTF) มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างทางความรู้ในเรื่องผลกระทบจากความขัดแย้งในผู้ชายและ
เยาวชน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจสังคม ความต้องการ และความปรารถนาของผู้ชายและเยาวชนในพื้นที่
ขัดแย้งในภาคใต้ของประเทศไทย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอขอบคุณธนาคารโลกและโดยเฉพาะทั้งสองกองทุนที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำ�รายงานฉบับนี้ โดยจัดทำ�ภายใต้การนำ�ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และทีมงานอันประกอบไปด้วย คุณไพซอล ดาโอ๊ะ คุณสุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
ดร.ไฟซ็อล หะยีอาวัง คุณนุมาน หะยีมะแซ คุณจิตรารจิส สัทโท ดร.เมตตา กูนงิ คุณนุชนาฎ จันทวิเศษ คุณสมเกียรติ พิทกั ษ์กมลพร และ
คุณดอน ปาทาน
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทีป่ รึกษาจากศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มูลนิธิเอเชีย และธนาคารโลกสำ�หรับคำ�แนะนำ�และแนวทางในการจัดทำ�
รายงานนี้
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กยศ.		
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กอ.รมน.
จชต.		
ชรบ.		
ปภ.		
พช.		
พม.		
พมจ.		
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
พ.ร.บ.		
สพป.		
สมช.		
ศชต.		
ศวชต.		
		

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
จังหวัดชายแดนใต้
ชุดคุ้มครองรักษาหมู่บ้าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พัฒนาชุมชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พระราชกำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พระราชบัญญัติ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต.
อบต.		
ICG		
JOP		
DSW		

ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
องค์การบริหารส่วนตำ�บล
International Crisis Group
Justice for Peace (กลุ่มเพื่อนจำ�เลย)
Deep South Watch (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้)
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บทสรุปผู้บริหาร
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยทีย่ ดื เยือ้ มาถึง 10 ปี นับจากความรุนแรงทีป่ ะทุขนึ้ ในปีพ.ศ. 2547
เกิดจากหลายปัจจัยประกอบเข้าด้วยกัน ปัจจัยหลักคือ เรื่องการเมืองแห่งอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ การเรียกร้องสิทธิในการดำ�รง
อัตลักษณ์ ศาสนา และภาษาของตน มีการใช้ความรุนแรงจากหลายกลุม่ ทีต่ อ่ ต้านรัฐอย่างไม่เปิดเผยตัวทีช่ ดั เจน เพือ่ ลดทอนความ
ชอบธรรมในอำ�นาจรัฐ ประกอบกับปัจจัยแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น เรื่องอิทธิพลและผลประโยชน์ การเมืองท้องถิ่น ฯลฯ ทำ�ให้ปัญหา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้คลุมเครือ ไม่มีความชัดเจน และซับซ้อน
รัฐได้มคี วามพยายามในการแก้ปญ
ั หาโดยใช้ 2 แนวทางควบคูก่ นั ไปคือ งานด้านความมัน่ คงซึง่ เป็นการใช้ก�ำ ลังทหารเข้า
จำ�กัดและตอบโต้ผกู้ อ่ เหตุรนุ แรง กับ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ของคนในพืน้ ที่ ใช้งบประมาณไปทัง้ สิน้ 206,094.440
ล้านบาท ส่งผลให้การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหลังปีพ.ศ. 2551 ลดจำ�นวนลงและมีระดับค่อนข้างคงทีใ่ นแต่ละปี ซึง่ ลักษณะของ
เหตุการณ์ความรุนแรงยังมีความแปรปรวนสูงเพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมทางสังคมในแต่ละช่วง แต่เมื่อพิจารณาในแง่ผล
กระทบที่เกิดขึ้นกลับพบว่า ทั้งจำ�นวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเฉลี่ยในแต่ละปีไม่ได้ลดลง เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนจากความ
รุนแรงเชิงปริมาณ เป็น ความรุนแรงเชิงคุณภาพ โดยเปลี่ยนยุทธวิธีการใช้ความรุนแรงจากการลอบยิง มาเป็นการใช้ระเบิดมาก
ขึน้ ต่อมาได้มคี วามพยายามแก้ปญ
ั หาด้วยการริเริม่ กระบวนการพูดคุยสันติภาพ ระหว่างรัฐบาลไทยกับตัวแทนขบวนการแนวร่วม
ปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (BRN) ที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นการจุดประกาย
ความหวังให้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่กระบวนการพูดคุยก็ได้หยุดชะงักจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ขณะ
เดียวกัน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ซึ่งมีศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก พบว่ายังไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีนัยยะสำ�คัญ ขณะที่
ปัญหาสำ�คัญทางสังคมหลายเรื่องกลับรุนแรงขึ้น ทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด การว่างงานของเยาวชน เป็นต้น เนื่องจากการ
สนับสนุนการพัฒนาในด้านต่างๆ ยังทำ�ในลักษณะโครงการพิเศษเป็นครัง้ ๆ ไม่มคี วามต่อเนือ่ ง เปลีย่ นไปตามนโยบายผูบ้ ริหาร ส่ง
ผลให้งบประมาณทีล่ งไปในพืน้ ทีไ่ ม่ได้น�ำ ไปสูก่ ารพัฒนาฐานการผลิตทัง้ ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาด้านการ
ศึกษาของเยาวชนที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาในระยะยาวได้
สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับคนในพื้นที่เป็นวงกว้างในหลายมิติ 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
วิธขี องแต่ละคนภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงทีด่ �ำ รงอยู่ จากประสบการณ์ในพืน้ ทีท่ มี่ สี ถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรง
เกิดขึ้นทั่วโลก พบว่า ผู้ชายมักตกเป็นเป้าของความรุนแรง เพราะถูกมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งที่พร้อมจะใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐ
ดังนัน้ การทีผ่ ชู้ ายตกเป็นเหยือ่ ของความรุนแรงจึงเป็นเรือ่ งทีร่ บั ได้กว่าการทีผ่ หู้ ญิงตกเป็นเหยือ่ สำ�หรับชายแดนใต้ของประเทศไทย
ก็เช่นเดียวกัน มีผู้ชายที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 – สิงหาคมพ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 90.68
ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด นอกจากนี้การถูกเพ่งเล็งจับตามองจากรัฐเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�ำ ให้ผู้ชายเกิดความรู้สึกเครียด คับข้องใจ
ประกอบกับการทีไ่ ม่คอ่ ยเชือ่ มัน่ และมีความไม่ไว้วางใจรัฐเป็นทุนเดิม เมือ่ รูส้ กึ เป็นฝ่ายถูกกระทำ�อย่างไม่เป็นธรรม จะยิง่ เจ็บปวด
และเกิดความเคียดแค้น โดยเฉพาะเยาวชนชายที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและทางสังคม ไม่ได้ถูกเตรียมความพร้อมให้มีทักษะ
ชีวติ ทีม่ ากพอ ก็งา่ ยทีจ่ ะเข้าร่วมกับกลุม่ ทีจ่ บั อาวุธต่อต้านรัฐ ดังนัน้ ผูช้ ายและเยาวชนชายจึงเป็นกลุม่ เปราะบางทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มนักวิจัยและนักพัฒนาต่างๆ มักให้ความสำ�คัญกับผู้หญิงที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางเหตุการณ์
ความขัดแย้งและความรุนแรง ในขณะที่กลุ่มผู้ชายซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่กลับถูกละเลย และเข้าถึงได้ยากกว่า ทำ�ให้
สังคมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงคนกลุม่ นีค้ อ่ นข้างน้อย ดังนัน้ การศึกษาเชิงลึกเกีย่ วกับชีวติ ของผูช้ ายและเยาวชนชาย
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง เพราะเรื่องราวชีวิต
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ V

ของคนกลุ่มนี้ที่มักจะถูกมองว่าเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดจากการตอบโต้อย่างไม่สิ้นสุดระหว่างสองฝ่าย
ได้กลายเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและการต่อสู้ ซึ่งจำ�เป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์และ
แผนการช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชาย จะเป็นส่วนสำ�คัญของกระบวนการสันติภาพที่สามารถนำ�ไปสู่การสร้างความสงบสุข
ที่ยั่งยืนได้
การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อทำ�ความเข้าใจปัญหา ผลกระทบที่ได้รับ และหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต ให้ผู้ชายและเยาวชนชายอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณค่าในสังคม รวมถึงได้มีส่วนในการร่วมแก้ปัญหาความขัดแย้ง เสริม
สร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทำ�การศึกษาถึงผลกระทบทีไ่ ด้รบั และสาเหตุของผลกระทบ (Impact and Causes) ทัง้
ระดับปัจเจก ระดับครอบครัว และระดับชุมชน ในมิติต่างๆ ได้แก่ ผลกระทบด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจและการทำ�มา
หากิน ตลอดจนผลกระทบทางสังคม การรับมือและการปรับตัวต่อผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ (Coping Strategy) ความต้องการ (Needs)
ตลอดจนบทบาทของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการดูแลช่วยเหลือผูช้ าย เยาวชนชายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ (Service Providers) โดย
พยายามทำ�ความเข้าใจ ความรู้สึก ความคิด มุมมองของผู้ได้รับผลกระทบ และวิเคราะห์ช่องว่างของการดูแลช่วยเหลือผู้ชายและ
เยาวชนชาย ตลอดจนปัจจัยเงือ่ นไขทีท่ �ำ ให้เกิดปัญหาและผลกระทบ ทีจ่ ะนำ�ไปสูข่ อ้ เสนอแนวทางในการดูแลช่วยเหลือทีส่ อดคล้อง
และมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ ผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส แบ่งเป็น
สองกลุ่มคือ กลุ่มที่หนึ่ง ผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Direct Impact) ได้แก่
1) ผู้ชายและเยาวชนชายที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคง (Detainee/ Ex detainee) 2) ผู้ชายและเยาวชนชายที่อยู่ในการเฝ้า
ระวังของรัฐ (Watch List) ทั้งผู้ที่ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือ ผู้ที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ 3) เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคล
ในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ กลุ่มที่สอง ผู้ชายที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Indirect
Impact) เป็นผู้ที่ไม่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินจากสถานการณ์ความรุนแรงหรือไม่ได้รับผล
กระทบจากคดีความมัน่ คง แต่ได้รบั ผลกระทบในการดำ�เนินชีวติ ทัง้ ในมิตทิ างเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เยาวชนชายทีว่ า่ งงานทัว่ ไป
ซึ่งจำ�แนกตามการนับถือศาสนา (พุทธ - มุสลิม) การตั้งถิ่นฐาน (เขตพื้นที่ชนบทเชิงเขาหรือพื้นที่ทำ�สวนเขตชายฝั่งทะเล และเขต
ชุมชนเมือง) และ ลักษณะการศึกษา
การเก็บข้อมูลทำ�ในสองลักษณะคือ สำ�รวจเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทัง้ การ
เก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุม่ ตัวอย่างทีก่ ระจายตัวครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ สามจังหวัด โดยการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)
กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 24 กลุ่ม จำ�นวน 118 คน และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับ กลุ่ม
เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ จำ�นวน 17 คน และ กับ Service Providers ทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน
รวม 21 หน่วย / องค์กร เป็นจำ�นวน 34 คน
จากการศึกษามีบทสรุปสำ�คัญตามประเด็นการศึกษาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อผู้ชาย
และเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ความไม่สงบ ดังนี้

ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคง
ผู้ที่โดนคดีความมั่นคงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 – กันยายนพ.ศ. 2557 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 4,082 คน ยังมีผู้ที่หลบหนีหมายจับ
จำ�นวน 1,023 คน ซึ่งผู้ชายที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคงมีทั้งผู้ที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีจากหลักฐานการเกิดเหตุ และถูกจับกุม
จากการถูกซัดทอดโดยไม่ได้มหี ลักฐานทีช่ ดั เจน เมือ่ ถูกดำ�เนินคดี ร้อยละ 61 ได้รบั การประกันตัวและร้อยละ 39 ถูกคุมขังระหว่าง
สูค้ ดีโดยส่วนใหญ่แต่ละคนจะโดนหลายคดี และการฟ้องร้องการสูค้ ดีจะทำ�ไปทีละคดี จากสถิตพิ บว่าแต่ละคดีจะใช้เวลาพิจารณา
ประมาณ 1 – 2 ปี ทำ�ให้ต้องติดอยู่ในกระบวนการสู้คดีเป็นเวลานาน
ผลกระทบทีเ่ กิดกับผูช้ ายทีถ่ กู จับกุมดำ�เนินคดีความมัน่ คงมีทงั้ ระดับปัจเจก ระดับครอบครัว และระดับชุมชน ผลกระทบ
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ระดับปัจเจกที่สำ�คัญคือ เรื่องของความปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่พ้นคดีกรณีศาลยกฟ้อง เรื่องอิสรภาพและศักดิ์ศรี
ในการใช้ชีวิตอย่างปกติหลังจากที่พ้นคดีมาแล้ว การสูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคม เพราะผู้ถูกจับกุมคุมขังมักถูก
คนในสังคมตัดสินไปแล้วว่าเป็นคนไม่ดีแม้ภายหลังศาลจะยกฟ้องก็ตาม และ ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่เชื่อมั่น
ต่อกระบวนการยุติธรรม ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสะท้อนว่า รัฐยังไม่สามารถทำ�ให้คนกลุ่มนี้รู้สึกมั่นใจในเรื่องเหล่านี้ได้ สำ�หรับ
ผลกระทบสำ�คัญที่เกิดกับครอบครัว คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการมีค่าใช้จ่ายระหว่างสู้คดีและประกันตัว ขณะที่รายได้
ลดลงเนื่องจากขาดเสาหลักในการประกอบอาชีพ ส่วนผลกระทบในด้านอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ความสัมพันธ์
กับคนในครอบครัว ผลกระทบทางจิตใจ ความหวาดกลัว ซึมเศร้า ความรู้สึกคับแค้น เกลียดชังเจ้าหน้าที่ ฯลฯ แม้ผู้โดนคดีความ
มั่นคงจะให้ความสำ�คัญรองลงมา แต่ก็มีความจำ�เป็นที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพราะเป็นเงื่อนไขสำ�คัญที่จะช่วยฟื้นฟูให้คน
กลุ่มนี้และครอบครัวสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้เร็วขึ้น
สำ�หรับบทบาทของชุมชนและสังคมในการมีสว่ นร่วมดูแลช่วยเหลือผูท้ โี่ ดนคดีความมัน่ คงยังไม่ชดั เจนนัก เนือ่ งจากการ
โดนคดีความมั่นคงเป็นประเด็นที่อ่อนไหว นอกจากจะกระทบต่อผู้โดนคดีและครอบครัวโดยตรงแล้ว ยังทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อ
เนื่องไปถึงคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งญาติพี่น้อง และคนในชุมชน จึงทำ�ให้คนเหล่านี้พยายามรักษาพื้นที่ปลอดภัยของตนเอง และเข้ามามี
ส่วนในการดูแลช่วยเหลือผูโ้ ดนคดีและครอบครัวค่อนข้างน้อย ทีผ่ า่ นมา การพยายามรับมือและจัดการกับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จะ
ทำ�แบบปัจเจกเป็นหลัก คือ ทำ�โดยตัวของผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงและครอบครัว โดยผลกระทบด้านความปลอดภัยจะรับมือ
และจัดการใน 3 ลักษณะได้แก่ 1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำ�วัน 2) หาที่อยู่ที่คิดว่าปลอดภัยทั้ง
ชั่วคราวและถาวร 3) หากลุ่มองค์กรที่จะเป็นที่อิงที่ทำ�ให้รู้สึกปลอดภัยและให้ค�ำ ปรึกษาได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรเอกชน ภาค
ประชาสังคม เพราะไม่ไว้วางใจรัฐ ขณะเดียวกันช่วงสามปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีพัฒนาการที่ทำ�ในลักษณะของกลุ่ม องค์กร โดยมีการ
รวมกลุ่มของผู้โดนคดีความมั่นคงด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น เช่น กลุ่มเพื่อนจำ�เลย เป็นต้น
ส่วนผลกระทบด้านจิตใจจะอาศัยศาสนาและครอบครัวเป็นหลักในการยึดเหนี่ยว
การดูแลช่วยเหลือผูช้ ายทีโ่ ดนคดีความมัน่ คงจากหน่วยงาน องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องแบ่งได้เป็นสองช่วงคือ ระหว่างถูกจับกุม
ดำ�เนินคดี และการช่วยเหลือเยียวยาหลังจากพ้นคดี ในส่วนการดูแลช่วยเหลือระหว่างถูกจับกุมและดำ�เนินคดีมสี องลักษณะ ได้แก่
การช่วยในการสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติ กับ การสร้างทางเลือกให้เข้าสู่กระบวนการเจรจา ซึ่งมีข้อดีข้อจำ�กัดแตกต่าง
กัน เช่น การต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม เป็นการพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นคนผิด แต่ต้องใช้เวลานานทำ�ให้เสียเวลาเสีย
โอกาสของชีวติ และยังต้องเสียค่าใช้จา่ ยจำ�นวนมาก ส่วนการเข้าสูก่ ระบวนการเจรจาแม้จะไม่ตอ้ งติดอยูก่ บั กระบวนการสูค้ ดีเป็น
เวลานาน แต่ก็เท่ากับต้องยอมรับว่าตนเองเป็นคนผิดไปโดยปริยาย และอาจสร้างความเสี่ยงอื่นๆ ตามมาเพราะถูกมองว่าเป็น
คนของรัฐ สำ�หรับการช่วยเหลือเยียวยาหลังจากศาลยกฟ้อง โดยหลักแล้วเป็นการให้เงินชดเชยค่าเสียหายจากการถูกควบคุมตัว
ตามนโยบายเฉพาะกิจของ ศอ.บต. ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเปลี่ยนผู้บริหาร กล่าวโดยสรุป รัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่สามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงได้ทั้งระบบ พอที่จะช่วยให้คนกลุ่มนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างเป็นปกติมากที่สุด

ผู้ชายและเยาวชนชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ
กลุ่มผู้ชายและเยาวชนชายที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีบทบาทเป็นผู้นำ�ทางศาสนา 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 และผู้ที่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังเป็นจำ�นวนมาก ซึ่ง
ถูกมองว่าเป็นการออกหมายแบบเหวี่ยงแห ทำ�ให้มีผู้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในช่วงดังกล่าว แต่ในระยะหลังมีแนวโน้มดีขึ้น
เนื่องจากการดำ�เนินงานของเจ้าหน้าที่มีความชัดเจน แม่นยำ�มากขึ้น
ผลกระทบสำ�คัญสำ�หรับผู้ชายที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐคือ ผลกระทบระดับปัจเจก เรื่อง การขาดอิสระในการดำ�เนินชีวิต
ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง และ การปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่ไม่เป็นจริงในทางปฏิบัติ เพราะยังถูกติดตามเฝ้าระวังจาก
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ VII

เจ้าหน้าที่ความมั่นคง และความรู้สึกสูญเสียสถานภาพการยอมรับทางสังคม ซึ่งจะมีผลมากกับผู้นำ�หรือผู้นำ�ศาสนา สำ�หรับ
คนกลุม่ นีก้ ารได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจและทางสังคมจะมากในช่วงต้นและจะค่อยๆ ลดลงไปตามเวลาถ้าไม่ถกู ดำ�เนินคดีความ
มั่นคง (ป.วิอาญา) และเมื่อพิจารณาผลกระทบในแต่ละด้าน ความรุนแรงก็จะน้อยกว่ากลุ่มที่โดนคดีความมั่นคง ยกเว้นเรื่องการ
รวมตัวรวมกลุ่มกันทำ�กิจกรรมส่วนรวมที่จะทำ�ได้ยาก เพราะต้องอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐตลอดเวลา
การรับมือและจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐให้ความสำ�คัญกับการขอปลดชื่อออกจาก
บัญชีการเฝ้าระวังของรัฐ ส่วน เรื่องของความปลอดภัย จะพยายามลดความระแวงของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงโดยทำ�ให้ตัวเอง
อยู่ในที่สว่างมากที่สุด ทั้งการใช้ชีวิตประจำ�วันและการทำ�กิจกรรมต่างๆ และเมื่อรู้สึกว่าอาจเกิดความไม่ปลอดภัยที่จะกระทบถึง
ชีวิตได้ก็จะหลบหนี หรือไปหาที่พึ่งที่รู้สึกว่าสามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้ได้ สำ�หรับผลกระทบด้านจิตใจจะใช้ศาสนาและ
ครอบครัวเป็นที่พึ่ง
สำ�หรับการดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐมีการทำ�ใน 3 ประเด็นคือ การป้องกันการ
ถูกละเมิดสิทธิ การขอปลดหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และการเยียวยา ในเรือ่ งการป้องกันการถูกละเมิดสิทธิหรือการกระทำ�การรุนแรง
จากเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ที่มีบทบาทหลักคือ องค์กรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะศูนย์ทนายความมุสลิม ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐและครอบครัว เรื่องการขอปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีหน่วยงาน องค์กร เช่น ศอ.บต. เครือข่าย
อาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก ที่พยายามประสานขอปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และการมีชื่อในบัญชีเฝ้าระวัง แต่ก็ไม่สามารถ
รับรองผลได้เพราะยังขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยความมั่นคงเป็นหลัก สำ�หรับเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ สิ่งที่
ทำ�เป็นหลักคือ การให้เงินชดเชยค่าเสียหายจากการถูกควบคุมตัว ซึ่งเป็นเพียงนโยบายเฉพาะกิจของ ศอ.บต. โดยยังไม่เห็น
การเยียวยาในด้านอื่นๆ ที่ชัดเจนที่จะเป็นการลดเงื่อนไขความรู้สึกจากการถูกกระทำ�โดยรัฐ

เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ
เยาวชนชายอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว (ส่วนใหญ่สูญเสียพ่อ) จากสถานการณ์ความไม่สงบ
จากการกระทำ�ของทุกฝ่าย มีทั้งกรณีสถานการณ์ความไม่สงบทั่วไป จากการถูกวิสามัญจากเจ้าหน้าที่รัฐ และจากเหตุการณ์กรือ
เซะและตากใบทัง้ ทีเ่ ป็นพุทธและมุสลิม จำ�แนกตามการช่วยเหลือของรัฐได้เป็น 2 กลุม่ หลัก คือ 1) ครอบครัวทีร่ ฐั ให้การช่วยเหลือ
เยียวยา ได้แก่ เหตุการณ์ทไี่ ด้รบั การรรับรอง 3 ฝ่ายว่าเกิดจากความไม่สงบ และ เหตุการณ์ทเี่ ป็นผูถ้ กู กระทำ�จากเจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือ
เหตุการณ์เฉพาะกรณี (กรณีตากใบ กรือเซะ ฯลฯ) และ 2) ครอบครัวที่รัฐไม่ให้การช่วยเหลือเยียวยา ได้แก่ เหตุการณ์ที่เป็นการ
วิสามัญจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งรัฐเชื่อว่าเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบ
ผลกระทบหลักที่เกิดขึ้นกับเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวคือ ผลกระทบด้านจิตใจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ู เสียคนในครอบครัวเกิดผลกระทบด้านจิตใจมาก
ของครอบครัว และผลกระทบด้านการศึกษา ตามลำ�ดับ การทีเ่ ยาวชนชายทีส่ ญ
เป็นเพราะ ต้องสูญเสียคนที่รักอย่างกะทันหันขณะที่ยังเด็กซึ่งเป็นวัยที่ยังรับกับการสูญเสียได้น้อย และยังเป็นวัยที่ต้องการ
การประคับประคอง ต้องการต้นแบบของความเป็นผูช้ าย เมือ่ ต้องสูญเสียไปทำ�ให้มผี ลกระทบกับตัวเยาวชนอย่างต่อเนือ่ งในระยะ
ยาว ผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดกับครอบครัวของเยาวชนทีส่ ญ
ู เสียคนในครอบครัว มาจากการทีต่ อ้ งขาดเสาหลักของครอบครัว
ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกหลายเรื่อง ทั้งเรื่องที่ครอบครัวต้องแยกกันอยู่ หรือ โอกาสทางการศึกษาของลูก สำ�หรับผลกระทบ
ด้านการศึกษาจะสัมพันธ์โดยตรงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดกับครอบครัวและสภาพจิตใจของเยาวชน ซึง่ การศึกษาจะเป็น
ตัวกำ�หนดอนาคต การที่เยาวชนต้องประสบปัญหาด้านการศึกษาทำ�ให้ทางเลือกในอนาคตแคบลง
ผลกระทบต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเกิดกับเยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัวจากการถูกวิสามัญมากกว่ากลุ่มอื่น
เพราะไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างที่ควรเป็น และเป็นการสูญเสียที่บ่มเพาะความเกลียดชังรัฐจากความรู้สึกที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการที่รัฐจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือ ขณะเดียวกันก็เป็นเงื่อนไขสำ�คัญที่อาจผลักให้เยาวชนกลุ่มนี้หันไป
ใช้ความรุนแรงต่อต้านรัฐได้ในอนาคต
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การรับมือและการจัดการกับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ของเยาวชนชายทีส่ ญ
ู เสียคนในครอบครัวจะอิงอยูก่ บั แม่และครอบครัว
เป็นหลัก เพราะลำ�พังตัวเยาวชนเองยังไม่มีความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาหนักๆ ด้วยตนเอง โดยเฉพาะปัญหาด้านจิตใจที่บาง
ครั้งตัวเยาวชนเองก็ไม่รู้ว่าเกิดปัญหา ต้องมีคนคอยดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด ความสามารถในการรับมือกับผลกระทบยังขึ้นกับ
อายุของเยาวชน โดยคนที่ได้รับผลกระทบตอนช่วงที่อายุ 15 ปีขึ้นไปแล้วจะสามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าคนที่
ได้รับผลกระทบขณะที่ยังเด็ก และบางคนยังสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวได้ด้วย
การดูแลช่วยเหลือทีเ่ ยาวชนชายกลุม่ นีไ้ ด้รบั โดยหลักคือการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ซึง่ โดยพืน้ ฐานแล้วนับว่าเพียง
พอ แต่การช่วยเหลือเยียวยาของรัฐยังไม่สามารถทำ�ให้เด็กมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเอง เพราะมีเยาวชนชาย
ในกลุ่มนี้จำ�นวนมากไม่เรียนต่อหลังจบมัธยมต้น นอกจากนี้ ยังไม่มีหน่วยงาน องค์กรใดที่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับ
เยาวชนชายกลุ่มนี้โดยตรงส่วนใหญ่จะทำ�กับแม่ ทำ�ให้เยาวชนชายที่ไม่สามารถเรียนหนังสือต่อ ขาดโอกาส ขาดทางเลือกใหม่ๆ
ในชีวิต ขณะที่การส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ มีหลายหน่วยงาน องค์กรที่ท�ำ อยู่ แต่ไม่ได้
สนับสนุนอย่างครบวงจร ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจึงไม่สามารถทำ�ได้ตอ่ เนือ่ ง ส่งผลให้ไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ครอบครัวผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบได้ในระยะยาว
โดยภาพรวมการเยียวยาของรัฐยังมีปัญหาบางส่วน ได้แก่ ความล่าช้าในการเยียวยา ซึ่งเกิดจากขั้นตอนการรับรอง
3 ฝ่ายที่ต้องใช้เวลานาน และขาดระบบฐานข้อมูลกลางที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ได้อย่างเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีปัญหา
เรื่อง การติดตามเยียวยาที่ทำ�ได้ไม่ต่อเนื่อง เพราะมีข้อจำ�กัดเรื่องจำ�นวนบุคลากร และเรื่องสถานภาพความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่
เป็นอุปสรรคต่อการทำ�งานเยียวยา เช่น ไม่ได้รับความไว้วางใจจากบางกลุ่ม เข้าทำ�งานในพื้นที่สีแดงได้ลำ�บาก ที่ผ่านมาการที่รัฐ
ไม่ดูแลช่วยเหลือครอบครัวที่สูญเสียจากการวิสามัญ เป็นเสมือนการซํ้าเติมให้ผลกระทบของคนกลุ่มนี้หนักยิ่งขึ้น ทำ�ให้เยาวชน
ชายขาดโอกาสและทางเลือกในชีวติ ทีม่ อี ยูน่ อ้ ยเต็มที แม้วา่ จะมี NGOs บางกลุม่ ทำ�งานช่วยเหลือคนกลุม่ นีอ้ ยู่ แต่กม็ กี �ำ ลังไม่เพียง
พอ และไม่สามารถช่วยลดเงื่อนไขความไม่พึงพอใจหรือความรู้สึกปฏิเสธรัฐที่คนกลุ่มนี้มีอยู่ได้

เยาวชนชายว่างงาน
การว่างงานของเยาวชนชายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาสำ�คัญ โดยภาพรวม ภาวะการว่างงานของเยาวชน
ชายในสามจังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศ ดังข้อมูลภาวะการว่างงานของผู้ชายอายุ 20 – 30
ปี ในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่อยู่ในเกณฑ์ 8 – 9 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ 3 – 4 เปอร์เซ็นต์
เยาวชนชายมุสลิมทีว่ า่ งงานส่วนใหญ่เรียนจบระดับประถม จากโรงเรียนประถมสามัญในชุมชน และมัธยมต้นจากโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาในละแวกบ้าน และมีบางส่วนทีอ่ อกจากโรงเรียนกลางคันขณะเรียนอยูร่ ะดับมัธยม สำ�หรับเยาวชนพุทธทีว่ า่ งงาน ส่วน
ใหญ่อยู่ในระบบการศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
ปัจจัยหลักทีส่ ง่ ผลต่อการว่างงานของเยาวชนชายมี 2 ประเด็นได้แก่ 1) ระดับการศึกษาของเยาวชนชายทีค่ อ่ นข้างตํา่
ทำ�ให้โอกาสทางเลือกในการทำ�งานน้อย และ 2) ขาดแหล่งงานในพืน้ ทีร่ องรับ เนือ่ งจากเศรษฐกิจทีซ่ บเซาจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบ การที่เยาวชนชายมุสลิมมีการศึกษาค่อนข้างตํ่ามีเงื่อนไขสำ�คัญที่เป็นอุปสรรคของการเรียนคือ การใช้ภาษาไทยไม่คล่อง
ขณะเดียวกันก็มี ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาในพืน้ ที่ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา นอกจากนีย้ งั มีเงือ่ นไขอืน่ ๆ
ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวทีไ่ ม่ดซี งึ่ ส่วนหนึง่ มาจากการมีบตุ รมาก ทัศนะเรือ่ งการเรียนศาสนาของครอบครัวเป็นส่วน
หนึ่งที่ปิดกั้นโอกาสการเลือกเรียนตามความสนใจทำ�ให้เยาวชนขาดแรงจูงใจในการเรียน เป็นต้น สำ�หรับเยาวชนชายพุทธจะอยู่
ในระบบการศึกษามากกว่าเยาวชนชายมุสลิม เพราะคนพุทธส่วนใหญ่จะเห็นความสำ�คัญของการศึกษาจึงพยายามส่งให้ลกู เรียน
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการว่างงาน ได้แก่ การขาดทักษะฝีมือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้ประกอบการ
ไม่เชือ่ มัน่ ต่อแรงงานเยาวชนในพืน้ ที่ โอกาสการรับรูแ้ ละการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเรือ่ งการพัฒนาศักยภาพและแหล่งงานมีนอ้ ย
การพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนชายยังไม่สามารถทำ�ให้ไปประกอบอาชีพได้จริง ทั้งนี้ยังมีปัจจัยเสริมที่สำ�คัญต่อการเรียนและการ
ว่างงานของเยาวชนชายมุสลิมคือ การมีทศั นคติทมี่ องว่าคนทีเ่ รียนน้อยและว่างงานถือเป็นเรือ่ งธรรมดาไม่เป็นปัญหา ขณะเดียวกัน
สถานการณ์ความไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ ก็เป็นปัจจัยหนุนทีส่ ง่ ผลต่อการว่างงานและการใช้ชวี ติ โดยทัว่ ไปของเยาวชนชายให้ล�ำ บากยิง่ ขึน้
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ IX

โดยเฉพาะเยาวชนชายมุสลิมที่ตกเป็นกลุ่มเป้าหมายถูกจับตามองจากฝ่ายความมั่นคง
เมื่อพิจารณาตามลักษณะภูมินิเวศประกอบ พบว่า การตั้งถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยก็มีผลต่อฐานะความเป็นอยู่และการ
ว่างงานของเยาวชน เยาวชนชายทีอ่ ยูบ่ ริเวณชายทะเลส่วนใหญ่จะมีปญ
ั หาทางเศรษฐกิจซึง่ ส่งผลต่อการเรียนต่อมากกว่าเยาวชน
ในพื้นที่อื่นๆ ขณะเดียวกัน ก็มีข้อจำ�กัดเรื่องการทำ�มาหากินเพราะมีฐานทรัพยากรค่อนข้างจำ�กัด และไม่มีแหล่งงานรองรับการ
ประกอบอาชีพ เมื่อเทียบกับพื้นที่สวนหรือเขตเมือง
ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐไม่ได้กำ�หนดเยาวชนชายเป็นกลุ่มเป้าหมายสำ�คัญที่จะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อ
เนือ่ ง จึงไม่มยี ทุ ธศาสตร์ทชี่ ดั เจนในการพัฒนาเยาวชนชาย ทำ�ให้เยาวชนชายไม่ได้รบั โอกาสการพัฒนาเท่าทีค่ วร ทัง้ ด้านการศึกษา
และการพัฒนาการเรียนรูแ้ ละทักษะชีวติ ซึง่ เป็นพืน้ ฐานสำ�คัญต่อการใช้ชวี ติ และการประกอบอาชีพของเยาวชนชาย สำ�หรับกลุม่
องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน โดยภาพรวมยังไม่มีทิศทางในการพัฒนาเยาวชนชายที่ชัดเจน แม้จะมีศักยภาพใน
การทำ�งานเสริมศักยภาพของเยาวชนได้ดี แต่ก็มีข้อจำ�กัดในเรื่องงบประมาณที่ไม่สามารถทำ�งานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จะ
เห็นว่ามีหลายหน่วยงาน องค์กรทีส่ ง่ เสริมด้านอาชีพแต่ไม่คอ่ ยประสบความสำ�เร็จเท่าทีค่ วร เพราะยังไม่สามารถหนุนเสริมได้อย่าง
ครบวงจรทั้งเรื่องการเสริมทักษะความรู้ การลงทุนผลิต การตลาด และขาดกระบวนการติดตามสนับสนุน ประเมินผลอย่างต่อ
เนื่อง และสิ่งสำ�คัญที่หน่วยงาน องค์กรที่ให้การช่วยเหลือเยาวชนชายพึงระวัง คือ ต้องไม่ท�ำ ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นการ
ไปสร้างความรู้สึกแตกแยกระหว่างคนพุทธ - มุสลิมที่เปราะบางอยู่แล้วให้มากขึ้น เพราะเยาวชนพุทธมองว่าการสนับสนุนของ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนเยาวชนมุสลิมเป็นหลัก ทำ�ให้เยาวชนพุทธรู้สึกไม่ได้รับความเท่าเทียม
ได้รับโอกาสน้อยกว่าเยาวชนมุสลิม

ผลกระทบในมิติหญิงชาย
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เมื่อมองในมิติหญิงชาย พบว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นกับทั้งผู้ชายและผู้หญิง
สำ�หรับผู้ชาย การที่สังคมทั่วไปมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งและเป็นผู้กระทำ�ความรุนแรง ทำ�ให้สังคมมองข้ามผู้ชายในฐานะที่เป็นเหยื่อ
ของความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงจากการจับกุม คุมขัง หรือกระทั่งกรณีการถูกวิสามัญ สังคมก็จะยอมรับได้ ซึ่งความ
รู้สึกจะตรงข้ามหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้หญิง ขณะเดียวกัน มีการปรับบทบาทระหว่างชายหญิงทั้งในระดับครอบครัวและใน
สังคม เนื่องจากผู้ชายในพื้นที่โดยรวมต้องลดบทบาทของตนเองลง ทั้งเรื่องการทำ�มาหากินเลี้ยงดูครอบครัว การเข้าไปมีส่วนร่วม
มีบทบาทในชุมชนและสังคม เพือ่ ไม่ให้ถกู เพ่งเล็งจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั และด้วยเหตุผลเรือ่ งของความปลอดภัย โดยเฉพาะผูช้ ายทีโ่ ดนคดี
ความมัน่ คงและอยูใ่ นการเฝ้าระวังของรัฐ ทำ�ให้ผชู้ ายรูส้ กึ สูญเสียสถานภาพของความเป็นผูน้ �ำ ซึง่ เป็นสิง่ สำ�คัญมากในสังคมมุสลิม
ในทางกลับกันการทีบ่ ทบาทผูช้ ายต้องจำ�กัดลงส่งผลให้ผหู้ ญิงต้องแบกรับภาระเพิม่ ขึน้ ทัง้ การทำ�งานหาเลีย้ งครอบครัว ตลอดจน
การเข้ามามีบทบาทต่อชุมชน และออกหน้าทำ�ภารกิจทางสังคมแทน พร้อมกับทีต่ อ้ งเผชิญความกดดันจากการไม่ยอมรับบทบาท
การนำ�ของผู้หญิงในบางด้านสำ�หรับสังคมมุสลิม และบทบาทบางอย่างที่ผู้หญิงไม่สามารถทำ�แทนผู้ชายได้ เช่น การเป็นผู้นำ�และ
เป็นแบบอย่างให้กับลูกที่เป็นผู้ชาย
การปรับบทบาทของผูห้ ญิงยังส่งผลในสังคมวงกว้างในจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ การทีผ่ หู้ ญิงในครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลกระ
ทบส่วนหนึง่ เริม่ เข้ามามีบทบาทในการทำ�งานเยียวยาช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบรายอืน่ ๆ กับการทำ�งานเคลือ่ นไหวสังคมรณรงค์
ให้ยุติความรุนแรงต่อกลุ่มเปราะบาง และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบ มีทั้งปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการ
ได้รบั ผลกระทบและปัจจัยแวดล้อมอันเนือ่ งมาจากสถานการณ์ความไม่สงบ ซึง่ เป็นเงือ่ นไขสำ�คัญทีเ่ มือ่ มีการปรับปรุง หรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น จะทำ�ให้การช่วยเหลือดูแลผู้ชาย เยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคลี่คลายปัญหาและ
ผลกระทบทีไ่ ด้รบั อีกทัง้ ยังมีสว่ นในการลดเงือ่ นไขสถานการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีไ่ ด้ในระยะยาว ทัง้ นีป้ จั จัยทีส่ ง่ ผลกระ
ทบโดยตรงได้แก่ 1) กระบวนการยุติธรรมยังมีช่องว่างที่ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่และยังไม่มีเป้าหมายที่
จะนำ�ไปสู่ยุติธรรมสมานฉันท์ที่ชัดเจน 2) การเยียวยายังไม่สามารถฟื้นฟูความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบและสร้างความไว้วางใจ
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ที่มีต่อรัฐได้ สำ�หรับปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ 1) การทำ�งานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ถูกครอบด้วยมิติ
ความมั่นคงมากเกินไป 2) ความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจระหว่างคนพุทธ-มุสลิมในพื้นที่ 3) การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้ชาย
เยาวชนชายในพืน้ ทีย่ งั ไม่ถกู ให้ความสำ�คัญเท่าทีค่ วร ทัง้ ทีเ่ ป็นกลุม่ ทีเ่ ป็นเงือ่ นไขสำ�คัญต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่ และ 4)
การสื่อสารยังไม่สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์ความรุนแรงและความขัดแย้งในพื้นที่ให้กับคนในสังคมได้เพียง
พอที่จะนำ�ไปสู่การเสริมสร้างสันติภาพได้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบและกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย และมีเป้าหมายไปสู่ยุติธรรมสมานฉันท์
โดยสร้างความชัดเจนในกระบวนการตรวจค้น จับกุมและเชิญตัวมาสอบปากคำ�ปรับปรุงขัน้ ตอนกระบวนการดำ�เนินคดีให้กระชับ
เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้โดนคดีความมั่นคงและครอบครัวบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อให้
ประชาชนเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม และใช้ยุติธรรมสมานฉันท์ และ/หรือยุติธรรมทางเลือกโดยอาศัยพื้นฐานกฎหมายและ
สถาบันทีม่ อี ยูใ่ นพระราชบัญญัตคิ วามมัน่ คงภายใน มาตราที่ 21 หรือพระราชบัญญัตอิ งค์กรอัยการ มาตราที่ 21 นอกจากนีค้ วรมี
กลไกทีช่ ว่ ยเหลือด้านความเป็นธรรมแก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบ ทีด่ �ำ เนินการโดยภาคประชาสังคม หรือสถาบันการศึกษา โดยมีตวั แทน
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งมีความเป็นกลางและได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายเข้ามาร่วม
2. ปรับทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสร้างทัศนคติเชิงบวกระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่
สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อกระบวนการสันติภาพให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั และคนในสังคมตลอดจนศึกษาบทเรียนทัง้ ทีท่ �ำ สำ�เร็จ และไม่ส�ำ เร็จ
สร้างการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาปรับปรุง และป้องกันไม่ให้มีการทำ�งานที่ผิดพลาดซํ้า
3. เพิม่ ประสิทธิภาพงานเยียวยาโดยใช้แนวทางการมีสว่ นร่วม และให้ความสำ�คัญกับการฟืน้ ฟูความรูส้ กึ และศักดิศ์ รี
ของผู้ได้รับผลกระทบและฟื้นคืนความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้กลไกทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่แสดงบทบาทใน
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลักอันได้แก่ ชุมชน สถาบันทางศาสนา ภาคประชาสังคม รวมถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้วย
กัน ทำ�ความเข้าใจหลักเกณฑ์การเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างชัดเจน และสื่อสารสร้างความเข้าใจกับสังคม
เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจทีต่ รงกัน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางงานเยียวยา เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือ
เยียวยากลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันท่วงที มีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันควรให้ความสำ�คัญกับการ
ดูแลสุขภาพจิตของผู้ได้รับผลกระทบโดยมีระบบประเมินคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญ และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ที่
สำ�คัญรัฐควรเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบให้ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมายรวมถึงครอบครัวทีส่ ญ
ู เสียจากการถูกวิสามัญ เพือ่ ลดเงือ่ นไข
ความไม่พึงพอใจและความรู้สึกปฏิเสธรัฐที่อาจพัฒนาไปเป็นการใช้ความรุนแรงต่อต้านรัฐในอนาคต
4. กำ�หนดให้ผชู้ าย เยาวชนชาย เป็นกลุม่ เป้าหมายสำ�คัญทีต่ อ้ งให้การสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทัง้ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอาชีพอย่างครบวงจรให้กับผู้ชายและเยาวชนชาย โดยคำ�นึงถึงอาชีพที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของแต่ละกลุ่ม สนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในพื้นที่ โดยพัฒนาทักษะฝีมือ ทักษะทางธุรกิจ
ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสร้างแหล่งงานรองรับ ด้วยการส่งเสริมการลงทุน การประกอบการขนาดใหญ่ทสี่ อดคล้องกับการ
ผลิตของพืน้ ที่ โดยจัดสภาพแวดล้อมการทำ�งานให้เหมาะสมกับวิถวี ฒ
ั นธรรมของคนในพืน้ ที่ ขณะเดียวกัน ต้องสร้างพืน้ ทีก่ จิ กรรม
สำ�หรับผู้ชาย เพื่อสร้างคุณค่าในตนเองและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ด้านการศึกษา เสริมโอกาสด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนชายเข้าสู่การศึกษาในระบบให้มากที่สุด ทั้งสายสามัญ และ
สายวิชาชีพ พัฒนาทักษะภาษาไทยให้เยาวชนชายมุสลิม ให้มีทักษะทั้งการอ่าน เขียน และพูดที่ดีขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจในการ
สื่อสาร และสามารถใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำ�หรับผู้ชายและเยาวชนชายที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบได้ควรส่ง
เสริมการเรียนวิชาชีพระยะสั้นที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการ
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ XI

5. กระตุ้น สนับสนุนผู้ชาย เยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบ ให้มีการรวมตัวเป็นเครือข่าย ทั้งในลักษณะเครือข่ายที่
เป็นกลุ่มเดียวกันและเครือข่ายที่ข้ามกลุ่มเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดความรู้สึก เรียนรู้การปรับ
ตัว มีสังคมที่จะคอยช่วยเหลือกัน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองและยกระดับไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่น
6. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะชีวติ ให้เยาวชนชาย โดยส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้เปิดโลกทัศน์ สร้าง
แรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นกระตือรือร้น เสริมศักยภาพความเป็นผู้น�ำ ผ่านการฝึกอบรม การทำ�กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางสังคม
และวัฒนธรรม เรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบหรือเยาวชนต้นแบบ และมีหน่วยให้คำ�ปรึกษาเด็กและเยาวชนที่เป็นมืออาชีพ เพื่อให้
เยาวชนชายสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมและปรับตัวให้ทันกับสังคมที่ก�ำ ลังเปลี่ยนแปลงได้
7. สร้างบรรยากาศทางสังคมของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างการเรียนรู้ และทำ�ความเข้าใจ
ระหว่างวัฒนธรรมในคนกลุ่มต่างๆ เช่น เสริมสร้างความสัมพันธ์เยาวชน คนรุ่นใหม่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่าน
การเรียนและทำ�กิจกรรมร่วมกันในวัยเด็ก สร้างพื้นที่กิจกรรมร่วมทั้งในระดับชุมชนและระหว่างชุมชนเพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนเรียน
รู้ศาสนา วัฒนธรรมระหว่างกัน และให้โอกาสผู้ที่มีความเห็นต่างเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
8. ฟืน้ ฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพือ่ ให้ชมุ ชนเป็นพืน้ ทีค่ วามไว้วางใจและมีบทบาทในการดูแลช่วย
เหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ช่องทางการสื่อสารในชุมชน เสริมศักยภาพด้านกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ รัฐกับชุมชนควรร่วมกันวางแนวทางการดูแลเด็กกำ�พร้า เพื่อให้การดูแลเด็กกำ�พร้าทำ�ได้
อย่างครอบคลุมในทุกมิติ
9. การสื่อสารต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่จะนำ�ไปสู่การเสริมสร้างสันติภาพ โดยการสื่อสารต้องไม่เป็นการเพิ่ม
ความรูส้ กึ และบรรยากาศทีแ่ ตกแยก ต้องทำ�ด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในประเด็นทีอ่ อ่ นไหว
นอกจากนี้ การสือ่ สารควรเปลีย่ นให้เป็นภาพทีส่ มดุลหรือข่าวสารในด้านบวก รายงานสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ สือ่ สารเรือ่ งราว
วิถชี วี ติ อัตลักษณ์ และความแตกต่างหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม รวมทัง้ ให้ความรูท้ ถี่ กู ต้องในกระบวนการยุตธิ รรม รายงาน
ให้เห็นความก้าวหน้าของขบวนการเคลื่อนไหวในภาคสังคม เพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการสร้างสันติภาพและส่งเสริมการไม่ใช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการสร้างสันติภาพ
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ความขัดแย้งในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ของไทยเป็นความขัดแย้งรูปแบบใหม่ทมี่ คี วามรุนแรงไม่สงู มากและมุง่ เน้นการสร้างอัตลักษณ์
และการปกป้องสิทธิของคนกลุม่ น้อย ซึง่ เป็นมลายูมสุ ลิม การศึกษาเกีย่ วกับความขัดแย้งและผลกระทบจากความรุนแรงในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า พลวัตรของความขัดแย้งมีลกั ษณะที่ “อ่อนไหว สับสน และซับซ้อน” มีรปู แบบทีไ่ ม่แน่นอน มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547-2557 จะเห็นว่า จำ�นวนเหตุการณ์ความ
รุนแรงในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง และเริ่มอยู่ในระดับที่ทรงตัว มีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในบางช่วง ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มความรุนแรงจะยังมีอยู่
อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีการเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้น สิ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้เหตุการณ์ความรุนแรงยังขาดความชัดเจน การก่อเหตุการณ์
ความรุนแรงยังมีลกั ษณะทีถ่ กู จำ�กัดในระดับหนึง่ ซึง่ สะท้อนว่ามีปจั จัยหลายประการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแนวโน้มความรุนแรงทีย่ ดื เยือ้ ในพืน้ ที่
และมีปจั จัยบางอย่างทีช่ ว่ ยสร้างเสถียรภาพและความสมดุลอย่างมีพลวัตร ซึง่ ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล ปัจจัยทางสังคม
ต่างๆ อาทิเช่น การเคลื่อนไหวของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ กระบวนการทางการเมืองที่หลายภาคส่วนช่วยกันผลักดัน
และ กระบวนการริเริ่มพูดคุยสันติภาพ เป็นต้น

ที่มา: ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

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 เนื่องจากเป็นช่วงที่ใช้นโยบายทางการทหารนำ� มีการปราบปราบอย่างจริงจัง ใช้มาตรการปิดล้อมตรวจค้นอย่าง
เข้มข้น ภายใต้กฎอัยการศึกและพระราชกำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปีพ.ศ. 2548 ซึ่งการบังคับใช้ค�ำ สั่งของภาค
รัฐที่เข้มงวดนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสถานการณ์ แต่กลับยิ่งส่งผลให้เกิดการยกระดับความรุนแรงมากขึ้น
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ช่วงที่สอง ตั้งแต่มกราคมพ.ศ. 2551 ถึง ธันวาคมพ.ศ. 2554 มีสถิติการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเฉลี่ย 77.2 ครั้งต่อเดือน ซึ่ง
มีแนวโน้มของจำ�นวนเหตุการณ์ลดลงจากเมือ่ เทียบกับในช่วง 4 ปีแรก แต่เป็นลักษณะของการก่อความรุนแรงเชิงคุณภาพมากขึน้ นัน่ คือ
จำ�นวนของผูบ้ าดเจ็บ และเสียชีวติ ยังมีจ�ำ นวนใกล้เคียงกับช่วงก่อน เนือ่ งจากกลุม่ ผูก้ อ่ ความไม่สงบได้ปรับกลยุทธ์เป็นการปฏิบตั กิ ารทีม่ งุ่
เน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทั้งที่เป็นพลเรือนและทหาร ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ผสมผสานแนวทางการดำ�เนินงานในสองลักษณะ คือ การ
เพิ่มกำ�ลังทหารประมาณ 60,000 คนลงไปเพื่อจำ�กัดการเคลื่อนไหวและปฏิบัติการของกลุ่มก่อความไม่สงบ กับใช้นโยบาย “การเมือง
นำ�การทหาร” เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งพบว่าในปีพ.ศ. 2552 มีการใช้งบประมาณสูงที่สุด เป็น
จำ�นวน 27,144.91 ล้านบาท เนื่องจากเป็นช่วงสองปีหลังจากการปราบปรามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบครั้งใหญ่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็น
จำ�นวนมากในด้านของกำ�ลังทหาร และการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่ตามมาจากสถานกาณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ช่วงที่สาม ตั้งแต่ มกราคมพ.ศ. 2555 ถึง เมษายนพ.ศ. 2557 มีสถิติการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเฉลี่ย 96.96 ครั้งต่อเดือน
จำ�นวนเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วงนัน้ ค่อนข้างแกว่ง และแปรปรวน บางช่วงตํา่ แต่บางช่วงจะสูงขึน้ มาก เนือ่ งจากมีทงั้ ปัจจัยทีก่ ระตุน้
ให้เกิดความรุนแรง เช่น การสังหารผู้นำ�ศาสนาที่เป็นที่นับถือของคนในพื้นที่ซึ่งนำ�ไปสู่การตอบโต้ไปมาระหว่างสองฝ่าย และปัจจัย
ที่เป็นแรงต้านความรุนแรง ได้แก่ นโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติในเรื่อง การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการพูด
คุยหาทางออกของความขัดแย้ง โดยสร้างหลักประกันให้บุคคลและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างสันติภาพ ส่งผลให้เกิดการเคลือ่ นไหวของภาคประชาสังคมในพืน้ ทีต่ อ่ การเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการสันติภาพที่
ชัดเจนมากขึ้น สำ�หรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพที่เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ 28 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2556 นั้น เป็นทั้งปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อการเพิ่มและลดความรุนแรง เพราะการก่อความรุนแรงถูกใช้เป็นเงื่อนไขของการต่อรอง แต่ก็มีความอ่อนไหวมากเมื่อฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่วางไว้
ในการรับมือกับผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในพืน้ ที่ รัฐบาลไทยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
มีการจัดทำ�แผนพิเศษสำ�หรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และใช้งบประมาณเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ เป็นจำ�นวนมาก มี
เป้าหมายเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูเศรษฐกิจ การลงทุน และการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน โดยมี ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและประสานงาน ดังที่ปรากฏในรายงานของสำ�นักงบประมาณว่างบประมาณ
สำ�หรับ “การแก้ปญ
ั หาและการพัฒนาพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้” ระหว่างปีพ.ศ. 2547 – 2557 คิดเป็นเงิน 206,094.440 ล้านบาท
ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนงบประมาณที่สูงที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการแก้ปัญหาสำ�หรับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม การใช้นโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ จากการศึกษา
ในปีพ.ศ. 2553 พบว่า การใช้จ่ายเงินงบประมาณจำ�นวนมากกับโครงการพิเศษในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลต่อการ
กระจายรายได้และการแก้ปัญหาความยากจนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม้ว่าจะมีความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในระดับที่สูง
และมีผลตอบรับที่ดีต่อมาตรการระยะสั้น เช่น โครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4,500 บาท) โครงการ
บัณฑิตอาสา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งก็ตาม แต่โครงการของภาครัฐยังขาดการเพิ่มขีดความสามารถของคนใน
พื้นที่ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งตัวชี้วัดสำ�คัญที่แสดงให้เห็น
ถึงความล้มเหลวของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ คือ ปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังคง
มีปัญหาการว่างงานของเยาวชนแม้จะมีโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในช่วงหลังจากปีพ.ศ. 2547 แล้วก็ตาม
ในเชิงเปรียบเทียบแล้ว ปัญหาทางสังคมจำ�นวนมากทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงทีม่ เี หตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ได้
กลายเป็นปัญหาที่หน่วยงานระดับนานาชาติและหน่วยงานระดับประเทศให้ความสนใจ รวมถึงปัญหาในเรื่องเพศสภาพ (Gender) เป็น
ปัญหาที่รุนแรงในหลายพื้นที่ จากเหตุการณ์ความไม่สงบได้ส่งผลกระทบและความเดือดร้อนต่อประชากรทั้งชายและหญิง รวมถึงกลุ่ม
ประชากรเด็ก อย่างไรก็ดี ในภาพรวมผู้ชายดูเหมือนต้องแบกรับภาระและผลกระทบที่เกิดขึ้นมากกว่า จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
สภาพในพืน้ ทีค่ วามขัดแย้งทัว่ โลก พบว่าการใช้ความรุนแรงกับผูช้ ายในการสูร้ บนัน้ ถือว่ามีความชอบธรรมมากกว่าการใช้ความรุนแรงกับ
ผู้หญิง อีกทั้งผู้ชายยังเป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมุ่งความสนใจมากที่สุด ซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่น
เดียวกัน ได้สะท้อนถึง “แนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างชายและหญิง” ที่ส่งผลให้ผู้ชายมีความเสี่ยงที่สูงกว่าอย่างชัดเจน
โดยจากสถิติของผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547
พบว่า ร้อยละ 90.68 ของผู้เสียชีวิตเป็นประชากรชาย
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ที่มา: ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

จากสถิตดิ งั กล่าว เป็นทีเ่ ห็นได้ชดั ว่ามีประเด็นด้าน “การสังหารแบบเลือกเพศ” ซึง่ สะท้อนให้เห็นประเด็นทีส่ �ำ คัญหลายประการ
อาทิ ผู้ชายเป็นทั้งกลุ่มประชากรหลักที่เป็นผู้สร้างสถานการณ์ความไม่สงบ และยังเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเป้า
สังหาร โดยผู้ชายที่มี “อายุในช่วงที่สามารถสู้รบได้” เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกฆ่าระหว่างการสู้รบมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นที่
ปกติจะถูกมองว่า “มีความเสี่ยง” เช่น ผู้หญิง เด็ก และคนชรา นอกจากนี้ การกระทำ�บางอย่างของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การบังคับบุคคล
สูญหาย การวิสามัญฆาตกรรม การกักขังโดยมิชอบและการทรมาน สามารถเรียกโดยรวมได้ว่า “การกดขี่ข่มเหงแบบเลือกเพศ”
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา ทัง้ หน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนกลุม่ นักวิจยั มักให้ความสำ�คัญกับ
ผู้หญิงซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งต้องใช้ชีวิตระหว่างและภายหลังความขัดแย้ง ใน
ขณะที่ผู้ชายซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่กลับถูกละเลย ทำ�ให้สังคมมีความเข้าใจต่อผลกระทบที่คนกลุ่มนี้ได้รับจากสถานการณ์
ความรุนแรงน้อยมาก ดังนั้นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตของผู้ชายและเยาวชนชายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง
ธนาคารโลกจึงให้ความสำ�คัญในการศึกษากลุ่มผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อทำ�ความเข้าใจปัญหา ผลกระทบที่ได้รับ ความต้องการในการช่วยเหลือ เพื่อหาแนวทางการดูแลช่วยเหลือ
สร้างโอกาสในการพัฒนาที่เหมาะสม ให้คนกลุ่มนี้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม เพราะการมียุทธศาสตร์
และแผนการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างทันท่วงที จะเป็นส่วนสำ�คัญของกระบวนการสันติภาพที่สามารถนำ�ไปสู่การสร้างความสงบสุข
ที่ยั่งยืนได้

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 3

บทที่

ระเบียบวิธวี จิ ยั

2

การประเมินสถานการณ์ของผู้ชายและเยาวชนชายในพื้นที่ขัดแย้งในภาคใต้ของประเทศไทย ศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (focus group) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยให้ความสำ�คัญ
กับการสะท้อนมุมมอง ความรูส้ กึ ของกลุม่ เป้าหมายผูช้ ายและเยาวชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ใต้ ระเบียบวิธีการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้

1. พื้นที่ศึกษา
การศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ดังภาพที่ 1

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 ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดี (Detainee/ Ex detainee) คือผู้ชายที่โดนคดีป.วิอาญาทั้งผู้ที่ถูกคุมขังระหว่างสู้คดี
			 ผูท้ ี่ได้รับการประกันตัวระหว่างสู้คดี และผู้ที่พ้นคดีจากศาลตัดสินยกฟ้อง
		 1.2 ผูช้ ายทีอ่ ยูใ่ นการเฝ้าระวังของรัฐ (Watch List) คือ ผูช้ าย เยาวชนชายทีถ่ กู ติดตามเฝ้าระวังจากหน่วยงานความมัน่ คง
			 มีทั้งผู้ที่ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือ ผู้ที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
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		 1.3 เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ คือ เยาวชนชายอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ทั้ง
			 พุทธและมุสลิมที่สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบจากการกระทำ�ของทุกฝ่าย
2) ผู้ชายที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Indirect Impact) คือ ผู้ชายที่ไม่ได้รับความสูญเสีย
หรือความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินจากสถานการณ์ความรุนแรงโดยตรง หรือไม่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง แต่ได้รับ
ผลกระทบในการดำ�เนินชีวิตทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ในการศึกษานี้เน้นที่เยาวชนชายว่างงาน
		 เยาวชนชายว่างงาน คือ เยาวชนชายที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ที่ว่างงานในลักษณะต่างๆ ดังนี้
			 - เยาวชนชายที่ว่างงานโดยไม่ทำ�อะไรเลย มักเป็นกลุ่มที่มีอายุประมาณ 15 – 18 ปี ที่เพิ่งออกจากการเรียนได้
				 ประมาณ 1 – 3 ปี
			 - เยาวชนชายทีอ่ อกจากการเรียนแล้วยังไม่มงี านทีช่ ดั เจน นอกจากช่วยครอบครัวทำ�งานตามฐานอาชีพเดิม เป็นการ
				 แบ่งเบาภาระงานของครอบครัว แต่ไม่สามารถมีรายได้หลักที่แน่นอน เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเอง
			 - เยาวชนชายที่มีงานทำ�แต่เป็นงานที่ไม่ประจำ� 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)
ผูช้ ายและเยาวชนชายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบแบ่งเป็น ผูช้ ายและเยาวชนชายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง
ได้แก่ 1) ผู้ชายและเยาวชนชายที่ถูกจับกุม ดำ�เนินคดี (Detainee/ Ex detainee) 2) ผู้ชายและเยาวชนชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของ
รัฐ (Watch List) 3) เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ กับ ผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระ
ทบทางอ้อมจากสถานการณ์ความไม่สงบ สำ�หรับการศึกษานี้คือ เยาวชนชายที่ว่างงาน ซึ่งจำ�แนกในหลายมิติทั้งการนับถือศาสนา
(พุทธ - มุสลิม) การตั้งถิ่นฐาน (เขตพื้นที่ชนบทเชิงเขาหรือพื้นที่ทำ�สวน เขตชายฝั่งทะเล และเขตชุมชนเมือง) และ พื้นฐานการศึกษา
(ร.ร.เอกชนสอนศาสนา-ปอเนาะ/ และที่จบการศึกษาจากประเทศในโลกมุสลิม ตลอดจนผู้ที่กำ�ลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย)
โดยทำ�การศึกษาถึงผลกระทบและสาเหตุของผลกระทบ (Impact and Causes) ทั้งระดับปัจเจก ระดับครอบครัว และระดับ
ชุมชน ในมิติต่างๆ ได้แก่ ผลกระทบทางกายภาพหรือผลกระทบที่เกิดกับร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจและการทำ�มาหากิน ตลอด
จนผลกระทบทางสังคม และศึกษาถึงการรับมือและการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น (Coping Strategy) เพื่อให้เห็นว่าผู้ชายและ
เยาวชนชาย ครอบครัวและชุมชนมีการจัดการกับผลกระทบที่ได้รับอย่างไร และต้องการการช่วยเหลืออย่างไร (Needs) ขณะเดียวกัน
สิ่งที่ผู้ได้รับผลกระทบกำ�ลังเผชิญอยู่ก็เกี่ยวพันกับทั้งหน่วยงานที่มีบทบาทโดยตรง และองค์กรที่เห็นความสำ�คัญและเข้ามาหนุนเสริม
จึงต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ (Service Providers) นั้น ว่าเพียงพอสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะทำ�ให้เห็นช่องว่าง (Gaps) ของการดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่จะนำ�
ไปสู่การจัดทำ�เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ต่อหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลทำ�ใน 2 ส่วน คือ 1) การสำ�รวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และ 2)
การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม
4.1 การสำ�รวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เป็นการเก็บข้อมูลจากรายงานการศึกษาวิจัย
บทความ ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายและเยาวชนชายในพื้นที่ขัดแย้ง ของหน่วยงาน องค์กร นักวิชาการที่ทำ�งานเกี่ยวข้องกับการ
จัดการความขัดแย้งในที่ต่างๆ ทั่วโลก จำ�นวน 23 ชิ้น
4.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion – FGD) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (InDepth Interview)

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ใช้แนวคำ�ถามซึ่งมีความครอบคลุมตามขอบเขตของการศึกษาและวัตถุประสงค์ คำ�ถามเป็นลักษณะปลายเปิด สำ�หรับการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) แนวคำ�ถามการสัมภาษณ์มีผู้ทรง
คุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และภาษาเพื่อความเข้าใจ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
1) กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ใช้การสนทนากลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน โดยใช้เวลากลุ่ม
ละประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของผลกระทบและสาเหตุในมิติต่างๆ การรับมือกับผลกระทบ และความต้องการในการช่วย
เหลือ นอกจากนี้เมื่อพบประเด็นสำ�คัญที่ต้องทำ�ความเข้าใจในรายละเอียดจะทำ�การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มเป้าหมายเป็นราย
บุคคลเพิ่มเติม
2) หน่วยงาน องค์กรที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ (Service Providers) ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับตัวแทนที่เป็นผู้รับผิด
ชอบหลักของหน่วยงาน องค์กร ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ต่อคนประมาณ 2 ชั่วโมง
การสัมภาษณ์เป็นไปตามจรรยาบรรณของการวิจัย บันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วยสมุดบันทึก ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์คณะ
ผู้วิจัยได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขออนุญาตการจดบันทึก และบันทึกเสียง ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถแลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
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การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการสร้างความไว้วางใจ
1) ประสานผ่านคนกลางทีก่ ลุม่ เป้าหมายไว้วางใจ สำ�หรับกลุม่ เป้าหมายผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง ได้แก่ ผูช้ ายและเยาวชนชาย
ที่ถูกจับกุม ดำ�เนินคดี ผู้ชายและเยาวชนชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ และ เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์
ความไม่สงบ เป็นกลุ่มที่อ่อนไหว หวาดระแวง มีความกังวลเรื่องความปลอดภัย เพราะไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับพวกเขา หลายคน
ขาดความเชื่อมั่นต่อสังคมโดยเฉพาะรัฐ ดังนั้นการเข้าถึงและสร้างความไว้วางใจในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นเรื่องยาก จึงต้องประสานผ่าน
คนกลางที่คนกลุ่มนี้รู้สึกไว้วางใจ ซึ่งต้องประสานผ่านคนกลางหลายคนเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เนื่องจากคนกลางแต่ละคน
ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น
2) สร้างความชัดเจนกับกลุ่มเป้าหมายในเรื่อง วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย และองค์กรที่สนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อ
ให้กลุ่มเป้าหมายลดความกังวลว่าการให้ข้อมูลนี้จะไม่ส่งผลกระทบในภายหลังและเห็นความสำ�คัญว่าการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์กับ
ผู้ชาย เยาวชนชายในพื้นที่อย่างไร
3) สร้างบรรยากาศการพูดคุยที่ให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกปลอดภัย สบายใจที่จะพูดคุย เช่น ให้กลุ่มเป้าหมายเลือกสถานที่พูดคุย
ทีเ่ ขารูส้ กึ ปลอดภัย ในกรณีของเยาวชนทีส่ ญ
ู เสียคนในครอบครัวหลายคนขาดความมัน่ ใจไม่กล้าทีจ่ ะมาพูดคุย ก็ตอ้ งให้คนทีเ่ ขาสนิทมา
ด้วย เช่น เพื่อน รุ่นพี่ หรือ แม่ เป็นต้น

กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูล
1) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละกลุม่ เป้าหมายคำ�นึงถึงความครอบคลุมในมิตติ า่ งๆ ทีอ่ าจส่งผลต่อลักษณะและความรุนแรงของ
ผลกระทบที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ ได้แก่ การกระจายตัวในเชิงพื้นที่ทั้งสามจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ลักษณะถิ่นที่อยู่ (ชุมชนเมือง
ชุมชนชายฝั่งทะเล ชุมชนบริเวณภูเขา) การนับถือศาสนา (พุทธ - มุสลิม) อาชีพการทำ�มาหากิน อายุ และ ลักษณะการศึกษา
2) จำ�นวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จำ�นวนทั้งสิ้น 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) โดยทำ�การสนทนากลุ่ม (FGD) 24 กลุ่ม จำ�นวน 118 คน และ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก จำ�นวน 17 คน สำ�หรับ
หน่วยงาน/ องค์กรที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ทั้งที่เป็นตัวแทนหน่วยงานรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ทำ�การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก 21 หน่วย/ องค์กร เป็นจำ�นวน 34 คน ซึ่งมีรายละเอียดที่จ�ำ แนกตามกลุ่มเป้าหมาย และตามพื้นที่ ดังนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงจำ�นวนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

* หมายถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพุทธ
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ตารางที่ 2.2 แสดงจำ�นวนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนที่ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการตีความตามเนื้อหา โดยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลและจำ�แนก
วิเคราะห์ตามประเด็นคำ�ถามการวิจัย ส่วนการตรวจสอบข้อมูลและผลการศึกษาใช้วิธีการจัดประชุมเพื่อเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นแก่
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง

6. ข้อจำ�กัดในการเก็บข้อมูล
1) ไม่สามารถได้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ทั้งหมด (เช่น การกระจาย
ตัวตามพื้นที่ อายุ อาชีพการทำ�มาหากิน) เนื่องจาก ต้องประสานผ่านคนกลางที่กลุ่มเป้าหมายไว้วางใจ บางครั้งอาจมีช่องว่างของการ
สื่อสารทำ�ให้ได้กลุ่มเป้าหมายบางส่วนที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่วางไว้ นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่วางไว้บางรายไม่พร้อมที่จะมา
ร่วมพูดคุยเพราะเป็นประเด็นอ่อนไหว ยังกังวลเรื่องความปลอดภัย จึงต้องปรับไปคุยกับคนที่พร้อมแม้จะไม่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด
2) ประเด็นการพูดคุยบางเรื่องเป็นเรื่องอ่อนไหว ผู้ให้ข้อมูลอาจมีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบตามมา ทำ�ให้ส่วนหนึ่งไม่กล้า
สะท้อนความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงทัง้ หมด เช่น ทัศนคติในแง่ลบบางด้าน ดังนัน้ ในการเก็บข้อมูลจึงพยายามสร้างความไว้วางใจและความเชือ่ มัน่
กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ให้คนกลางที่ประสานกลุ่มเป้าหมายร่วมพูดคุยอยู่ด้วยเพื่อลดความกังวลในส่วนนี้
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บทที่

3

ทบทวนวรรณกรรม

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายและเยาวชนในพื้นที่ขัดแย้งสำ�หรับการศึกษาครั้งนี้ รวบรวมจากเอกสารจำ�นวน
23 ชิ้นที่เป็นผลงานการศึกษาขององค์กรระหว่างประเทศและนักวิชาการ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องเพศสภาพในพื้นที่ขัดแย้ง ซึ่งได้
พิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้านคือ สาเหตุของความขัดแย้ง ผลกระทบของความรุนแรงต่อผู้ชายและเยาวชนชาย การปรับตัวและการ
รับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะจากกรณีศึกษาต่างๆ
อย่างไรก็ตามพบว่าเอกสารหรือการศึกษาเกีย่ วกับผลกระทบของผูช้ ายและเยาวชนชายในพืน้ ทีค่ วามขัดแย้งหรือมีสถานการณ์
ความไม่สงบนั้นมีน้อยมาก และมีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงเหตุปัจจัยของปัญหาต่างๆ อย่างผิวเผิน เช่น เชื่อมโยงเรื่องการว่างงานกับการ
ก่อความรุนแรง โดยมองข้ามเรื่องเพศสภาพ ตัวอย่างเช่น ในอดีตผู้หญิงมักมีภาพลักษณ์เป็นตัวแทนของสันติ ในขณะที่ผู้ชายเป็นนักรบ
ที่กล้าแกร่ง แต่จากการศึกษาต่างๆ ที่มีมากขึ้นทำ�ให้ในปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดว่า มีความจำ�เป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดแบบดั้งเดิมนั้นแล้ว หาก
ต้องการทีจ่ ะเข้าใจเรือ่ งเพศสภาพกับความรุนแรงในสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ อย่างไรก็ดกี ารใช้แนวคิดดังกล่าว
ยังเป็นงานที่ต้องค้นคว้าและดำ�เนินต่อไป

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) ซึ่งได้ส�ำ รวจ
วรรณกรรมจากโครงการต่างๆ ของ USIP กว่า 100 โครงการที่เกี่ยวกับมิติทางเพศสภาพ พบว่า มีช่องว่างของความเข้าใจและความ
ตระหนักที่เกี่ยวกับมิติทางเพศสภาพในพื้นที่ความขัดแย้งหรือในสถานการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งการทำ�งานในพื้นที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้
หญิง ยังขาดการมองความอ่อนไหวในมิติทางเพศสภาพ (Gender)
ในรายงานกล่าวว่า“อัตลักษณ์ทางเพศสภาพและบรรทัดฐานของสังคม ซึง่ ถูกกำ�หนดโดยระบบ สถาบัน ธรรมเนียมปฏิบตั ิ และ
แบบแผนทัศนคติ เป็นตัวแปรสำ�คัญต่อพลวัตรของความขัดแย้งและการตอบสนองทีต่ ามมา ไม่วา่ ชายหรือหญิงต่างมีสว่ นเกีย่ วข้องทำ�ให้
เกิดความรุนแรงและตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องของการแบ่งแยกบทบาทหญิงชาย”1 นอกจากนี้รายงานยังได้
ระบุอีกว่า การกระทำ�รุนแรงทางเพศต่อทั้งหญิงและชายที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนั้นเป็นการเลือกกระทำ�ด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์
และในช่วงของการเปลีย่ นผ่านจากความขัดแย้ง กระบวนการยุตธิ รรมทีด่ �ำ เนินการอยูส่ ว่ นใหญ่ไม่สามารถสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยแก่เหยือ่
เพือ่ แก้ไขหรือชดเชยความเจ็บปวดทีพ่ วกเขาได้รบั รายงานนีจ้ งึ เรียกร้องให้ในพืน้ ทีม่ กี ารทำ�งานทีค่ �ำ นึงถึงหลักคิดด้านเพศสภาพอย่างลึก
ซึ้งในกระบวนการด้านความมั่นคงและการสร้างสันติภาพ
เมื่อคำ�นึงถึงความเป็นชายและความรุนแรงทางเพศสภาพในสถานการณ์ความขัดแย้ง: กรณีสงครามในโคโซโว ผู้ชายมีความ
เสีย่ งทีจ่ ะถูกขับออกจากชุมชนและครอบครัว ถ้าไม่ปฏิบตั ติ ามความคาดหวังของสังคมในฐานะผูป้ กป้องเกียรติยศของประเทศชาติและ
ผู้หญิง มันเป็นผลพวงความคิดจากทัศนะแบบตะวันตกที่คาดหวังต่อ "ผู้ชายที่แข็งแกร่งเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวและเป็นผู้ปกป้องบ้าน
เกิดของตนเอง” ความคาดหวังดังกล่าวทำ�ให้มองผูช้ ายทีต่ กเป็นเหยือ่ ของความรุนแรงทางเพศ กลายเป็นผูแ้ พ้มากกว่าจะเป็นเหยือ่ หรือ
ผู้ถูกกระทำ� 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 พิมพ์เมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 กล่าวว่า “จะทำ�ให้เกิดสันติภาพทีย่ งั่ ยืนได้นนั้ ต้องเข้าใจว่าอัตลักษณ์
ของความเป็นนักสู้ (ทหาร) ของผูช้ ายนัน้ ถูกสร้างขึน้ มาได้อย่างไร และเราจะสามารถสร้างแนวคิดใหม่ขนึ้ มาทดแทนได้อย่างไร” รายงาน
นี้ได้ยกตัวอย่างโครงการต่างๆ ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ชายและรองรับมุมมองความเป็นชายในสถานการณ์หลังความขัดแย้งเพื่อสร้างสันติภาพ
และความมัน่ คงในระยะยาว นอกจากนีโ้ ครงการเหล่านีย้ งั สร้างพืน้ ทีใ่ ห้ผชู้ ายเข้ามาสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กบั
ผูห้ ญิง เพราะเห็นว่า ผูช้ ายก็มชี วี ติ ทีถ่ กู หล่อหลอมด้วยบรรทัดฐานทางสังคมเช่นเดียวกับผูห้ ญิง และการเข้าใจต่อประสบการณ์ชวี ติ ของ
ผูช้ ายในสถานการณ์ความรุนแรงเป็นเรือ่ งสำ�คัญ จึงไม่สามารถแยกผูช้ ายออกจากเรือ่ งทีต่ อ้ งให้ความช่วยเหลือผูห้ ญิง ตลอดจนเรือ่ งของ
ความปลอดภัยและสันติภาพ และต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือผูช้ ายเช่นเดียวกับทีท่ �ำ กับผูห้ ญิง ขณะเดียวกันก็ตอ้ งกล่าวถึงความเป็น
จริงทางเพศสภาพ ความเจ็บปวด และความเครียดที่ผู้ชายและเยาวชนชายต้องเผชิญในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้ง3

บริบทแวดล้อมเกี่ยวกับความเป็นเยาวชน ความเป็นชาย ความรุนแรง และแก๊งก่อกวน
USAID (US Agency for International Development) ได้ผลิตคูม่ อื ชือ่ “Youth and Intervention” ในการนิยามเยาวชน
ไม่ได้กำ�หนดอายุที่แน่นอน เพียงแต่ระบุไว้ว่าเป็นผู้มีอายุอยู่ระหว่าง 15 – 24 ปี เป็นคนที่มีอายุถึงช่วงที่ร่างกายมีความพร้อมที่จะทำ�
บทบาทของผู้ใหญ่ แต่ยังไม่พร้อมที่จะถูกคาดหวังว่าจะตัดสินใจ หรือให้การสนับสนุนผู้อื่นได้ นั่นคือ ผ่านภาวะความเป็นเด็กมาแล้ว แต่
ยังไม่พร้อมที่จะมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ใหญ่4
Ruth Streicher ได้อธิบายบริบทหลายด้านเพื่อประกอบการวิเคราะห์งานศึกษาของเธอเกี่ยวกับความรุนแรงในติมอร์ตะวัน
ออกหลังได้รับเอกราชจากอินโดนีเชีย ซึ่งรวมถึงการที่อินโดนีเซียเข้ายึดครองติมอร์ตะวันออก และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของความ
รุนแรงในสังคมชาวติมอร์ทผ่ี า่ นมา ความรุนแรงทีม่ ตี อ่ ผูห้ ญิงและเด็กทีเ่ กิดขึน้ ได้ถกู หยิบยกขึน้ เพือ่ แสดงถึงการใช้ความรุนแรง ไม่ถกู จำ�กัดว่า
เป็นการกระทำ�แบบแก๊ง (วัยรุ่น) ในติมอร์ตะวันออก แม้ว่าเยาวชน (ชาย) จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ความรุนแรง ซึ่งเห็นได้
ค่อนข้างชัดเจนในช่วงหลังการเข้ายึดครองของอินโดนีเซีย แต่ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับมุมมองของเยาวชนเองที่มีต่อภาวะวิกฤตและ
ความขัดแย้งในช่วงนั้น นอกจากนี้การนิยามคำ�ว่า เยาวชนที่นั่นอาจเป็นปัญหาได้ เพราะสังคมที่นั่นกำ�หนดว่า การแต่งงานคือ เส้นแบ่ง
ของการเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ (ผู้ชายจึงเป็นเยาวชนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีครอบครัว)
การต่อสูเ้ พือ่ เอกราชในติมอร์ตะวันออกโดยเฉพาะในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ทำ�ให้เยาวชนได้เข้าสูก่ ระบวนการค้นพบตัวเอง
ผ่านการรวมตัวเป็นกลุม่ องค์กรลับๆ ในระดับชุมชน ทีม่ กี ารเชือ่ มต่อกับพรรคการเมือง และกลุม่ กองโจร Falentil กลุม่ เหล่านีเ้ ริม่ ทำ�งาน
จริงจังในช่วงปีค.ศ. 1999 โดยทำ�หน้าทีส่ ง่ เสบียงอาหารให้กบั กลุม่ นักรบและช่วยเหลือชาวบ้านในการอพยพ เมือ่ ต้องอพยพจากการสูร้ บ
กระบวนการค้นพบตัวเองนี้ Streicher มีความเห็นว่า เยาวชนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สับสนและมีแนวโน้มที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ความรุนแรงเนื่องจากถูกแปลกแยก รายงานการศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมาไม่เคยรายงานถึงสถานการณ์ความซับซ้อนเหล่านี้มาก่อน ดังนั้น
การรายงานที่ว่าส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงในช่วงวิกฤตจึงยังคงเป็นข้อสงสัยอยู่ เพราะรายงานเหล่านี้ยังไม่มี
เนือ้ หาและข้อมูลพืน้ ฐานจากการศึกษาใดๆ มายืนยัน และการให้ค�ำ นิยามหรือจัดหมวดหมูข่ องความเป็นเยาวชนก็ไม่มคี วามชัดเจนใดๆ
ซึ่งในบริบทของติมอร์ตะวันออกนั้นเส้นแบ่งระหว่างความเป็นเยาวชนกับผู้ใหญ่คือการแต่งงาน ดังนั้นผู้ชายที่ยังไม่แต่งงานก็จัดอยู่ใน
กลุ่มเยาวชนทั้งๆ ที่อาจจะมีอายุมากถึง 35 ปีแล้วก็ตาม5
จากรายงานของธนาคารโลก พ.ศ. 2550 เรือ่ ง “Timor – Lestes Youth in Crisis: Situation Analysis and Policy Options"
(เยาวชนติมอร์เลสเตในวิกฤต : การวิเคราะห์สถานการณ์และทางเลือกนโยบาย) ชีใ้ ห้เห็นว่าการเข้าร่วมในการกระทำ�การรุนแรงของเยาวชน
ติมอร์ตะวันออกไม่ใช่เรือ่ งใหม่ หัวหน้ากองกำ�ลังฝ่ายต่อต้านต่างสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงโดยถือว่าเป็นการต่อต้านอย่างถูกกฎหมาย ดังนัน้
พฤติกรรมความรุนแรงในหมูเ่ ยาวชนจึงเป็นลักษณะทีโ่ ดดเด่นของติมอร์โดยเฉพาะในรุน่ ทีเ่ ข้าร่วมอยูใ่ นขบวนการการต่อต้าน แต่การจะสรุป
ว่า พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมและสังคมของชาวติมอร์นน้ั อาจจะไม่ถกู ต้อง เพราะยังมีปจั จัยสำ�คัญอืน่ ๆ ได้แก่
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทีท่ �ำ ให้เยาวชนติมอร์ตอ้ งอยูใ่ น “ความเสีย่ ง” และผลักดันพวกเขาให้เข้าสูพ่ ฤติกรรมความรุนแรงในทีส่ ดุ 6
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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สาเหตุที่ท�ำ ให้ผู้ชายและเยาวชนชายเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรง (Cause)
คู่มือ “Youth and Intervention” (เยาวชนและการแทรกแซง) ที่จัดทำ�โดย USAID ได้ตั้งคำ�ถามสำ�คัญว่า ทำ�ไมเยาวชนจึง
เข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรง ถึงแม้ว่าคู่มือนี้ไม่ได้ระบุทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ได้กล่าวถึงสาเหตุส�ำ คัญๆของความขัดแย้ง และให้ข้อ
เสนอแนะต่อการทำ�งานพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ตอบสนองต่อพลวัตรของความขัดแย้ง
สาเหตุหลักที่ทำ�ให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรง ได้แก่ 1) แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ดังที่เกิดในประเทศเซียราเรโอน
และอุซเบกิสถาน 2) การไม่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง และบ่อยครั้งที่เยาวชนชายถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ระหว่าง
คู่ขัดแย้ง กรณีของไฮติที่พรรคการเมืองพึ่งพาแก๊งเยาวชนเพื่อปกป้องการฆ่ากันทางการเมืองรวมทั้งทำ�ร้ายคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงกันข้าม และ
3) เยาวชนทีไ่ ม่เคยมีโอกาสเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนหรือโครงสร้างทางสังคม หรือไม่เคยได้รบั การฝึกฝนทักษะชีวติ ทีจ่ ะก้าวสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ได้
อย่างมีคุณค่าและสันติ จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง กลุ่มเยาวชนที่ถูกเอาเปรียบ ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรง ตกอยู่ในภาวะ
คับข้องใจ สับสน และรู้สึกเจ็บปวด หากถูกทิ้งไว้โดยปราศจากการดูแลช่วยเหลือจะสามารถบ่มเพาะความขัดแย้งต่อไปได้เป็นทศวรรษ
ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามแตกต่างหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ เช่น ปากีสถานและไนจีเรีย การล่มสลายของระบบโรงเรียนได้สร้างโอกาสให้กลุม่ หัว
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 ทำ�การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความเปราะ
บางของผู้ชายในพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทย ได้ชี้ประเด็นว่า การวิเคราะห์เรื่องเพศสภาพในสถานการณ์ความขัดแย้งและความ
รุนแรงจำ�เป็นต้องผนวกประสบการณ์ชีวิตของผู้ชายเข้ามาด้วย มิฉะนั้นแล้ว ผู้ชายอาจถูกให้ความสนใจในฐานะ “ผู้กระทำ�ผิด” ทำ�ให้
มองข้ามว่าผูช้ ายก็เป็น "ผูถ้ กู กระทำ�" ได้เช่นกัน ทัง้ นีข้ อ้ มูลเกีย่ วกับผูช้ ายทีต่ กเป็นเหยือ่ จากความรุนแรงนัน้ หายากมาก ในขณะเดียวกัน
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทีม่ กี ารต่อสูด้ ว้ ยอาวุธนัน้ การใช้ความรุนแรงกับเหยือ่ ทีเ่ ป็นประชาชนชายถูกมองว่าชอบธรรมกว่าการ
ใช้ความรุนแรงกับเหยื่อที่เป็นประชาชนหญิง ขณะที่ผู้ชายมักตกเป็นเป้าสงสัย อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐมากกว่า ดังนั้นการก่อความไม่
สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จึงเป็น “การผลิตซํ้าและสร้างระบบคิดแนวจารีตของผู้ชายและผู้หญิงขึ้นมา กลับยิ่งทำ�ให้ไม่สามารถมอง
เห็นความเปราะบางของผู้ชายในสถานการณ์ดังกล่าว”8
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศต่างระบุว่า กฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ในพื้นที่เป็นเหตุผลสำ�คัญในการสร้าง
วัฒนธรรมการไม่ต้องรับโทษเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐกระทำ�ผิด นอกจากนี้การกระทำ�ต่างๆ เช่น การขับออกจากพื้นที่
การวิสามัญ การกักขังและทรมาน ล้วนเป็นการกระทำ�ต่อผูช้ ายและกลายเป็นเรือ่ งธรรมดาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้ แม้แต่องค์กร
ประชาสังคมก็กล่าวในทำ�นองเดียวกัน “การพิจารณาเรือ่ งทีผ่ ชู้ ายตกเป็นเหยือ่ ทีช่ อบธรรมของการใช้ความรุนแรง หมายถึง การทำ�ความ
เข้าใจถึงเรื่องเพศสภาพระหว่างหญิง-ชาย จะช่วยให้เกิดการเข้าใจและการหาทางแก้ปัญหาต่อเรื่องนี้”
การทีผ่ ชู้ ายถูกมองเป็นเป้านัน้ เป็นทัศนะทีค่ อ่ นข้างเป็นสากลทีม่ องว่าผูช้ ายเป็นภัยร้ายแรงต่ออำ�นาจการปกครอง ซึง่ ในรายงาน
นีช้ ใี้ ห้เห็นว่าทัศนะดังกล่าวฝังรากลึก เพราะภาคประชาสังคมเองต่างก็เห็นด้วยว่าการพุง่ เป้าไปทีผ่ ชู้ ายในกรณีของการปราบการก่อการ
ร้ายเป็นเรือ่ ง “ธรรมดา”9 โดย Nilsson ได้โต้แย้งในประเด็นนีว้ า่ แท้จริงแล้วการสร้างความรุนแรงนัน้ เกิดได้จากการกระทำ�ของทัง้ หญิง
และชาย นอกจากนี้ องค์กรประชาสังคมก็อ้างว่าการมองภาพผู้ชายว่าเป็นภัยนั้นเกิดมาจากกลไกของรัฐ ซึ่ง Nilsson ก็ได้โต้แย้งอีกว่า
“องค์กรประชาสังคมเองก็สนับสนุนความเข้าใจเช่นนี้ จากการเห็นด้วยว่าผูช้ ายมีแนวโน้มทีม่ สี ว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ ารก่อความไม่สงบ”

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.
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Carpenter ได้อธิบายว่า “ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปราะบางของผู้ชายที่สังคมกำ�หนดนั้น เป็นอุปสรรคในการคุ้มครอง/
ปกป้องประชาชน เพราะทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัดในการคุ้มครองประชาชนที่ถือว่ามีความเปราะบาง/ ความเสี่ยงในสถานการณ์ความไม่สงบ
ได้อย่างครอบคลุม การมองไม่เห็นปัญหาว่าผู้ชายนั้นก็มีความเปราะบาง และมีโอกาส/ ความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อความรุนแรง ขณะ
เดียวกันก็ถูกสังคมเห็นว่าเป็นผู้กระทำ�ความรุนแรงนั้น ทำ�ให้เกิดการผลิตซํ้า/ ตอกยํ้าว่าชายเป็นผู้กระทำ�ความรุนแรง ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาอื่นๆ ที่เห็นว่าประสบการณ์การตกเป็นเหยื่อของผู้ชายนั้นเป็นเรื่องปกติ และน้อยมากที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็น
ปัญหา”10
องค์กรภาคประชาสังคมที่กล่าวถึงในงานศึกษาของ Nilsson ได้ชี้ให้เห็นว่ามีลักษณะ 3 ประการที่เพิ่มความเสี่ยงในการทำ�ให้
ผู้ชายถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้คือ ความเป็นเยาวชน ความเป็นชาย และความเป็นมุสลิม กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ ความเปราะบางของผู้ชายนั้นเป็นผลจากทัศนคติของภาครัฐที่มองว่าพวกเขาเป็น “ภัย” และเป็น “ผู้ก่อความไม่สงบ” นอกจากนี้
ผูช้ ายซึง่ อยูใ่ น “วัยสูร้ บ” มักถูกมองว่าเป็นภัยสำ�คัญต่อ “กองกำ�ลังปราบปราม” ซึง่ ในกรณีนกี้ ค็ อื กลไกความมัน่ คงของรัฐไทย อย่างไร
ก็ตามทัศนะความเข้าใจดังกล่าวของภาครัฐไม่ได้จำ�กัดอยู่เฉพาะในหมู่ชายหนุ่มเท่านั้น แม้แต่ครูสอนศาสนาซึ่งเป็นชายยังตกอยู่ภาย
ใต้การติดตามเฝ้าระวังจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคง เพราะมีความเชื่อว่าครูสอนศาสนาและผู้นำ�ทางศาสนาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปลูกฝัง
ความเชื่อให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในการต่อต้านรัฐ บุคคลเหล่านี้หลายคนเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนหรือ “ปอเนาะ” ดัง
นั้นจึงมีแนวโน้มที่จะสร้างความเชื่อมโยงอย่างง่ายๆ ระหว่างศาสนาอิสลามกับการรณรงค์เพื่อสร้างความรุนแรงในระดับพื้นที่ แทนที่
จะทำ�ความเข้าใจความขัดแย้งที่เกิดจากการกระทำ�ของรัฐ ในบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับชาวมลายูในพื้นที่ ซึ่งต่างฝ่าย
ต่างต่อต้านกันและกัน ความเข้าใจและวาทกรรมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนี้ โน้มนำ�สาธารณะให้เข้าใจไปในทางที่ผิด และส่งผลต่อการ
กำ�หนดนโยบายของรัฐด้วย11

งานวิจัยชิ้นนี้ได้เสนอข้อค้นพบสำ�คัญ ดังต่อไปนี้
• สิง่ ทีน่ กั วิจยั เรือ่ งนีก้ ล่าวถึง คือ ผูช้ ายไม่ได้ถกู ศึกษาในฐานะ “เพศชาย” แต่ถกู มองตามบรรทัดฐานของสังคม จึงไม่เห็นเป็น
		 ปั ญ หา นอกจากนี้ การศึก ษาเกี่ยวกับ การเป็น "เพศชาย" ถึงแม้จะมีแรงบันดาลใจมาจากการวิจัยสายสตรี นิ ย ม
		 (Feminist research) แต่ก็ไม่สามารถเทียบเคียงกันได้กับงานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิง
•
		
		
		
		

เนื่องจากทฤษฎีความเป็นใหญ่ของชายได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ชายทุกคนไม่จ�ำ เป็นต้องมีอ�ำ นาจเสมอไป และความมีอำ�นาจนั้น
ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการกระทำ�หรือพฤติกรรม แนวคิด “เยี่ยงชาย” เช่นนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ส�ำ หรับนักพัฒนาใน
การกล่าวถึงปัญหา และความต้องการของผู้ชายและเยาวชนชาย ตามความเห็นของ Cornwall คุณค่าอันยิ่งใหญ่ของ
ทฤษฎีความเป็นใหญ่ของชาย อยู่ที่ความสามารถในการยอมรับผลต่างๆ ที่ตามมาของความเป็นชาย ซึ่งไม่ได้อยู่ในกรอบ
แห่งความยิ่งใหญ่ของเพศชาย (Cornwall 1997:11)

•
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ประเด็นการฆ่าโดยเจาะจงเพศ ได้แสดงให้เห็นข้อคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันตามมามากมาย เช่น ผูช้ ายไม่ใช่แค่ผกู้ อ่ ความรุนแรง
แต่มักกลายเป็นเหยื่อแห่งการล่าสังหาร ผู้ชายใน “วัยสงคราม” มักจะถูกฆ่าในระหว่างสู้รบมากกว่า “กลุ่มเปราะบาง เช่น
ผู้หญิง เด็ก และคนชรา” Carpenter ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “การฆ่าโดยเจาะจงเพศ” ไปที่ผู้ชาย ขึ้นอยู่กับความเข้าใจ
และการรับรูเ้ กีย่ วกับ “ความเป็นพลเมือง” ขณะทีก่ ฎหมายระหว่างประเทศต่างกำ�หนดให้พจิ ารณาความแตกต่างระหว่าง
“นักรบ” กับ “พลเรือน” ว่าได้มสี ว่ นร่วมในความรุนแรงทีใ่ ช้อาวุธหรือไม่ แต่ในความเป็นจริง การใช้ความแตกต่างของเพศ
เป็นเครื่องตัดสินว่าใครเป็นใครนั้น ถูกใช้เพื่อความสะดวกในการตัดสินว่าใครควรสังกัดกลุ่มใดนั่นเอง ระหว่างเหยื่อกับ
ผู้กระทำ� (Carpenter 2006:89) ขณะเดียวกันก็มีข้อโต้แย้งที่มักกล่าวถึงบ่อยๆ ในการที่ผู้ชายต้องตกเป็นเป้าของความ
รุนแรง คือ การทีผ่ ชู้ ายมักมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธ และมักจะสร้างความคุกคามให้แก่ศตั รูได้มากกว่าผูห้ ญิง
อย่างไรก็ตามในความขัดแย้งหลายๆ กรณี ก็มีผู้ชายเป็นจำ�นวนมากที่ไม่ได้จับอาวุธขึ้นต่อสู้ และในขณะเดียวกันก็มีผู้หญิง
ประมาณร้อยละ 5-15 ได้เข้าร่วมในกองกำ�ลังติดอาวุธ

• ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความเปราะบาง (การตกเป็นเหยือ่ ความรุนแรง) ของผูช้ ายและเยาวชนชาย ได้รบั การนำ�เสนอมากขึน้
		 เช่น การเจาะจงเพศในการสังหาร ปราบปราม ยังรวมไปถึงการเกณฑ์ทหาร การเข้าประจำ�การ และการต่อสู้ด้วยอาวุธ
10 Ibid.
11 Ibid.
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		 ซึ่งจากประเด็นเหล่านี้ เรื่องการเจาะจงเพศในการสังหาร ได้รับความสนใจมากที่สุด เนื่องจากมีกรณีเกิดขึ้นและได้รับ
		 การเผยแพร่ทางสื่อในหลายพื้นที่ เช่น การฆ่าหมู่ใน Srebrenica ซึ่งคร่าชีวิตเด็กและผู้ชายไปประมาณ 8,000 คน
•
		
		
		
		
		
		

กรณีจังหวัดชายแดนใต้ของไทย การละเมิดประเภทต่างๆ เช่น การอุ้มฆ่า การฆ่าโดยศาลเตี้ย การกักขังและทรมานนั้น
ล้วนเป็นการกระทำ�ภายใต้นยิ าม "การปราบปรามโดยเจาะจงเพศ" ซึง่ การกระทำ�ล่วงละเมิดต่างๆ เหล่านี้ เกิดขึน้ ได้จากการ
ใช้กฎหมายพิเศษเพื่อความมั่นคงซึ่งบังคับใช้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานการประเมิน (Universal
Periodic Review) ที่ศึกษาโดยสภาสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council) ระบุว่ามีหลายองค์กรที่ได้รายงานตรงกัน
ว่ากฎหมายพิเศษเพื่อความมั่นคงนี้ ได้ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขณะที่ไม่มีองค์กรใดเลย
ทีร่ ายงานว่าการละเมิดดังกล่าวมีลกั ษณะการกระทำ�ทีเ่ กิดจากการเลือกเพศ แต่พบว่ากรณีตวั อย่างผูถ้ กู ละเมิดในรายงานนัน้
เป็นผู้ชายทั้งสิ้น

•
		
		
		
		
		

จากการสำ�รวจกองกำ�ลังขนาดเล็ก (The Small Arms Survey) ได้ข้อสรุปว่าการจัดการกับความรุนแรงโดยใช้ปืนเป็น
อาวุธนัน้ จะต้องจัดการโดยจำ�กัดกลุม่ ชายหนุม่ ไม่ให้เข้าถึงอาวุธเหล่านัน้ และยังต้องท้าทายความเชือ่ ทางวัฒนธรรมในเรือ่ ง
ของความเป็น “ชายอกสามศอก” ที่ยึดถือว่าอาวุธคือที่มาของความมั่นคงและอำ�นาจ (Small Arms Survey 2006:317)
ในพื้นที่ใต้สุดของประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้เลือกที่จะใช้วิธีที่ตรงกันข้าม คือ ไปเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอาวุธของกลุ่ม
ชายฉกรรจ์ พร้อมทั้งตอกยํ้าความเป็น “ชายอกสามศอก” ด้วยการมีกองกำ�ลังทหารปรากฏอยู่ในทุกภาคส่วนของผู้คน
ในชายแดนใต้

•
		
		
		
		

การเพิ่มขึ้นของกำ�ลังทหารในพื้นที่ชายแดนใต้ ยิ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ “ความมีอ�ำ นาจของความเป็นชาย” ขึ้นในพื้นที่นี้
และเมื่อพิจารณาในแง่ผลกระทบต่อเด็ก มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (Justice for Peace Foundation - JPF) และ
พันธมิตรได้ชี้ให้เห็นว่า นอกจากความเสี่ยงอันตรายต่อร่างกายแล้ว การอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ของเด็กจะทำ�ให้
การพั ฒ นาการทางด้ า นจิ ต ใจของเด็ ก ได้ รั บ ผลกระทบจากการที่ ไ ด้ พ บเห็ น กองกำ � ลั ง ความมั่ น คงอยู่ ทุ ก เมื่ อ เชื่ อ วั น
(Justice for Peace Foundation and Coalition to Stop The Use of Child Soldiers 2011:14)

•
		
		
		

คนทำ�งานภาคประชาสังคม/ องค์กรพัฒนาเอกชน มักมีทัศนะที่ตรงข้ามกับความเห็นของภาครัฐที่มีต่อเหตุการณ์ความ
ขัดแย้ง โดยพวกเขาเชือ่ ว่า การกระทำ�ดังกล่าวของรัฐเท่ากับเป็นการสร้างความขัดแย้งให้เกิดซํา้ ขึน้ อีก แต่ทกี่ ล่าวมาทัง้ หมด
ไม่ได้หมายความว่าผู้ก่อการส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ชาย แต่การวิพากษ์เหล่านี้พาให้เข้าใจได้ว่า “ข้อเท็จจริง” นี่คือเหตุผล
ที่ชอบธรรมในการมุ่งเป้า (การปราบปราม) ไปที่ผู้ชาย

•
		
		
		
		

ขณะเดียวกัน ทัศนะที่ว่าผู้ชายมักขาดความรับผิดชอบและเกียจคร้านนั้น ยังสวนทางกับความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า ผู้ชายคือ
ผู้หาเลี้ยงและรับผิดชอบครอบครัว ทัศนะเช่นนี้ เป็นการมองภาพของผู้ชายด้วยบรรทัดฐานของระเบียบประเพณี การที่
ผู้ชายไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้ภาพของชายตามอุดมคตินั้น ไม่ได้ถูกอธิบายว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสังคม
เช่น ความเสีย่ งทีผ่ ชู้ ายมุสลิมต้องออกไปกรีดยาง และการทีไ่ ม่สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก แต่กลับอธิบายว่าเป็น
เพราะกมลสันดาน เช่นความเกียจคร้าน และความไม่รับผิดชอบ

จากปัจจัยทางเศรษฐกิจ - สังคม สู่อุดมการณ์ความเชื่อพื้นฐาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้ทำ�การวิจัยเพื่อประเมินสภาพ
เศรษฐกิจ – สังคมของสามจังหวัดชายแดนใต้ ในปี พ.ศ. 2554 ทำ�การสุ่มตัวอย่างจำ�นวน 366 หมู่บ้าน จาก 1,676 หมู่บ้านใน
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเลือกศึกษากลุม่ ซากาดซึง่ สมาชิกเป็นครอบครัวยากจน และได้รบั การเสนอชือ่ โดยมัสยิดของ
หมู่บ้าน แบ่งกลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ตามอายุเป็น 3 ช่วงคือ กลุ่มอายุ15 – 25, 26 – 35 และกลุ่มผู้มีอายุ 36 ปีขึ้นไป พบว่า แผนการ
พัฒนาบางด้านของรัฐไม่ได้บรรลุผลตามเป้าหมายโดยเฉพาะในหมูผ่ หู้ ญิงและเด็ก ถึงแม้การศึกษานีไ้ ม่ได้เน้นไปทีผ่ ชู้ ายและเยาวชนชาย
แต่ข้อมูลก็ได้แสดงให้เห็นสภาพปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ ได้แก่ ไม่มีความมั่งคงในอาชีพ ขาดความก้าวหน้าทางสังคม และไม่สามารถ
ที่จะปรับปรุงชีวิตการทำ�มาหากิน ตลอดจนขาดโอกาสและไม่ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเพียงพอ ย่อมทำ�ให้เยาวชนชายรู้สึกเปราะ
บางไปด้วย และเมื่อผนวกเข้ากับความรู้สึกต่อต้านรัฐจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ความไม่ไว้วางใจรัฐ อีกทั้งการรู้สึกถึงความ
อยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคง ซึ่งมีปรากฏอยู่ในรายงานต่างๆทางด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลต่างประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศ จึงไม่น่าแปลกใจที่ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีส่วนผลักดันเยาวชนชายในพื้นที่ให้ต้องจับอาวุธและลุกขึ้นสู้ ดังนั้นจากข้อมูล
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 13

การศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่า เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 25 ปีเป็นกลุ่มที่ต้องประสบกับชีวิตที่ไม่มีความแน่นอนและมั่นคง เป็นกลุ่มที่
มีความเสี่ยงที่สุด12 แม้รายงานนี้จะชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคมส่งผลต่อความเปราะบางของเยาวชนชาย แต่ก็ไม่ได้สรุปว่า
ปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุโดยตรงของความรุนแรงที่เกิดขึ้น
จากรายงานของ International Crisis Group (ICG) เรือ่ ง “Recruiting Militants in Southern Thailand” ทีน่ �ำ เสนอ
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 ได้พูดถึงปัจจัยสำ�คัญที่ผลักดันให้เด็กหนุ่มต้องลุกขึ้นจับปืนเพื่อต่อสู่กับรัฐคือ พื้นฐานทางอุดมการณ์ที่ถูก
บ่มเพาะผ่านประวัติศาสตร์ โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ความเป็นมาต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของการก่อความไม่สงบด้วยการใช้อาวุธ และนำ�เสนอ
ภาพของภูมภิ าคนีใ้ นลักษณะของดินแดนทีถ่ กู ยึดครอง ซึง่ ความเป็นอิสลามได้ถกู ใช้เพือ่ การเรียกร้องให้ตอ่ สูก้ บั ความอยุตธิ รรมและการ
ถูกครอบครองอันมิชอบ โดยยกตัวอย่างกรณีความรุนแรงที่ตากใบ และกรือเซะ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบันทึก
ไว้ในประวัติศาสตร์ และมีพลังในการดึงดูดเยาวชนชายให้เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยอาวุธ ภาพเหตุการณ์การประท้วงทีต่ ากใบและภาพที่เจ้า
หน้าทีฝ่ า่ ยมัน่ คงจัดการกับสถานการณ์ในวันนัน้ ได้ถกู ผลิตซํา้ และเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง เป็นภาพผูป้ ระท้วง 87 คน ซึง่ เสียชีวติ
โดย 78 คนเสียชีวติ จากการขาดอากาศหายใจ หลังจากทีเ่ จ้าหน้าทีม่ ดั พวกเขาและให้นอนซ้อนทับกันในรถบรรทุกของทหาร และจากข้อ
เท็จจริงที่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดได้รับโทษ ยิ่งเป็นเครื่องตอกยํ้าในเรื่องของประวัติความเป็นมาที่ว่าชาวสยามผู้บุกรุกจะไม่มีทางปฏิบัติ
ต่อคนมาเลย์อย่างเท่าเทียม ICG ยังได้รายงานอีกว่า ศูนย์ทนายความมุสลิมได้เก็บรวบรวมข้อมูลของการเพิ่มขึ้นของผู้ที่ถูกทรมานในปี
พ.ศ. 2550 หลังจากมีการเคลื่อนกองทัพเข้าไปในภูมิภาค และยังชี้ให้เห็นกรณีการทุบตีอิหม่าม ยะผา กาเซ็ง จนถึงแก่ความตายในค่าย
ทหารที่อ�ำ เภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 255113
จากรายงานของ The Community and Family Services International (CFSI) เรือ่ ง "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 เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความช่วยเหลือในระดับพื้นที่ได้ให้ข้อสังเกตว่า การที่เยาวชนเข้าร่วมในกองกำ�ลังสู้รบเป็นหนทาง
หนึง่ ทีพ่ วกเขาจะได้รบั ความเคารพ ไม่วา่ จะอยูฝ่ า่ ยขบวนการแยกดินแดน หรืออยูฝ่ า่ ยความมัน่ คงในระดับท้องถิน่ การได้ตดิ อาวุธเปรียบ
เสมือนการได้สถานภาพอย่างหนึ่งในสังคม14

เพศสภาพและความรุนแรงในติมอร์ตะวันออก
Streicher ได้น�ำ แนวคิดของ habitus ซึง่ กล่าวว่า “โครงสร้างอำ�นาจก่อเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งโดยผ่านตัวแทน ดังนัน้ ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นจึงเป็นทั้งผลลัพธ์และเครื่องมือในการก่อโครงสร้างของความเป็นหญิงชาย” และชี้ให้เห็นว่า การเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นเกี่ยวพัน
กับการสร้างความเป็นหญิงเป็นชาย ดังนั้น การเป็นแก๊งจึงเป็นเสมือนพื้นที่ในการสร้างประสบการณ์และตัวตนของความเป็นหญิงเป็น
ชาย โดยได้วิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญไว้ดังนี้:
1) สมาชิกแก๊งเห็นว่าชุมชนเป็นศูนย์กลางการกระทำ�ของพวกเขา นั่นคือ การกำ�หนดตำ�แหน่งแห่งที่ของตนในชุมชน เป็น
		 การแสดงถึงแนวคิดของพวกเขาต่อแบบแผนทางเพศสภาพของชายและหญิงที่ต่างกันที่มีผลต่อการใช้ความรุนแรง
2) สมาชิกแก๊งส่วนใหญ่เติบโตมาในช่วงการยึดครองของอินโดนีเซีย ซึ่งการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ ทำ�ให้เยาวชน
		 คุ้นชินกับการกระทำ�ความรุนแรง

12 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วทิ ยาเขตปัตตานี, “การสาํ รวจความต้องการการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวติ ของประชาชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้”, สนับสนุนโดย ศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 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.
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3)
		
		
		

ติมอร์ตะวันออกกำ�ลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำ�คัญของสังคม การว่างงานและการขยายตัวของความเป็นเมือง
เป็น 2 ประเด็นหลัก ทีผ่ ถู้ กู สัมภาษณ์กล่าวอ้างถึงมากทีส่ ดุ ว่าเกีย่ วพันกับการใช้ความรุนแรง ซึง่ อาจอธิบายได้โดยใช้หลักเรือ่ ง
เพศสภาพที่ว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถทำ�ให้บทบาทนำ�ของชายในสังคมอ่อนแอลง การรู้สึกถูกคุกคามจาก
การเปลี่ยนแปลงนี้ ทำ�ให้ผู้ชายใช้ความรุนแรงเพื่อการสร้างความเข้มแข็งของความเป็นชาย

4)
		
		
		

ความจริงที่ว่าความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มแก๊งในดิลียังดำ�เนินต่อไปในปีค.ศ. 2007 (8 ปีหลังการได้อิสรภาพของติมอร์
ตะวันออก) ทำ�ให้ผู้ศึกษาคิดว่าความรุนแรงที่ดำ�เนินไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเกมการแข่งขัน เพื่อแสดงความเป็นชาย
การอภิปรายเกี่ยวกับผลการศึกษาพบว่า ข้อสมมุติฐานนี้มีความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี อีกทั้งได้ตั้งคำ�ถามต่อการใช้ค�ำ ว่า
“เยาวชน” และ “แก๊ง” ในบริบทนี้ด้วย15

การจับอาวุธขึ้นต่อสู้ในมินดาเนา
กลุ่มต่อต้านการใช้ทหารเด็ก (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers) ประจำ�กรุงลอนดอน ได้ระบุในรายงานประ
จำ�ปีพ.ศ. 2551 ถึงการที่กองกำ�ลังต่อสู้ของรัฐบาลรวมทั้งฝ่าย MILF ให้เด็กเข้ามาเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธในมินดาเนา กลุ่ม MILF
ยอมรับว่ามีเด็กอยู่ในฐานที่มั่นซึ่งกระจายอยู่รอบๆ มินดาเนา โดยอ้างว่าเด็กเหล่านี้ท�ำ งานง่ายๆ อยู่ในค่ายที่มีลักษณะคล้ายชุมชน และ
อ้างว่าถึงแม้เด็กจะเป็นสมาชิกของกลุม่ ติดอาวุธ แต่กไ็ ม่ใช่วา่ ทุกคนจะกลายเป็นผูอ้ อกรบ อย่างไรก็ดกี ลุม่ ต่อต้านการใช้ทหารเด็กยังยืนยัน
ในข้อโต้แย้งว่า การให้มีเด็กอยู่ในค่ายเป็นการทำ �ให้เด็กมีความเสี่ยงสูงมาก16 และได้โต้แย้งต่อกรณีเดียวกันที่เกิดขึ้นในชายแดน
ภาคใต้ของไทยว่า มีเด็กอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมการทำ�งานของอาสาสมัครป้องกันตนเอง เพียงแต่ไม่ได้ชชี้ ดั ว่า สิง่ แวดล้อมเหล่านัน้ มีผลกระทบ
ต่อเยาวชนอย่างไร การรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนใต้ของไทยเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อให้รัฐบาลหามาตรการป้องกัน
ที่ดีขึ้น17
จากเอกสารต่างๆ ข้างต้นได้ชใ้ี ห้เห็นถึงสาเหตุและปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเข้าไปเกีย่ วข้องกับความรุนแรงของผูช้ ายและเยาวชนชาย
ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่และลักษณะความขัดแย้ง แต่โดยพื้นฐานมักเกี่ยวข้องกับการขาดโอกาส
ทางเศรษฐกิจ-สังคม การไม่ได้รับความเป็นธรรม รากเหง้าทางประวัติศาสตร์และการบ่มเพาะอุดมการณ์ทางการเมือง ความต้องการ
การยอมรับ (การมีพื้นที่ทางสังคม มีตัวตน) เป็นต้น

ผลกระทบจากความขัดแย้งและความรุนแรงที่มีต่อผู้ชายและเยาวชนชาย (Impact)
ตามรายงานของเลขาธิการฝ่ายความมั่นคง ขององค์การสหประชาชาติในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ระบุว่า เด็กยังต้องทุกข์
ทรมานกับความรุนแรงอันเกิดจากการโจมตีพลเรือนอย่างไม่เลือกที่ การฆ่าสังหารมียอดสูงขึ้นและมีเด็กที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในทุกพื้นที่
ทีม่ คี วามรุนแรง รวมทัง้ ในอัฟกานิสถานและอิรกั นอกจากนีก้ ารสูร้ บในซีเรียยังได้น�ำ ไปสูก่ ารล่วงละเมิดต่อเด็ก การใช้เด็กในพืน้ ทีข่ ดั แย้ง
ได้กลายเป็นเสมือนโรคระบาดอยู่ในสาธารณรัฐอัฟกานิสถานและในประเทศซูดานตอนใต้ ในขณะที่ในไนจีเรียกลุ่มหัวรุนแรงภาคใต้ชื่อ
โบโก ฮาราม (Boko Haram) ได้ขยับเป้าโจมตีไปยังโรงเรียน และนักเรียนวัยหนุม่ -สาว ทัง้ เด็กหญิงและชายต้องทนทุกข์จากความรุนแรง
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้ชายที่เข้าไปติดอยู่ในความขัดแย้ง องค์การสหประชาชาติได้บันทึกเหตุการณ์และกรณีความรุนแรงที่เกี่ยวกับ
เด็กผู้ชายไว้ในรายงานเมื่อปี พ.ศ.2556 ดังนี้ 18

ประเทศอัฟกานิสถาน
- เด็กชาย 97 คนอายุตั้งแต่ 8 ขวบถูกเกณฑ์เข้าในกองกำ�ลังติดอาวุธในประเทศอัฟกานิสถาน ในจำ�นวนนี้มีเด็ก 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.

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 15

- ในปี พ.ศ.2556 จำ�นวนเด็กบาดเจ็บจากการสู้รบในอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 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 ซึ่งถูกกักขังโดยกองกำ�ลังความมั่นคงของรัฐบาลอัฟกานิสถานด้วยข้อหาที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ถูกข่มขืนและได้รับการทารุณทางเพศขณะถูกจับกุมหรือระหว่างถูกกักขัง ในช่วงของการรายงานนี้มีการยืนยันอย่างน้อย
12 กรณีของความรุนแรงทางเพศ ต่อเด็กชาย 11 คนและเด็กหญิง 5 คน โดยกลุ่มต่างๆ เช่น ตาลีบัน (Taliban) เครือข่าย
ฮักกานี (Haqqani) และตำ�รวจจากภาครัฐ

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

ประเทศคองโก
ปัจจุบันมีเด็ก 910 คน (เป็นชาย 783 และหญิง 127 คน) ถูกเกณฑ์ให้เข้าร่วมและใช้งานโดยกลุ่มติดอาวุธ ในจำ�นวนนี้เด็ก
609 คนเป็นชาวคองโก 28 คนเป็นชาวราวันดา และอีก 5 คนเป็นชาวอูกันดา ส่วนเด็กอีก 268 คน ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสัญชาติ
ใด เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กเหล่านี้ถูกใช้ให้เป็นหน่วยรบ นอกจากนั้นอาจถูกใช้เป็นคนทำ�อาหาร คนขนเสบียง หาข่าว และบทบาทสนับ
สนุนอื่นๆ ทั้งนี้มีเด็กจำ�นวน 1,722 คน (เป็นหญิง 210 และชาย 1,512 คน) ถูกแยกออกจากกลุ่มติดอาวุธ และกองกำ�ลังติดอาวุธใน
ปีพ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นเด็กที่ถูกเกณฑ์ในปีพ.ศ. 2556 และปีก่อนหน้านั้น

ประเทศอิรัก
ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 รัฐบาลอิรักรายงานว่า มีเด็กอย่างน้อย 391 คน เป็นเด็กหญิง 18 คนถูกกักขังในสถานพินิจ
ตามคำ�ฟ้องในข้อหาก่อการร้ายภายใต้กฎหมายการต่อต้านการก่อการร้าย (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 เด็กชาวปาเลสไตน์ยังคงถูกจับและจองจำ�โดยกองกำ�ลังความมั่นคงของอิสราเอล และถูกตัดสินโดยศาลทหาร
สำ�หรับเยาวชนภายในปีนั้น เด็กชาย 154 คน อายุระหว่า 14 – 17 ปี ได้ถูกทหารอิสราเอลกักขังไว้ในข้อหาละเมิดกฎหมายความมั่งคง
องค์กรสหประชาชาติได้บันทึกการทำ�ร้ายเด็กในระหว่างการจับกุม การส่งตัว การสอบสวน และระหว่างการกักขังไว้ 107 คน มี 5 ราย
เป็นเด็กที่อายุตํ่ากว่า 12 ปี ซึ่งเด็กเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมจากกองกำ�ลังป้องกันและตำ�รวจของอิสราเอล
การทารุณกรรมต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ การปิดตาและผูกมัดอย่างเจ็บปวด การแก้ผ้าเพื่อตรวจค้น การขังเดี่ยว การขู่เข็นที่รุนแรง การ
กระทำ�ทารุณทางร่างกายและวาจา นอกจากนี้ เด็กอายุระหว่าง 4 – 17 ปี จำ�นวน 14 คน (ชาย 12 หญิง 2) เสียชีวิต และ อีก 5 คน
(ชาย 4 หญิง 1) ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการยิงตอบโต้กันด้วยระเบิดชนิดต่างๆ และอาวุธสงคราม

ประเทศโซมาเลีย (Somalia)
สหประชาชาติได้บันทึกข้อมูลการใช้เด็ก 1,293 คน โดยกองกำ�ลังต่างๆ รวมทั้งกลุ่ม AL – Shabaab กลุ่มกองกำ�ลังแห่งชาติ
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 ปี
อีกจำ�นวน 162 คนเข้าประจำ�การและในพื้นที่สู้รบของ Dafur มีเด็กถูกฆ่าตาย 91 คน (เป็นชาย 71 หญิง 20 คน) และได้รับบาดเจ็บ
อีก 98 คน (เป็นชาย 64 หญิง 34 คน) เด็ก 43 คนถูกยิงตาย และอีก 32 คนได้รับบาดเจ็บในการปะทะกันระหว่างกำ�ลังฝ่ายรัฐบาลและ
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กลุ่มติดอาวุธ ตลอดจนในการต่อสู้กันจากทั้งภายในและภายนอกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้เด็กผู้หญิงอย่างน้อย 62 คน ถูกข่มขืน
จาก 40 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นการกระทำ�จากทั้งกลุ่มกองกำ�ลังต่างๆ และทหารฝ่ายรัฐบาล

ประเทศพม่า
รัฐบาลพม่าได้เกณฑ์เด็ก 37 คน เข้าประจำ�การในกองทัพประจำ�ชาติ (Tadmadaw) ร่วมกับเด็กอีก 196 คน ซึ่งเกณฑ์เข้ามา
แล้วในปีก่อนๆ กองทัพ Tadmadaw ยังคงดำ�เนินการเกณฑ์เด็กเข้ารบและส่งไปยังแนวหน้า รวมทั้งการให้ทำ�หน้าที่อื่นๆ โดยเฉพาะใน
รัฐคะฉิ่น (Kachin State) กลุ่มติดอาวุธอื่นๆ รวมทั้งกลุ่มกะเหรี่ยงอิสระ (Karen National Liberation Army, KNLA) ยังคงดำ�เนิน
การเกณฑ์เด็กเข้าสู่การสู้รบ องค์กรสหประชาชาติได้ตั้งข้อสังเกตว่า มีเด็กประมาณ 20 คน ถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมกับกลุ่มกองกำ�ลังว้า
(United Wa State Army, UWSA) ในภาคเหนือของรัฐฉาน
การลักพาเด็กโดยกลุ่ม Lord Resistance Army (LRA) ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ
สาธารณรัฐอัฟริกากลาง (Central African Republic) และในอำ�เภอ Haut-Uili แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งคองโก (Democratic
Republic of Congo) เด็กเหล่านี้ถูกใช้ให้ไปขโมยของและขนลำ�เลียงของที่ปล้นมาได้ และถูกปล่อยตัวไปในระยะเวลาสั้นๆ ที่ส�ำ คัญคือ
เด็กผู้หญิงที่ถูกลักพาตัวไปหรือถูกเกณฑ์มาโดยกลุ่ม LRA มักจะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศ

กองกำ�ลังมินดาเนา (Mindanao’s ARMM)
องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศฟิลิปปินส์ (Community and Family Services International, CFSI) ได้ทำ�การวิจัยถึงผล
กระทบจากการสู้รบด้วยอาวุธต่อเยาวชนชาย รายงานได้ชี้ให้เห็นว่าเด็กหนุ่มจำ�นวนมากยังต้องการหาความรู้และทักษะจากการอบรม
ต่างๆ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ทั้งๆที่ยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเต็มไปด้วยความรุนแรง และมีส่วนทำ�ให้ต้องลดเวลาเรียน
ลง หรือออกจากโรงเรียนไปเลย กองทุนเด็กประเทศฟิลิปปินส์ (UNICEF) ได้ชี้ให้เห็นว่าเด็กผู้ชายด้อยโอกาสกว่าเด็กผู้หญิงในการเข้า
ถึงการศึกษา และยิ่งเป็นมากในพื้นที่มินดาเนา เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กหญิง เด็กชายมีความเสี่ยงต่อความเปราะบางในหลายเรื่องเช่น
ปัญหาสุขภาพ การใช้แรงงานเด็ก การใช้ความรุนแรง รวมถึงการถูกชักจูงเข้ากลุ่ม “ก๊วน-แก๊ง” เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่
ความขัดแย้งรุนแรงในเขตมินดาเนาเช่น กลุ่ม ARMM (Autonomous Region of Muslin Mindanao) มีปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรง
ดังจะเห็นได้จากระดับการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในระดับตํ่าสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ในฟิลิปปินส์ จากการสำ�รวจของสำ�นักสถิติ
แห่งชาติฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ.2546 อัตราการอ่านออกเขียนได้ในระดับชาติอยู่ที่ร้อยละ 93.7 สำ �หรับประชากรชาย และร้อยละ 94
สำ�หรับประชากรหญิง แต่ในพื้นที่ของ ARMM อยู่ที่ระดับร้อยละ 71 สำ�หรับชาย และร้อยละ 69.4 สำ�หรับหญิง นอกจากนี้จำ�นวน
เด็กที่ลาออกจากโรงเรียนก็ค่อนข้างสูง คือร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับเมืองหลัก เช่น ลูซอน (Luzon) และวิซายา (Visayas) ซึ่งมีเด็กที่
ออกจากการเรียนตํ่ากว่าร้อยละ 8 นอกจากนี้ข้อค้นพบจากรายงานชี้ว่า การก่อความไม่สงบในมินดาเนา ในช่วงระยะเวลา 4 ทศวรรษ
ที่ผ่านมาได้คร่าชีวิตผู้คนและทำ�ให้เกิดผู้ผลัดถิ่นเป็นจำ�นวนหลายแสนคน เด็กผู้ชายต้องถูกผลักให้แบกรับภาระต่างๆ ทั้งๆที่เขายัง
ไม่พร้อม19
ประเด็นสำ�คัญซึง่ นำ�เสนอในงานวิจยั ของ CFSI พบว่า ถึงแม้ในสายตาของคนทัว่ ไปจะมองว่า เยาวชนชายฝักใฝ่หรือชอบการรบ
การทหาร แต่ในความเป็นจริงเยาวชนชายส่วนใหญ่ไม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมในความรุนแรง ที่จริงแล้วความขัดแย้งได้นำ�พาให้เยาวชน
ชายจำ�นวนมากต้องเข้ารับบทบาทซึ่งพวกเขายังไม่พร้อม แต่ก็ต้องปรับตัวเท่าที่จะทำ�ได้ สิ่งที่เยาวชนชายเหล่านี้เป็นกังวลคือ การขาด
โอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและมีอาชีพที่สุจริต และความรู้สึกไม่มั่นคงจากการถูกทำ�ร้ายร่างกายเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรง
ในบางพื้นที่เยาวชนชายต่างยอมรับว่าพวกเขามีสองทางเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการยอมรับหรือมีอิทธิพลในท้องถิ่นของตนคือ 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 มีการประมาณการว่าพลเมืองชาวมินดาเนาประมาณสามล้านคนต้องละถิ่นฐานบ้านเรือนเพื่อหนี
ภัยอันตรายต่างๆ เช่น จากการสู้รบ จากการปฏิบัติการปราบปรามการก่อการร้าย ความรุนแรงจากหน่วยรบ และความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มชนต่างๆ ผู้พลัดถิ่น (Internally Displaced Persons, IDPs) เหล่านี้ส่วนใหญ่คือผู้หญิงและเด็ก ซึ่งเมื่ออพยพไปสู่ที่แห่งใหม่
เขาเหล่านั้นยังต้องพบกับปัญหาความไม่มั่นคงอีกรูปแบบหนึ่ง ถ้าชุมชนในพื้นที่นั้นๆ มีความแตกต่างกันในแง่ของชาติพันธุ์และศาสนา
นอกไปจากการที่จะต้องดิ้นรนหาอาหาร นํ้าสะอาด และความต้องการพื้นฐาน ให้เพียงพอต่อตนเองและครอบครัวแล้ว คนเหล่านี้
มักตกเป็นเหยื่อจากการใช้แรงงานราคาถูก เนื่องจากจำ�นวนผู้พลัดถิ่น (IDPs) เหล่านี้มีเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้ภารกิจการติดตาม
ช่วยเหลือเป็นงานทีย่ ากและซับซ้อน บ่อยครัง้ ทีร่ ฐั บาลถูกกล่าวหาว่าประมาณการจำ�นวนผูพ้ ลัดถิน่ ตาํ่ เกินไป เนือ่ งจากการตรวจนับจำ�กัด
อยู่เพียงคนในศูนย์อพยพเท่านั้น ไม่ได้นับรวมผู้พลัดถิ่นที่อยู่นอกศูนย์ การสำ�รวจโดย World Food Program ในปี พ.ศ.2551 พบว่า
เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรในพื้นที่ความขัดแย้งของ ARMM ต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหารและไม่สามารถเข้าถึงนํ้าสะอาด
ได้อย่างพอเพียง จากการศึกษาผูพ้ ลัดถิน่ จำ�นวน 42,000 คนในพืน้ ที่ Maguindanao และ Cotabato เมือ่ ปี พ.ศ.2552 พบว่า อัตราส่วน
เฉลี่ยจำ�นวนคนต่อหนึ่งจุดจ่ายนํ้าสูงถึง 680 คน และ 252 คนต่อหนึ่งห้องสุขา20

เพศสภาพ กับข้อจำ�กัดในการเดินทางและประกอบกิจกรรมทางสังคมในมินดาเนา
ข้อจำ�กัดต่อการเคลื่อนย้ายหรือเดินทางในพื้นที่ขัดแย้งนั้น ขึ้นอยู่กับความเป็นหญิงหรือชายอย่างชัดเจน ในช่วงของความขัด
แย้งและต่อสูร้ ะหว่างกลุม่ ชนเผ่าและสายตระกูลต่างๆ (rido) ผูช้ ายตกเป็นเป้าของการแก้แค้น จากการศึกษาของ Institute for Peace
and Development, Mindanao State University ระบุว่า ผู้ชายจะเก็บตัวและลดความเคลื่อนไหวทางสังคมให้มากที่สุด เพื่อหลีก
เลี่ยงการถูกจู่โจมทำ�ร้าย ขณะที่ผู้หญิงตกเป็นเป้าน้อยกว่ากันมากในช่วงความขัดแย้งนี้ (rido conflict) ทำ�ให้ผู้หญิงต้องเป็นผู้แบกรับ
ภาระหรือทำ�กิจกรรมที่เป็นบทบาทของผู้ชายแทน เช่นเดียวกับกรณีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักรบติดอาวุธต่างๆ ผู้ชายมีความเสี่ยง
ที่จะถูกเข้าใจผิดจากฝ่ายรัฐว่าเป็นนักรบ หรือต้องเสี่ยงจากการถูกบังคับให้เข้ากลุ่มก่อความไม่สงบ ฉะนั้นผู้ชายจึงต้องจำ�กัดการเดิน
ทางออกนอกบ้านและต้องพึ่งพาผู้หญิงในการเดินทางไปไหนมาไหนในที่สาธารณะ
การที่ผู้ชายมักถูกสงสัยว่ามีศักยภาพเป็นผู้ก่อการ หรือต้องตกอยู่ภายใต้การคุกคามทางร่างกาย ผู้หญิงจึงมักเข้ามาทำ�หน้าที่
แทนในเรื่องการหาเลี้ยงหรือรับผิดชอบภาระนอกบ้าน เช่น ดูแลไร่นา และปศุสัตว์ เอาสินค้าไปขายยังตลาด พาเด็กๆ ไปโรงเรียน หา
งานรับจ้างหรือทำ�งานช่วยเหลือภารกิจชุมชน ในกรณีมีการต่อสู้ด้วยอาวุธระหว่างนักรบคู่แข่ง ผู้หญิงอาจต้องรับทำ �หน้าที่เป็นหน่วย
พยาบาลฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตซึ่งต้องเสี่ยงจากการสาดกระสุนใส่กัน หรือการถูกสอบสวนโดยกองกำ�ลังติดอาวุธ ซึ่งเข้ามารับ
ผูต้ ายและผูบ้ าดเจ็บ เนือ่ งจากผูห้ ญิงถูกมองว่าไม่เป็นภัยต่อการทำ�ร้ายร่างกาย จึงอาจได้รบั หน้าทีใ่ ห้เป็นผูเ้ จรจากับฝ่ายกองกำ�ลังผูย้ ดึ
ครอง เพื่อต่อรองและขอปัจจัยในการยังชีพต่างๆ ในช่วงที่มีการขัดแย้งและสู้รบ
การที่ผู้ชายถูกจำ�กัดการเคลื่อนไหวในช่วงของความขัดแย้ง ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตทางสังคมของพวกเขาในหลายด้าน ทั้ง
เรื่องเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนต่อความสัมพันธ์กับผู้หญิง ทั้งในครอบครัวและในชุมชน สำ�หรับผู้ชายชาวมินดาเนาข้อจำ�กัดเหล่า
นี้ ได้สร้างความรู้สึกลึกๆ ว่าเหมือนเป็นอัมพาตทางสังคมและการเมือง ต่างแสดงความรู้สึกเหมือนพวกเขาถูก “ประกบ” อยู่ระหว่าง
กลุ่มนักรบซึ่งอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามสองกลุ่ม หรือเปรียบเทียบตนเองเหมือนเป็นขนม bibingka (ขนมพื้นบ้านซึ่งทำ�จากข้าว) ซึ่งถูกย่างทั้ง
สองด้าน ความรู้สึกดังกล่าวทำ�ให้เกิดผลกระทบในระยะยาว กระทั่งเกิดคำ�ถามเกี่ยวกับความหมายของความเป็นชายที่ฝังรากลึกอยู่ใน
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 เยาวชนบางคนตัดสินใจเข้าร่วมกับกองกำ�ลังติดอาวุธเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยและแสวงหาความเป็นตัวตนของตนเอง
ในขณะทีเ่ ยาวชนส่วนหนึง่ หันเข้าหายาเสพติดหรืออาชญากรรม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเยาวชนชายมีความรูส้ กึ สิน้ หวัง โดดเดีย่ ว และรูส้ กึ ตัวเอง
ไร้คุณค่า ซึ่งเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 22
- บาดแผลในใจจากการสูญเสียคนในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่หรือญาติ
- ที่อยู่อาศัยของพวกเขาถูกทำ�ลาย หรือบางกรณีถูกทำ�ลายร้างทั้งหมู่บ้าน
- ต้องอพยพเคลื่อนย้ายซํ้าแล้วซํ้าอีก และถูกบังคับให้อยู่ในค่ายผู้อพยพเป็นเวลานานหลายเดือน
- การชะงักงันของการศึกษา และความฝันที่มีต่ออนาคตอันมั่นคงถูกทำ�ลายลง
- สูญเสียการควบคุมชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และคับข้องใจที่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ “จากศูนย์”
- สูญเสียความภาคภูมิใจและคุณค่าของตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กหนุ่มที่ก�ำ ลังจะเป็นผู้ใหญ่และคนที่ไม่มีอะไรจะทำ�

ความรุนแรงทางเพศ
แม้ความขัดแย้งในประเทศยูโกสลาเวียซึง่ ใช้การข่มขืน (ผูห้ ญิง) เสมือนเป็นอาวุธสงครามชนิดหนึง่ จะได้รบั ความสนใจเป็นอย่าง
สูง แต่กับการใช้ความรุนแรงทางเพศต่อผู้ชายก็ไม่แน่ว่าจะกลายเป็นประเด็นหลักที่มีการพูดถึงในหมู่องค์กรประชาสังคมต่างๆ หรือไม่
จากงานวิจยั ทีน่ ำ�เสนอในปี พ.ศ.2545 ได้ชใี้ ห้เห็นว่า จากองค์กรพัฒนาเอกชนทัง้ หมด 4,076 องค์กรซึง่ ทำ�งานในเรือ่ งภัยจากการข่มขืน
และความรุนแรงทางเพศในภาวะสงครามมีเพียงร้อยละสามเท่านั้นที่มีการกล่าวถึงความรุนแรงทางเพศที่กระทำ�ต่อผู้ชายและเด็กชาย
นอกจากนี้สื่อกระแสหลักก็ให้ความสนใจในปัญหานี้น้อยมาก23
ในกรณีของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย จากรายงานขององค์กรเพือ่ สิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch)
ระบุวา่ ความรุนแรงทางเพศต่อผูช้ ายนัน้ มักเกิดขึน้ ระหว่างกระบวนการสอบสวน ช่วงระหว่างทีผ่ ถู้ กู สอบถูกกักตัวไว้ไม่ให้ตดิ ต่อกับใคร
เป็นเวลาหนึง่ สัปดาห์ภายใต้กฎหมายความมัน่ คงและกฎหมายพิเศษต่างๆ ทีอ่ นุญาตให้คมุ ขังโดยไม่ตอ้ งแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการและ
โดยปราศจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย ในกรณีที่เรื่องดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยมีหลักฐานที่ชัดเจน รัฐบาลมักแย้งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น
เรื่องเฉพาะบุคคลไม่ใช่เป็นนโยบายของรัฐ กรณีเช่นนี้รวมทั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการ"สั่งเก็บเป้าหมาย" เป็นประเด็นที่รัฐบาลนานาชาติ
และองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ ได้เฝ้ามอง ติดตามและระบุในรายงานประจำ�ปีมาโดยตลอด
ตามรายงานของ Human Rights Watch ในปี พ.ศ.2550 ได้ระบุวา่ ตำ�รวจกองปราบของไทยดำ�เนินการจับกุมนายอาแซ มะนอ
โดยพลการในเดือนมีนาคม พ.ศ.2547 และมีการทรมานระหว่างจับกุมสอบสวนเพราะเชื่อว่ามีส่วนพัวพันกับการโจมตีค่ายทหารที่
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)
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“.......... ในคืนหนึ่ง ผู้ใหญ่บ้านมาบอกผมว่า ตำ�รวจต้องการพูดกับผม และให้คำ�มั่นว่าจะไม่ได้รับอันตรายใดๆ
ถ้ายอมร่วมมือ เมื่อถูกนำ�ไปสถานีตำ�รวจภูธรสากอ มีตำ�รวจหลายนายรออยู่ ผมถูกมัดปิดตา และจับใส่ในรถกระบะ
การสืบสวนเริ่มขึ้นภายในรถ ผมถูกสอบถามเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ถูกปล้นไป ถูกต่อยและตบหน้าหลายครั้ง บางครั้งก็มี
การจอดรถและนำ�ตัวออกจากรถไปทุบตีอีก ชายเหล่านั้นบอกว่าเขาเป็นตำ�รวจกองปราบ เมื่อรถจอดก็ถูกนำ�เข้าไป
ในอาคาร ถูกถอดเสื้อผ้าและทรมาน เตะต่อยและตบตี บางครั้งตีด้วยท่อนไม้ ในขณะที่ถูกปิดตา พวกเขาเอาไฟฟ้า
จี้ที่อวัยวะเพศของผมมากกว่า 10 ครั้ง ผมเจ็บจนทนไม่ไหวและสลบไป และเมื่อฟื้นขึ้นก็ทรมานต่อ ตำ�รวจต้องการ
ข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ถูกปล้นไปจากผม พวกเขาทรมานผมอย่างต่อเนื่องไม่ให้อาหารและนํ้าดื่ม ผมหมดสภาพ
การรับรู้เกี่ยวกับเวลา และไม่รู้ว่าการทรมานดำ�เนินมานานกี่วันแล้ว ในที่สุดผมถูกใส่เสื้อผ้าและส่งเข้าไปในรถกระบะ
เมื่อเขาถอดผ้าปิดตาออกจึงรู้ว่าอยู่ที่หน้าสถานีตำ�รวจสุไหงโกลก ตำ�รวจแจ้งว่าผมไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีใดๆ
แล้ว แต่ผมต้องปิดปากเงียบ ผู้ใหญ่บ้านบอกผมว่า ผมโชคดีสุดๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากกระบวนการสอบสวน
โดยผมถูกกักตัวอยู่ใน“เซฟเฮ้าส์” ที่ภูเขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส สองวัน เขาบอกผมว่าน้อยคนนักที่จะรอดตายจาก
การสอบสวน ณ ศูนย์แห่งนี้ ถ้าไม่สารภาพหรือให้ข้อมูลที่พวกเขาต้องการ”

ในบทความ “ความรุนแรงทางเพศต่อผู้ชายในสถานการณ์การสู้รบ” ที่ตีพิมพ์ใน European Journal of International Law
ในปี พ.ศ.2550 ผูเ้ ขียน คือ Sandesh Sivakumaran ได้ชใี้ ห้เห็นว่า มีการรายงานเกีย่ วกับการใช้ความรุนแรงทางเพศน้อยกว่าความเป็น
จริงโดยเฉพาะกรณีทผี่ เู้ ป็นเหยือ่ คือเพศชาย ทัง้ นี้ มีสาเหตุทผี่ สมผสานจากความอับอาย ความสับสน ความรูส้ กึ ผิด ความหวาดกลัว และ
การตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งผู้ชายเองก็อาจรู้สึกรังเกียจ/ไม่อยากพูดถึงการต้องตกเป็นเหยื่อ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ขัดแย้งกับสิ่ง
ที่ควรจะเป็นของความเป็นชาย โดยเฉพาะในสังคมที่ผู้ชายไม่ได้รับการส่งเสริมให้พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกของตน และแม้ว่าชายที่ตก
เป็นเหยื่อตั้งใจที่จะพูดถึงเรื่องการถูกละเมิดที่ได้รับ แต่พวกเขาอาจพบว่ายากที่จะแสดงความรู้สึกของตนออกมา เพราะพวกเขาเองก็
ตกเป็นเหยื่อของทัศนะความเป็นชายที่สังคมกำ�หนด25 ซึ่งได้สรุปประเด็นสำ�คัญไว้ในบทความ ดังนี้
		
		
		

การสื บ สวนกรณี ที่ เ กี่ ย วกั บ ความรุ น แรงทางเพศในพื้ น ที่ สู้ ร บที่ เ คยเป็ น ยู โ กสลาเวี ย มาก่ อ น มั ก มุ่ ง ไปที่ ก รณี ที่ เ ป็ น
การกระทำ�ที่โหดร้ายป่าเถื่อน ซึ่งพบว่า มีการกระทำ�รุนแรงทางเพศต่อผู้ชายในทุกขั้นตอนของกระบวนการการสอบสวน
รายงานจากองค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศต่างๆ และจากผู้เชี่ยวชาญองค์กรสหประชาชาติชี้ว่ามีคดี 49 คดีจาก 50
มีการดำ�เนินการไปแค่ขั้นฟ้องร้องกล่าวหาผู้กระทำ�ผิด สะท้อนว่าไม่ได้ให้ความสำ�คัญต่อเรื่องนี้เท่าใดนัก

- ควรให้ความสำ�คัญกับการแสดงจำ�นวนที่เป็นจริงของผู้ชายที่ถูกกระทำ�รุนแรงทางเพศ แม้จะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
		 ว่ามีการกระทำ�รุนแรงทางเพศต่อผู้ชายในพื้นที่สู้รบ แต่การรายงานมักจะแสดงจำ�นวนตํ่ากว่าความเป็นจริง เพราะแม้
		 จะมีความพยายามในการค้นหา แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะความรู้สึกเป็นตราบาปของผู้ชายที่ถูกกระทำ�ได้
- ในแต่ละกรณีของความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้น มักเกิดจากหลายเหตุผล และลักษณะของความรุนแรงที่แตกต่างกัน
		 ขึ้นอยูก่ ับว่าการกระทำ�นั้นส่งผลกระทบกับใคร เช่น พลเรือน หรือนักรบฝ่ายตรงข้าม
		
		
		
		

ข้อสังเกตในเรื่องของอำ�นาจ และการครอบงำ� ตามทฤษฎีว่าด้วยพรหมจรรย์และพลังแห่งความเป็นชาย ในบาง
วัฒนธรรม ผู้หญิงเปรียบเสมือนตัวแทนพรหมจรรย์ของครอบครัวและชุมชน ดังนั้นความรุนแรงทางเพศต่อสมาชิก
ชุมชนผู้เป็นหญิง มักถูกแปลความว่า ผู้ชายในชุมชนนั้นไม่สามารถทำ �หน้าที่ในการปกป้องผู้หญิงของพวกตน ในกรณี
เช่นนี้การข่มขืนสตรีเพศจึงเท่ากับเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารระหว่างผู้ชายด้วยกัน จึงเป็นการตอกยํ้าสถานภาพ
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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- ผูว้ จิ ารณ์ทา่ นหนึง่ ให้เหตุผลว่า จุดมุง่ หมายในการข่มขืนผูช้ าย เพือ่ ลดทอนสถานภาพของเหยือ่ ลงให้กลายเป็น “ผูช้ ายตัวเมีย”
		 และถือเป็นอาวุธอันตรายทีท่ �ำ ลายล้างบทบาททางเพศของโลกยุคใหม่ นอกจากนีผ้ วู้ จิ ารณ์ยงั ได้ตงั้ คำ�ถามอีกว่า “จะมีการ
		 หยามเหยียดอะไรอีกทีเ่ ลวร้ายไปกว่าการทำ�ต่อผูช้ ายหรือเด็กชายให้กลายเป็น “ตัวเมียโดยพฤตินยั ” ด้วยการละเมิดทางเพศ
เนือ่ งจากความรุนแรงทางเพศมักเป็นคดีทเ่ี หยือ่ ไม่อยากเปิดเผย ดังนัน้ บุคลากรทางการแพทย์ผกู้ �ำ ลังดูแลรักษาผูร้ อดชีวติ จาก
เหตุการณ์ความรุนแรง จึงควรที่จะตรวจหาร่องรอยของการละเมิดทางเพศ พร้อมทั้งสนับสนุนให้รายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
การลงบันทึกหลักฐานของเจ้าหน้าทีห่ น่วยแพทย์ ควรจะมีการตีความว่าเป็นกรณีการทรมาน หรือการล่วงละเมิดทางเพศ หรือทัง้ สองกรณี

การรับรู้ของเด็ก
เด็กจำ�นวนนับหมืน่ คนได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ของประเทศไทย แต่กลับพบว่ามีการศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นปัญหานี้น้อยมาก ในปี พ.ศ.2549 – 2550 องค์การยูนิเซฟ ได้ทำ�การศึกษาเรื่องการรับรู้ของเด็กเกี่ยวกับความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และต่อชุมชนของพวกเขา โดยให้ค�ำ นิยามเด็กในการศึกษานี้คือ ผู้มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี โดย
เก็บข้อมูลจากเด็กที่เป็นทั้งพุทธและมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้ จำ�นวน 2,357 คน และจากเด็กในภาคกลางของประเทศ 283 คน เพื่อ
เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลหลายลักษณะ ได้ข้อมูลทั้งสิ้น 11,444 ชิ้น เมื่อนำ�มาวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพพบว่า “เด็กต้องทนทุกข์อยู่ในความวิตกกังวลต่อความเสี่ยงและความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อีกทั้งประสบการณ์ของ
เด็กทีไ่ ด้พบเห็นความรุนแรง และการอยูใ่ นสถานทีซ่ งึ่ เสีย่ งต่อการถูกโจมตี ประสบการณ์ประจำ�วันของเด็ก คือ การได้เห็นการโจมตีและ
ความรุนแรงต่างๆ ซึ่งทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บล้มตาย” การศึกษายังให้ข้อสังเกตว่า ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ตึงเครียด แต่เด็กก็ไม่มีทัศนคติใน
ทางลบต่อคนนับถือศาสนาอืน่ หรือมองว่าความแตกต่างทางศาสนาไม่ใช่สาเหตุของความไม่สงบ ในขณะทีเ่ ด็กบางคนมีทศั นะในทางลบ
ต่อทหารและตำ�รวจ เด็กที่ตอบว่ากลัวทหารและตำ�รวจ “มักเชื่อมโยงความกลัวนี้กับการรับรู้ที่ว่า ผู้ชายในเครื่องแบบมักจะตกเป็นเป้า
ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ทำ�ให้พวกเขากลัวที่จะอยู่ใกล้ ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น”
“แม้ว่ามากกว่าหนึ่งในสามของเด็กที่ศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ มีความรู้สึกเจ็บแค้น และรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ความรู้สึก
เหล่านี้จะเกี่ยวกับประสบการณ์ในวัยเด็กมากกว่าจากความไม่สงบโดยตรง และเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้มีความโกรธเคือง ไม่พอใจใครหรือ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งหมดนี้เมื่อผนวกกับวิสัยทัศน์ต่อสันติภาพของเด็กชี้ให้เห็นว่า ยังมีโอกาสที่จะป้องกันวงจรชั่วร้ายของ
ความรุนแรงทีจ่ ะสืบทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ หากมีปฏิบตั กิ ารเพือ่ สันติภาพอย่างทันเวลาโดยมีเป้าไปทีเ่ ด็กและเยาวชน”26 การทีเ่ ด็กไม่มคี วาม
โกรธ - เกลียดต่อชนเชื้อชาติอื่น แสดงให้เห็นข้อโต้แย้งที่มีมานานแล้วว่า อคติและความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก อาจจะเกิดขึ้นจาก
การบ่มเพาะสั่งสอน

การปรับตัวและการรับมือกับผลกระทบ (Coping Strategy)
ผู้ที่เคยถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคง กรณีชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
หลังจากทีร่ ฐั บาลไทยได้ประกาศการเริม่ ต้นพูดคุยเพือ่ สันติภาพอย่างเป็นทางการกับกลุม่ ขบวนการแนวร่วมปฏิวตั แิ ห่งชาติมลายู
ปาตานี (Barisan Revolusi Nasional Patani: BRN) ซึง่ เป็นกลุม่ ต่อต้านสำ�คัญกลุม่ หนึง่ เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สมาชิกของ
กลุ่ม Justice for Peace Network (JOP)27 9 คนได้ถูกยิงตาย และในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 Human Rights Watch (HRW)
ได้ออกมาประณามรัฐบาลและ/หรือ กลุ่มล่าสังหารที่สนับสนุนรัฐบาล ในการโจมตีผู้ที่เคยถูกจับดำ�เนินคดีความมั่นคง ผู้น�ำ ชุมชน 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 ผู้อ�ำ นวยการของ HRW ในภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า “การฆ่าในพื้นที่ยังคงดำ�เนินต่อไป ขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มิได้นำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดมารับผิดชอบในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในกรณีที่เหยื่อเป็นมุสลิมมลายู และการที่รัฐบาลไม่ดำ�เนินการ
ใดๆ ต่อผู้กระทำ�ผิด ทำ�ให้ชุมชนมุสลิมต่างเข้าใจว่ารัฐบาลกำ�ลังปกปิดและป้องกันกองกำ�ลังความมั่นคงจากอาชญากรรมที่พวกเขาก่อ
ขึ้น”28 นอกจากนี้การฆ่าผู้ที่เคยถูกจับดำ�เนินคดีความมั่นคง กลายเป็นข้ออ้างของ ฮัสซัน ตอยิบ (ฝ่ายประสานงานของขบวนการแนว
ร่วมปฏิวตั แิ ห่งชาติมลายูปาตานี ในการพูดคุยเพือ่ สันติภาพ) ทีจ่ ะยกเลิกแผนการหยุดยิงในช่วงรอมฎอน ของปี พ.ศ.255629 สมาชิกของ
JOP ต่างรูว้ า่ พวกเขาตกเป็นเป้ามาระยะหนึง่ แล้ว ดังนัน้ เพือ่ ความอยูร่ อดจึงมารวมตัวกันเป็นองค์กรประชาสังคม เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของ
การเยียวยาตนเอง ช่วยเหลือกันและกัน ตลอดจนทำ�ให้สังคมรับรู้ถึงอันตรายและสถานการณ์ที่ยากลำ�บากที่พวกเขาประสบ

การเติบโตของเด็กในมินดาเนา
เยาวชนชายที่มินดาเนาเติบโตมาท่ามกลางสถานการณ์ของความรุนแรง และการล่มสลายลงของโครงสร้างสังคมซึ่งเคยเป็น
สิ่งคํ้าจุนพวกเขาในเวลาวิกฤติ เยาวชนเหล่านี้กังวลอยู่เสมอกับการสูญเสียบ้าน ครอบครัว และความไม่แน่นอนในอนาคตของพวกเขา
การศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดชี้ให้เห็นว่า ศาสนา (อิสลาม) และการช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อน เป็นที่พักพิงใจ
ที่ส�ำ คัญ ทั้งนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้น ดังนี30
้
- สร้างสันติภาพโดยให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและอาชีพ เช่น การอบรมทักษะอาชีพ ซึ่งจะเป็นก้าวแรกให้พวก
		 เขาสามารถดูแลชีวิตตนเองได้
- สิ่งที่เยาวชนชายต้องการคือ การมีกิจกรรมสันทนาการหรือกีฬา เพราะถ้าเยาวชนมีอะไรทำ�แล้วพวกเขาก็จะไม่เข้าไป
		 ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายเช่น ขายหรือเสพยาเสพติด
- เยาวชนต้องการสร้างความสัมพันธ์กับเยาวชนต่างหมู่บ้านและเป็นเครือข่ายกับเยาวชนกลุ่มอื่นๆ อยากที่จะมีส่วนร่วม
		 ในกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาชีวิตและชุมชนของตนเอง โดยยินดีที่จะเข้าร่วม อาสาทั้งกำ�ลังกายและเวลา
- สมาชิกจากทุกกลุม่ เห็นพ้องต้องกันถึงความสำ�คัญของศาสนาต่อชีวติ ของพวกเขา และเห็นว่าควรมีกจิ กรรมทีช่ ว่ ยยกระดับ
		 จิตวิญญาณ
งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเยาวชนเหล่านี้ให้ความสำ�คัญต่อการศึกษาในระดับต้นๆ เพราะคิดว่าการศึกษาคือทางออกของปัญหา
ของพวกเขา เปรียบเสมือนหนังสือเดินทางที่จะพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น การศึกษาคือหนทางเดียวที่ท�ำ ให้มีทักษะที่จำ�เป็นต่อการ
ประกอบอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้การมีการศึกษายังช่วยให้พวกเขามีศักดิ์ศรี ได้
รับการยอมรับจากสังคม ทำ�ให้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆ ในชุมชน และมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้นำ� นอกจากนี้ยังสร้าง
ความเชือ่ มัน่ และความนับถือในตนเอง มีบทบาทในการกระตุน้ สร้างการเปลีย่ นแปลงและผลักดันให้เกิดสันติภาพ ดังนัน้ การศึกษา หรือ
ความพยายามที่จะมีการศึกษาของเยาวชนในมินดาเนา จึงเป็นแนวทางหนึ่งของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด31

เสียงเรียกร้องจากผู้ที่ไม่มีเสียง
สำ�หรับเหยื่อที่รอดจากความรุนแรงทางเพศทั้งชายและหญิงควรได้รับการดูแลให้คำ�ปรึกษา ซึ่งอาจจะต้องมีหลายขั้นตอนที่
แตกต่างกันและเหมาะสมในแต่ละเพศ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้กล้าที่จะพูด นอกจากนี้ Sivakumaran ยังเสนออีกว่า ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
ความรุนแรงเช่นนี้ ควรมีสิทธิที่จะเลือกเพศของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ หรือเลือกผู้ที่ให้คำ�ปรึกษา หรือล่ามแปลภาษา อย่างไรก็ดี
เหยื่อที่เป็นหญิงมักต้องการที่จะพูดกับผู้หญิงด้วยกัน แต่สำ�หรับผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อจากความรุนแรงทางเพศ 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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คุยกับผูช้ ายด้วยกันหรือไม่32 ขณะทีง่ านวิจยั ของ Nilsson ระบุวา่ จำ�เป็นทีจ่ ะต้องรับฟังเสียงของผูช้ าย พร้อมทัง้ เตือนนักพัฒนาทีท่ ำ�งาน
เกี่ยวกับความขัดแย้งที่มักมองว่า “ผู้หญิงเป็นผู้เสียสละเพื่อชุมชน” จึงให้ความสำ�คัญกับผู้หญิงเป็นหลัก “ถ้าผู้ชายไม่มีตัวแทนอยู่ใน
ประชาสังคมก็เท่ากับเสียงของเขาเหล่านั้นไม่มีใครได้ยิน ผู้ชายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในเรื่องความขัดแย้งและความมั่นคงก็จะมีเพียงผู้
ที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐ เช่น ทหารและตำ�รวจ”33

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ทีผ่ า่ นมามีรายงานทางวิชาการน้อยมากทีพ่ ดู ถึงความรุนแรงต่อผูช้ ายและเยาวชนชายในระดับพืน้ ที่ นอกจากรายงานเพียงไม่กี่
ชิ้นที่ถูกใช้โดยกลุ่มรณรงค์ เช่น องค์กรเอกชนในประเทศฟิลิปปินส์ได้แก่ Community and Family Services International (CFSI)
ซึ่งทำ�การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการสู้รบต่อเยาวชนชายในมินดาเนา” โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกในกรุงมะนิลา และ
กลุ่ม Coalition to Stop the Use of Child Soldiers ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน องค์กรเยาวชนนี้ท�ำ งานร่วมกับมูลนิธิยุติธรรมเพื่อ
สันติภาพ (Justice for Peace Foundation) ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ เพื่อกระตุ้นให้เห็นข้อห่วงใยต่อเด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอาสา
สมัครป้องกันหมู่บ้านซึ่งได้รับการฝึกและติดอาวุธให้โดยรัฐบาล รายงานต่างๆ เหล่านี้ถูกใช้รณรงค์เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ของรัฐ และเพื่อให้รัฐบาลปฏิบัติตามข้อตกลงหรืออนุสัญญาและพิธีสารต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้กับนานาชาติ อย่างไรก็ดี รายงานบางฉบับ
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความขัดแย้งต่างๆ เหล่านั้นด้วย

การแทรกแซงโดยตรง
ด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) รัฐบาลติมอร์เลสเตได้
ทำ�โครงการระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในเยาวชนภายใต้โครงการ “CASH for work program” (โครงการงานคือเงิน) ถึงแม้
ความพยายามดังกล่าวจะเป็นที่น่ายกย่อง แต่รายงานจากธนาคารโลกในปี พ.ศ.2550 “ปัญหาวิกฤติของเยาวชนในติมอร์เลสเต: การ
วิเคราะห์สถานการณ์และทางเลือกนโยบาย” ได้ชี้ให้เห็นว่า การแก้ปัญหาเยาวชนในภาวะวิกฤติต้องทำ�ความเข้าใจปัญหาของเยาวชน
อย่างถ่องแท้และต้องใช้มาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรายงานมีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังต่อไปนี34
้
- สนับสนุนเด็กเยาวชนที่ได้รับผลกระทบทั้งในลักษณะของเงินสนับสนุน หรือสิ่งของ เพื่อจูงใจให้เด็กเรียนต่อในโรงเรียน
- จัดตั้งศูนย์เยาวชนในโรงเรียนเพื่อให้เยาวชนอยู่ในระบบการศึกษาให้มากที่สุด และเชื่อมโยงเด็กเยาวชนกับชุมชน อีกทั้ง
		 เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการควบคุมทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ ศูนย์เยาวชนควรมีโครงสร้างพื้นฐาน
		 ที่พร้อมในการพัฒนาทักษะเยาวชนในด้านต่างๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี การกีฬา และวัฒนธรรม
- ขยายโครงการจ้างงานเด็กเยาวชนอย่างกว้างขวาง ทำ�ให้เป็นนโยบายเร่งด่วนในการเพิม่ โอกาสการมีงานทำ�ของเด็กเยาวชน
- สร้างโครงการพัฒนาชุมชนที่ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Driven Development) โดยให้บทบาทกับเยาวชน
		 เป็นหลัก เพือ่ สร้างโอกาสการมีงานทำ� เชือ่ มโยงเด็กเยาวชนกับชุมชนและสร้างพลังให้กบั เยาวชนสามารถเข้ามามีสว่ นร่วม
		 ในกระบวนการสร้างชาติ
- สนับสนุนโครงการการสือ่ สารโดยมีเยาวชนเป็นตัวนำ� เพือ่ เชือ่ มโยงเยาวชนกับชุมชน โดยเฉพาะกับกลุม่ เพือ่ นๆ รุน่ เดียวกัน
		 และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการควบคุมทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ
- สนับสนุนโครงการเพือ่ ความยุตธิ รรมและความปลอดภัยในระดับชุมชน เพือ่ ยุตกิ ารทำ�ผิดโดยไม่ตอ้ งรับโทษ และลดแรงจูงใจ
		 ของเยาวชนในการสร้างพฤติกรรมความรุนแรง ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันทางการเช่น ตำ�รวจและศาล
		 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) ที่จัดทำ�โดย USAID ได้ตั้งคำ�ถามสำ�คัญว่า ทำ�ไมเยาวชนจึง
เข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรง ถึงแม้ว่าคู่มือนี้ไม่ได้ระบุทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ได้กล่าวถึงสาเหตุสำ�คัญๆของความขัดแย้ง และให้ข้อ
เสนอแนะต่อการทำ�งานพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมต่อเยาวชน เพื่อให้ตอบสนองต่อพลวัตรของความขัดแย้ง
ดังนี้
- ค้นหาเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงทางศาสนาหรือกลุ่มชาติพันธุ์ หลังจากนั้นหา
		 สิ่งที่เยาวชนต้องการสิ่งที่ขาด แล้วพัฒนาเป็นโครงการเพื่อการสนับสนุนต่อไป
- เชือ่ มโยงเยาวชนกลุม่ เสีย่ งให้เข้าสูส่ งั คม โดยผ่านโครงการทีจ่ ะนำ�เยาวชนกลุม่ เสีย่ งและเยาวชนทัว่ ไปให้มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน
- สนับสนุนโครงการที่ทำ�ให้เยาวชนรู้สึกเป็นเจ้าของ เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�ำ และสามารถทำ�งาน
		 ร่วมมือกับผูใ้ หญ่ได้ โดยอาจมีการพัฒนาทักษะความเป็นพลเมือง เช่น การพูดในทีส่ าธารณะ การเจรจาต่อรอง การผลักดัน
		 ด้านนโยบาย และการบริหารจัดการงบประมาณ เป็นต้น
- การออกแบบและประเมินผลโครงการ ควรคำ�นึงถึงประเด็นในเรือ่ งบทบาทหญิง – ชาย เช่น โครงการต้องไม่ลมื ว่าเยาวชนหญิง
		 มีแนวโน้นที่จะเข้าร่วมในโครงการได้น้อยกว่าเยาวชนชาย เนื่องจากภาระงานทางบ้าน
- เยาวชนต่างมีความต้องการที่หลากหลาย รวมทั้งความต้องการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมตัวไปสู่วัยผู้ใหญ่
		 ดังนัน้ การสนับสนุนงานพัฒนาเยาวชนจึงมีความหลากหลายตามไปด้วย แต่สง่ิ ทีพ่ งึ ตระหนักคือ ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามขัดแย้งสูง
		 ควรบรรจุทักษะเรื่องการจัดการความขัดแย้งไว้ในทุกกิจกรรมของโครงการ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คู่มือของ USAID ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อชี้ให้เห็นปัจจัยเชื่อมโยงกับความรุนแรงโดยตรง ดังนั้นสาเหตุต่างๆ
ที่ระบุไว้ในรายงานจึงไม่สามารถสรุปว่าจะใช้ได้กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยหรือไม่ หรือ อีกนัยหนึ่งแรง
จูงใจทางเศรษฐกิจอาจมิใช่เหตุผลที่ท�ำ ให้เยาวชนเข้าร่วมกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ชายแดนใต้
ในระหว่างการรวบรวมปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบในมินดาเนาสำ�หรับการทำ�ข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับ
MILF ได้มีการรายงานเรื่อง “ผลกระทบต่อเยาวชนชายในการสู้รบในมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์” ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา
ด้านการศึกษา การอนามัย และภาคการเกษตรกับผูช้ ายและเยาวชนชาย โดยรายงานฉบับนีช้ ใี้ ห้เห็นว่า การลงมือแก้ไขสถานการณ์อย่าง
เร่งด่วน จะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชายและเยาวชนชายไม่ได้ถูกทอดทิ้ง ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวได้แก่35
- การให้การศึกษาเป็นการช่วยเหลือที่ส�ำ คัญ เป็นหนทางที่จะนำ�พาให้เยาวชนชายมีเป้าหมายชีวิตและกลับสู่วิถีชีวิตที่ปกติ
		 การสร้างรูปแบบ “กติกาเยาวชน” (Youth Pack model) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยสภาผู้อพยพของนอร์เวย์ (Norwegian
		 Refugee Council), องค์กร Action Aid ร่วมกับกระทรวงศึกษา และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
		 เซียรา เลโอน ได้ถูกทดลองใช้ในปี พ.ศ.2546 โดยโครงการมีลักษณะเป็นการเรียนรู้เต็มเวลาในระยะเวลาหนึ่งปี สำ�หรับ
		 เยาวชนที่มีการศึกษาน้อยหรือไม่มีการศึกษา หรือเด็กเยาวชนที่ไม่สามารถเข้าสู่การศึกษาในระบบ
- การส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของเยาวชนชาย ควรใช้วธิ กี ารบูรณาการทักษะต่างๆ เข้าด้วยกัน ทัง้ ทักษะการอ่าน - เขียน
		 ทักษะชีวิต ทักษะการเกษตร และทักษะวิชาชีพ นอกจากนี้ต้องประสานหุ้นส่วนซึ่งเป็นภาคธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อช่วยให้
		 เยาวชนสามารถพัฒนาทักษะที่ถูกต้อง และเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เช่น ในการฝึกหัดงาน และการแนะแนว
- สนับสนุนโครงการฝึกอบรมวิชาช่างยนต์ทางการเกษตร และการเป็นผูป้ ระกอบการ แก่เยาวชนในชนบท ควรเป็นโครงการ
		 ส่งเสริมทักษะในการซ่อม – บำ�รุงและสร้างเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก
- การก่อสร้างสถานทีเ่ ล่นกีฬา เช่น สนามบาสเกตบอล พร้อมอุปกรณ์การเล่น หรือการก่อตัง้ สมาคมเยาวชน หรือศูนย์เยาวชน
		 จะเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (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 ตำ�รวจ และหน่วยงานผู้ให้บริการต่างๆ ในเรื่องของ
		 การสร้างสันติภาพ และทักษะด้านสังคมจิตวิทยา จะช่วยให้เขาเหล่านัน้ ได้เข้าใจและรับรูส้ ถานการณ์ของเยาวชนโดยทัว่ ไป
		 และสามารถหาช่องทางในการสนับสนุนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่เยาวชน
การประเมินองค์ความรูแ้ ละการทำ�งานในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับความรุนแรงทางเพศต่อผูช้ ายของ Sandesh Sivakunaran ได้ชใี้ ห้เห็น
ว่า การวิเคราะห์และวิจัยต่อไปเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศต่อผู้ชาย ควรต้องให้ความสนใจต่อข้อมูลเชิงประจักษ์ และช่วยกันส่งเสริม
เพื่อเพิ่มความตระหนักต่อประเด็นนี้ นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า “ควรยุติการมองแบบไม่เชื่อมโยงกันระหว่างข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหา
ความรุนแรงทางเพศต่อผู้ชายในพื้นที่ความขัดแย้ง กับการขาดมาตรการที่จะนำ�เสนอประเด็นดังกล่าว” โดยได้เสนอแนะไว้ ดังนี36
้
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงทางเพศต่อชายและความรุนแรงทางเพศต่อหญิง
- เราจำ�เป็นต้องทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศต่อเด็กชายให้มากยิ่งขึ้น
- ตรวจสอบสถานการณ์ของเหยื่อที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นผู้กระทำ�ผิด
- ทำ�ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำ�ความรุนแรงทางเพศต่อผู้ชายและเยาวชายและการต่อสู้กับภัยจากความรุนแรงทางเพศ
		 ต่อผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นที่ปรากฏ เพราะอาจทำ�ให้เห็นเหตุผลที่แท้จริงของปัญหานี้
ข้อเสนอแนะจากรายงานพิเศษของ US Institute of Peace เน้นไปที่ผู้ก�ำ หนดนโยบาย เพื่อให้พัฒนาวิธีการโดยรวม ทั้งใน
ช่วงวิกฤตและช่วงหลังจากความขัดแย้งสงบลง ซึ่งมีดังต่อไปนี37
้
- พัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อการช่วยเหลือดูแลผู้ชายที่ได้รับผลกระทบ นำ�ไปใช้จริง และประเมินผล เพื่อปรับปรุงแก้ไข
		 โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ก่อความไม่สงบด้วยการมองผ่านสายตาและอัตลักษณ์ความเป็นชาย ขณะเดียวกันก็ดึงให้ชายเหล่านั้น
		 เข้าร่วมอย่างจริงจังในการป้องกันความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ
- หาวิธีการที่ชัดเจนเพื่อให้ชายและหญิง เข้ามาเป็นพันธมิตรกันในกระบวนการสันติภาพ และการสร้างความมั่นคง
		 โดยส่งเสริมความเป็นผู้น�ำ ให้แก่ผู้หญิง สร้างความรู้สึกเสมอภาคระหว่างหญิง-ชายในกระบวนการเจรจาสันติภาพ
- ยกระดับความตระหนัก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบทเรียน และทำ�ให้งานวิจัยในพื้นที่ เห็นความจำ�เป็นที่จะต้องให้ผู้ชาย
		 เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพและความมั่นคง
- ทำ�การวิจัยเพื่ออธิบายว่า อัตลักษณ์ความเป็นชายและบรรทัดฐานทางสังคมในเรื่องเพศสภาพ ส่งผลต่อปัจจัยการเกิด
		 ความรุนแรงอย่างไร
- พัฒนาระบบตอบสนองเร่งด่วน เพือ่ ให้ประเด็นทางเพศและการกระทำ�รุนแรงทางเพศหลังสถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏ
		 ออกมา โดยให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ทั้งในฐานะผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนในการป้องกันปัญหา
- ดำ�เนินการและประเมินผลโครงการซึง่ ช่วยเหลือผูช้ ายทัง้ ทีเ่ คยเป็นผูร้ ว่ มรบและพลเมือง เพือ่ ร่วมสร้างอัตลักษณ์แห่งความ
		 สงบสุข สันติ และมีความเสมอภาคทางเพศ ภายหลังสถานการณ์ความขัดแย้งสิ้นสุดลง
- ให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ผู้หญิง เช่น ให้การศึกษาแก่ผู้ชายในเรื่อง
		 ความเท่าเทียมทางเพศ การมีส่วนในการดูแลและทำ�งานบ้าน การป้องกันความรุนแรงทางเพศ และการมีส่วนร่วมในเรื่อง
		 เศรษฐกิจของครัวเรือน โครงการเหล่านีอ้ าจประกอบไปด้วย การอบรมทักษะการทำ�งานและการหางานให้ท�ำ เพือ่ ให้ผชู้ าย
		 สามารถหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและชุมชน
- ส่งเสริมให้ผชู้ ายได้เข้ามามีสว่ นเป็นพีเ่ ลีย้ งหรือทีป่ รึกษาในเรือ่ งความเท่าเทียม การไม่ใช้ความรุนแรง และบทบาทของความ
		 เป็นพ่อ และเป็นผู้ให้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายทอดแบบอย่างในเชิงบวกแก่คนรุ่นต่อไป
- สร้างความเข้าใจต่อประสบการณ์ชีวิตของผู้ชายในภาวะความขัดแย้งและมองผู้ชายในฐานะเพศๆ หนึ่งที่ถูกกำ�หนด
		 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)
		 การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ และผูเ้ สียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นนั้ รัฐบาล
ตระหนักและรับรูถ้ งึ การสูญเสียของประชาชนทุกกลุม่ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบฯ ผูเ้ สียหาย ครอบครัวและชุมชน
รัฐบาลได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารช่วยเหลือแก่ 1) ผูท้ ถี่ กู กระทำ�จากกลุม่ ก่อความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ และทำ�ให้
บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย และ 2) ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำ�ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทำ�ให้บาดเจ็บ พิการ เสียชีวติ รวมถึงทรัพย์สนิ เสียหาย การฟืน้ ฟู
ร่างกายและจิตใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (การศึกษา อาชีพ ความคุ้มครองความปลอดภัย) และการอำ�นวยความยุติธรรมอย่างเป็น
ธรรมโดยให้การช่วยเหลือที่สอดคล้องกับศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้เขาสามารถกลับมาดำ�รงชีวิตในสังคมได้
อย่างเป็นปกติสุข

1. ผูท้ ถ่ี กู กระทำ�จากกลุม่ ก่อความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ และทำ�ให้บาดเจ็บ พิการ เสียชีวติ และทรัพย์สนิ เสียหาย
		 ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยศูนย์เยียวยาจังหวัด/อำ�เภอจ่ายเงินเยียวยาตามการบาดเจ็บ
ทางกายภาพ และทรัพย์สินเสียหาย
		 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การเยียวยากรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัสด้วยเงินยังชีพ
ของลูกเป็นรายเดือน ตามระดับการศึกษาของลูก หรือเงินครอบครัวอุปถัมภ์ สำ�หรับครอบครัวทีบ่ ดิ ามารดาเสียชีวติ ทัง้ คูห่ รือกรณีพกิ าร
เงินยังชีพผู้พิการ เงินฟื้นฟูสมรรถภาพ
		 กระทรวงศึกษาธิการ ให้การเยียวยากรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัสโดยการให้ทุนการศึกษาของลูกเป็นรายปีตามระดับ
การศึกษาของลูก
		 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จ่ายค่าตอบแทนความเสียหาย จ่ายค่าขาดรายได้ และรักษาตัวในสถานพยาบาล
		 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ่ายค่ารักษาตัวในสถานพยาบาล หรือค่าจัดการศพ

2. ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำ�ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐให้การช่วยเหลือเยียวยาบุคคล 4 กรณี คือ
		 1)
			
		 2)
			
		 3)
			
			
			
			
		 4)
			
			

บุคคลผู้ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต อันเกิดจากการกระทำ�ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณีบุคคลถูกบังคับให้สูญหายและสงสัยหรือมีพฤติการณ์บ่งชี้ว่าเกีย่ วข้องกับการกระทำ�ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่อง
มาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณีบุคคลผู้ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหา จำ�เลย หรือผู้ต้องขัง กรณีผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวหรือผู้ถูกคุมขังตามพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พระราชกำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และผลการดำ�เนินงานพบว่า
เจ้าพนักงาน ปล่อยตัวโดยไม่มีความผิด หรือพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้อง หรือพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือศาล
มีค�ำ พิพากษาถึงที่สุด ให้ยกฟ้อง
กรณีถูกจับดำ�เนินคดีและต้องการการช่วยเหลือในการต่อสู้คดีหรือการอำ�นวยความเป็นธรรม เช่น การจ้างทนายความว่า
ความในคดี การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน หรือการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดใน
การต่อสู้คดี

การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ และ ป.วิอาญา
		 1) กลุ่มที่ไม่มีหมายแต่หนีไป (เพราะเคยถูกเรียกสอบและเกิดความกลัว) มี “ศูนย์รับเรื่อง โครงการพาคนกลับบ้าน” โดยให้
			 ผู้ได้รับผลกระทบเข้าไปที่ศูนย์ฯ แจ้งปัญหา เจ้าหน้าที่จะทำ�การตรวจสอบจากหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อดูว่าเป็นผู้ที่
			 ติดหมายอะไรอยู่บ้างหรือไม่ (พรก. / ป.วิอาญา) หากไม่ติดหมายใดอยู่ ศูนย์ฯ จะออกหนังสือรับรองให้เพื่อไปใช้ยืนยันเมื่อ
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		 2)
			
			
		 3)
			
			
			
			

ถูกตรวจสอบ และจะส่งหนังสือรับรองไปทุกด่าน ทุกหน่วยเฉพาะกิจ ทุกจุดตรวจ และหากยังมีปญ
ั หา สามารถไปแจ้งที่
รอง ผบ.กองพล 15 ซึ่งจะจัดการให้โดยเชิญหน่วยที่มีปัญหามาทำ�ความเข้าใจ
กลุ่มที่ถูกออกหมายพรก.ฉุกเฉินฯ เพราะถูกต้องสงสัย และหลบหนีไป แต่ระหว่างหลบหนีกระบวนการสืบสวนสอบสวน
พบแล้วว่ามิได้เกี่ยวข้อง หมายพรก.ฉุกเฉินฯ นั้นจะถูกปลดไป ซึ่งมีระบุอยู่ว่า หากออกหมายไปแล้ว 1 ปี โดยที่ไม่สามารถ
พิสูจน์ว่ามีความผิดและแจ้งข้อกล่าวหาได้ ให้หมายนั้นถูกปลดไป
คนที่มีหมาย พรก. ฉุกเฉินฯ และ ป.วิอาญา ที่จะเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน (ทั้งคนที่ถูกจับ หรือคนที่มามอบตัว) ถ้า
โทษฐานความผิดตามหมายที่แจ้งมีโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี สามารถทำ�เรื่องประกันตัวได้ทันทีโดยไม่ต้องมีวงเงินคํ้าประกัน
ให้ใช้ผู้มีตำ�แหน่งทางราชการคํ้าประกัน แต่หากโทษฐานความผิดที่แจ้งมีโทษจำ�คุกเกิน 5 ปี ต้องมีวงเงินคํ้าประกัน หรือ
หาข้าราชการมาคํ้าประกันให้ หากไม่มีเงินและหาคนคํ้าประกันให้ไม่ได้ โครงการพาคนกลับบ้าน จะช่วยเหลือโดยมี
นายทหารใช้ตำ�แหน่งคํ้าประกันให้ ทั้งนี้จะมีทนาย และอัยการคอยให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาเกี่ยวกับคดี

3. หน่วยงานที่ให้การดูแลด้านสุขภาพจิต
		 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านสุขภาพจิตให้ผู้ที่ได้รับผลกระ
ทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยมีการจัดตัง้ ศูนย์เยียวยาฟืน้ ฟูสขุ ภาพจิต ในโรงพยาบาล 37 แห่ง ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
และ 4 อำ�เภอของจังหวัดสงขลา โดยมีนักจิตวิทยาประจำ�ทุกแห่ง มีการเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เยีย่ มเยียนและจัดกิจกรรมในเรือนจำ� และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต (VMS : Violence related Mental Health
Surveillance)

4. หน่วยงานรัฐในพื้นที่ที่มีภารกิจร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนชายทั่วไป
		 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพือ่ ประโยชน์ให้กบั ประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ
และเป็นทีพ่ ง่ึ ของประชาชนได้สามารถดำ�เนินการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพือ่ การพัฒนาอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวติ
ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการอ่านมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยอ่านออกเขียนได้
		 กระทรวงแรงงาน มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่
		 • กรมการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทำ�และคุม้ ครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้ม
			 ตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทัง้ พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ�
			 ให้คำ�ปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน
		 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำ�และพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
			 และสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมอื แรงงาน เพิม่ ผลิตภาพแรงงานและยกระดับรายได้ของกำ�ลังแรงงาน ด้านการพัฒนาฝีมอื
			 แรงงาน จัดหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำ�งานเป็นการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่มี
			 โอกาสศึกษาต่อและว่างงานให้มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าทำ�งานในสถานประกอบการหรือนำ�ไปประกอบ
			 อาชีพได้โดยผู้เข้าฝึกอบรมไม่จำ�เป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านช่างมาก่อน
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การศึกษาผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น
สองกลุ่มหลักๆ ตามลักษณะการได้รับผลกระทบคือ กลุ่มที่หนึ่ง ผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์
ความไม่สงบ (Direct Impact) ทั้งการได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงและจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัว ได้แก่ 1) ผู้ชายและ
เยาวชนชายทีถ่ กู จับกุม ดำ�เนินคดีความมัน่ คง (Detainee / Ex detainee) 2) ผูช้ ายและเยาวชนชายทีอ่ ยูใ่ นการเฝ้าระวังของรัฐ (Watch
List) คือ ผู้ที่ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือ ผู้ที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ 3) เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์
ความไม่สงบ กลุ่มที่สอง ผู้ชายที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Indirect Impact) เป็นผู้ที่ไม่ได้รับความ
สูญเสียหรือความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินจากสถานการณ์ความรุนแรงหรือไม่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง แต่ได้รับผล
กระทบในการดำ�เนินชีวิตทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เยาวชนชายที่ว่างงานทั่วไป ซึ่งจำ�แนกกลุ่มเป้าหมายในหลายลักษณะ
ทั้งมิติการนับถือศาสนา (พุทธ - มุสลิม) การตั้งถิ่นฐาน (เขตพื้นที่ชนบทเชิงเขาหรือพื้นที่ทำ�สวนเขตชายฝั่งทะเล 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 เหล่านี้จะนำ�มาสรุปและชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำ�คัญ ปัญหาและช่องว่างที่
ต้องเติมเต็มเพื่อจัดทำ�ข้อเสนอแนะสำ�หรับการดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ชาย เยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการ เหมาะสมกับบริบทของพืน้ ที่ และเกิดการทำ�งานทีห่ นุนเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารคลีค่ ลาย
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ชายและเยาวชนชายในพื้นที่ และอาจส่งผลต่อการลดเงื่อนไขสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ได้
อีกทางหนึ่ง

ผู้ชายและเยาวชนชายที่ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Direct Impact)
1. ผู้ชายที่ถูกจับกุม ดำ�เนินคดีความมั่นคง (Detainees/ Ex detainees)
ผูท้ โ่ี ดนคดีความมัน่ คงตัง้ แต่ปพี .ศ. 2547 – กันยายน 2557 มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 4,082 คน ยังมีผทู้ ห่ี ลบหนีหมายจับจำ�นวน 1,023 คน38
สำ�หรับผู้ชายที่ถูกจับกุม ดำ�เนินคดีความมั่นคง มีทั้งผู้ที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีจากหลักฐานการเกิดเหตุ และถูกจับกุมจากการถูกซัดทอด
โดยไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจน ข้อกล่าวหาหลักๆ ที่ได้รับคือ การก่อการร้าย อั้งยี่ซ่องโจร ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาวุธปืน และความผิด
ต่อชีวิต เมื่อถูกดำ�เนินคดีส่วนใหญ่ได้รับการประกันตัว (61%)39 ถูกคุมขังระหว่างสู้คดี (39%) ทั้งนี้ส่วนใหญ่แต่ละคนจะโดนหลายคดี
และการฟ้องร้องการสูค้ ดีจะทำ�ไปทีละคดี จากสถิตพิ บว่าแต่ละคดีจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 – 2 ปี ทำ�ให้ตอ้ งติดอยูใ่ นกระบวนการ
สู้คดีเป็นเวลานาน
กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลมีทั้งผู้ที่ถูกจับกุมและสู้คดีโดยทั่วไป กับผู้ที่ถูกจับกุมหรือผู้ที่หลบหนีการจับกุมและกลับมามอบตัว
ผ่านโครงการพาคนกลับบ้าน สำ�หรับผู้ที่ไม่ได้รับการประกันตัวจะถูกคุมขังระหว่างสู้คดีจนศาลยกฟ้องเป็นเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี

38 ข่าวไทยรัฐนิวส์ โชว์, “สถิตจิ �ำ นวนผูโ้ ดนคดีความมัน่ คงตัง้ แต่ปี 2547- 2557 จากศูนย์ปฏิบตั กิ ารตำ�รวจจังหวัดชายแดนภาคใต้”, (ไทยรัฐนิวส์ทวี ี วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.
2557 ออกอากาศเวลา 19.45 น.), < http:// www.thairath.co.th> (สืบค้นเมือ่ 26 ตุลาคม 2557)
39 มูลนิธศิ นู ย์ทนายความมุสลิม, “(ร่าง) รายงานของโครงการการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคดีความมัน่ คงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่ 4 กิจกรรม
จัดทำ�เวทีเพือ่ รับฟังความเห็นการร่างรายงาน)”, (โครงการการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคดีความมัน่ คงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ 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 ทั้งทำ�สวน ทำ�นา รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวและเป็นอุซตาส เป็นต้น หลายคนมีบทบาท
เป็นผู้นำ�ทางศาสนา เช่น โต๊ะอิหม่าม โต๊ะบิหลัน คอเต็บโดยส่วนใหญ่มีภูมิล�ำ เนาอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง40
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูช้ ายทีถ่ กู จับกุมดำ�เนินคดีความมัน่ คง ซึง่ มาจากเสียงสะท้อนของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง
และจากหน่วยงาน องค์กรที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคนกลุ่มนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

1.1 ผลกระทบ และสาเหตุ (Impact and Cause)
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ชายที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคงมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก ระดับครอบครัว และระดับ
ชุมชน ซึ่งมีด้วยกันหลายมิติแตกต่างกันไป ดังนี้
1.1.1 ผลกระทบระดับปัจเจก
ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคงรู้สึกกังวลต่อเรื่องความปลอดภัยในชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้ง
ระหว่างถูกจับกุมดำ�เนินคดี และหลังจากพ้นคดีแล้วทำ�ให้ตอ้ งอยูอ่ ย่างหวาดกลัว ระมัดระวังตัว ไม่สามารถดำ�เนินชีวติ ตามปกติได้ทงั้ เรือ่ ง
การเดินทาง การพบปะผูค้ น การทำ�มาหากิน การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมามีเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีท่ �ำ ให้คน
กลุ่มนี้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตในหลายลักษณะด้วยกัน คือ
• มีผทู้ ถี่ กู จับกุมดำ�เนินคดีแล้วได้รบั การปล่อยตัวถูกยิงเสียชีวติ 10 คน และถูกยิงได้รบั บาดเจ็บ 2 คน41 ทำ�ให้คนกลุม่ นีเ้ ชือ่ ว่า
มีการใช้ความรุนแรงนอกระบบเข้ามาจัดการ ทัง้ จากฝ่ายเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีป่ กั ใจเชือ่ ว่าเขาเป็นกลุม่ ผูก้ อ่ ความไม่สงบแต่ไม่สามารถเอาผิดทาง
กระบวนการยุติธรรมได้ และการแก้แค้นจากฝ่ายญาติพี่น้องของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเขาเป็นผู้กระทำ� ซึ่งผู้ที่ถูกจับกุมดำ�เนิน
คดีสะท้อนถึงความกังวลตรงนีว้ า่ “ศาลสูงไม่พพิ ากษา เอาศาลเตีย้ จัดการเลยดีกว่า...แม้ผมจะหลุดจากคดีตา่ งๆ มาแล้วก็ไม่มอี สิ ระทีจ่ ะ
ออกไปไหน จะออกนอกบ้านก็กลัว เพราะเพื่อนบ้าน 2 คนที่พ้นคดีมาแล้วเหมือนกันออกไปทำ�งานนอกบ้าน สุดท้ายมีคนตามไปยิงตาย
ทั้งคู่เลย...”
• ยังคงถูกติดตามจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง แม้ศาลจะยกฟ้องและได้รับการปล่อยตัวแล้ว และเมื่อเกิดเหตุการณ์ความ
รุนแรงขึ้นใกล้ๆ บ้าน ก็จะมีทหารมาปิดล้อม ตรวจค้น ทำ�ให้รู้สึกว่าตนเองยังตกเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่อยู่
• ในบางกรณีถูกข่มขู่จากเจ้าหน้าที่ ทั้งขณะถูกสอบสวน และเมื่อได้รับการปล่อยตัว ผู้ที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีบางรายเล่าให้
ฟังว่า เจ้าหน้าที่ใช้วาจาในเชิงข่มขู่ให้เกิดความกลัว
• มีการตอบโต้ไปมาระหว่างคนพุทธกับคนมุสลิมในหลายพืน้ ทีเ่ นือ่ งจากสถานการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลให้เกิดความ
ไม่ไว้วางใจระหว่างคนพุทธและคนมุสลิมค่อนข้างมาก ทำ�ให้ผู้ที่โดนคดีความมั่นคงที่อาศัยอยู่ระหว่างพื้นที่รอยต่อกับชุมชนพุทธจะรู้สึก
กลัวไม่มั่นใจในความปลอดภัยเมื่อต้องเดินทางผ่าน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีคนพุทธเป็นคนกลุ่มใหญ่
ผลกระทบด้านจิตใจ ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคงเกิดผลกระทบด้านจิตใจในหลายลักษณะ และมีความรุนแรง
แตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั การถูกปฏิบตั ริ ะหว่างการจับกุม สอบสวน และคุมขัง ระยะเวลาทีถ่ กู คุมขัง สถานภาพและบทบาททางสังคมทีเ่ คยมี
ซึ่งผลกระทบด้านจิตใจที่ได้รับ มีดังนี้
รู้สึกสูญเสียอิสรภาพและเสรีภาพ ผู้โดนคดีความมั่นคงมีความรู้สึกว่าตนเองต้องสูญเสียอิสรภาพและเสรีภาพทั้งในขณะที่ถูก
คุมขังและเมื่อพ้นจากคดีแล้ว ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วง โดยขณะที่ถูกคุมขังจะรู้สึกถึงการขาดอิสรภาพอย่างรุนแรงทำ�ให้เกิด
ความรันทดและหดหู่ที่ฝังลึกในใจ ดังที่ได้สะท้อนออกมาว่า “มันเป็นความรู้สึกที่สุดจะบรรยาย” มีหลายเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึง
ความรู้สึกต่อการสูญเสียอิสรภาพของผู้ที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดี อาทิเช่น คนที่เคยเลี้ยงนกกรงหัวจุกไว้ที่บ้าน บอกให้คนที่บ้านปล่อยนก

40 พื้นที่สีแดง หมายถึง พื้นที่ที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมีการเคลื่อนไหวและจัดตั้งค่อนข้างเข้มแข็ง ข้าราชการและตัวแทนของอำ�นาจรัฐไม่สามารถเข้าถึง หรือเข้าไปมี
อิทธิพลในพื้นที่ได้ (เป็นพื้นที่ที่รัฐไม่สามารถสถาปนาอำ�นาจที่เข้มแข็งได้)
41 อัญชนา หีมมิหน๊ะ, “ผูต้ อ้ งหาคดีความมัน่ คงและความไม่สงบ (4): สถิตแิ ละผลกระทบของการฆ่านอกระบบ การวิสามัญฯ”, < http:// www.deepsouthwatch.org >
(สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2557)
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ไปให้หมด หรือ หลายคนถูกใส่ตรวนตลอด 24 ชั่วโมงแม้กระทั่งตอนละหมาด ทุกครั้งที่มองโซ่ตรวนนํ้าตาก็จะไหลออกมา (ปัจจุบันไม่มี
การใส่ตรวนแล้ว) หรือ การถูกควบคุมเป็นพิเศษในเรื่องของการฝึกอาชีพในเรือนจำ�ที่ทำ�ได้เพียงการถักอวน ไม่สามารถฝึกอาชีพตาม
ความสนใจอื่นๆ ได้ เช่น งานไม้ ช่างเครื่องยนต์ เพราะอาชีพเหล่านั้นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความแหลมคม ยิ่งทำ�ให้เกิดความรู้สึกอึดอัดจาก
การถูกจำ�กัดอิสรภาพในทุกเรือ่ ง ทัง้ นีเ้ มือ่ พ้นจากคดีแล้วจะรูส้ กึ ถึงการขาดอิสรภาพอีกลักษณะหนึง่ คือ ต้องเก็บตัวไม่สามารถไปไหนมา
ไหนได้อย่างปกติ ถ้าจะไปไหนก็ต้องคอยระวังตัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัย ดังที่สะท้อนว่า “ออกจากเรือน
จำ�ของรัฐต้องมาเข้าเรือนจำ�ของตนเอง”
รู้สึกเสียใจ คับแค้นใจ โดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีบางราย
สะท้อนความรู้สึกตรงนี้ว่า “รู้สึกแย่ พอเห็นเจ้าหน้าที่ไม่อยากมองหน้า ไม่อยากให้ความร่วมมือใดๆ เราไม่ได้ทำ�อะไรผิดแต่ทำ�ไมถึงทำ�
กับเราอย่างนั้นด้วย” ในบางกรณี อาจมีช่องว่างระหว่างความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องสงสัยในขั้นตอนปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ทำ�ให้ผู้ต้องสงสัยรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังที่ผู้ถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคงรายหนึ่งเล่าว่า “...ถูกจับกุมตอนปี
2552 ซึ่งตอนเกิดเหตุการณ์ทหารไปปิดล้อมหมู่บ้าน และตรวจเช็คคนที่ไม่ได้อยู่ ขณะนั้นตนเองไม่ได้อยู่บ้านไปทำ�งานที่หาดใหญ่เลย
โดนจับ แต่จริงๆ แล้วสามารถตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดได้ว่าอยู่ที่ทำ�งานหรือไม่ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมตรวจสอบบอกว่าเป็นขั้นตอน
ของเขา แม้เราจะอยู่ที่อื่นก็ไม่สามารถหนีจากการถูกกล่าวหาครั้งนี้ได้ ทำ�ให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย”
รู้สึกอับอาย เสียเกียรติเสียศักดิ์ศรี เพราะการตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง ก็จะถูกสังคมส่วนใหญ่มองว่าเป็นผู้ที่
กระทำ�ผิดไปแล้วโดยเฉพาะตอนที่ถูกจับกุมจะตกเป็นข่าวเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ยิ่งตอกยํ้าว่าเป็นผู้กระทำ�ผิดเหมือนมีตราบาป ถึงแม้
จะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำ�จริงหรือไม่ก็ตาม สำ�หรับคนที่มีบทบาทเป็นผู้น�ำ เป็นอุซตาส หรือผู้นำ�ศาสนา จะมีความรู้สึกตรงนี้
ค่อนข้างมาก เพราะเคยเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่ ผู้ที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีซึ่งเป็นผู้น�ำ ศาสนาสะท้อนความรู้สึกในทำ�นองนี้ว่า “เราเป็น
คนที่ชาวบ้านนับถือ จากนี้ไปไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงกับเรา” และ ผู้นำ�ท้องถิ่นที่เคยเป็นผู้ต้องสงสัยและโดนจับกุมได้สะท้อนความรู้สึกใน
ทำ�นองเดียวกันว่า “ตอนโดนจับและเมื่อถูกปล่อยตัวออกมา ช่วงแรกๆ อยู่แต่ในบ้าน ไม่อยากเจอใคร จะเข้าสังคมก็กลัวถูกมอง เพราะ
ชาวบ้านคิดว่าถ้าถูกจับต้องเป็นคนร้ายแน่ๆ มองว่าเราเป็นคนร้ายจริงๆ”
หวาดระแวงไม่ไว้วางใจผู้คน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคงจะรู้สึกหวาดระแวงไม่วางใจผู้คน
ส่วนหนึ่งเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยและไม่รู้ว่าใครคิดอย่างไรกับเขา จึงต้องคอยระวังตลอดเวลาเมื่อต้องเดินทางไปไหนมาไหน
บางรายสะท้อนว่า “...แม้กระทั่งขับรถแล้วเห็นวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์ตามมาก็ตกใจ ทั้งๆ ที่เขาแค่คุยโทรศัพท์” โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายความมัน่ คงแล้วจะยิง่ ไม่อยากพูดคุยและไม่อยากให้ความร่วมมือใดๆ เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมา ผูถ้ กู จับกุมดำ�เนินคดีความมัน่ คงรูส้ กึ ว่า เคย
ถูกจับไปสอบสวนหลายครัง้ โดยไม่มหี ลักฐาน ทำ�ให้ไม่มนั่ ใจในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ กลัวการถูกกล่าวหาโดยไม่มหี ลักฐานทีช่ ดั เจน
ดังที่บางรายเล่าให้ฟังว่า “ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่รือเสาะ ตัวเองเดินทางไปกรีดยางซึ่งอยู่ระหว่างเส้นทางนั้น บังเอิญเจอเจ้าหน้าที่ก็เลย
ถูกจับไปสอบสวน เพราะสงสัยว่าเราเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ถูกจับมาสองครั้งแล้ว ทั้งๆ ที่เราแค่ไปกรีดยางเท่านั้นเอง”
โกรธแค้นและเกลียดชังเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมัน่ คง ผูท้ ถี่ กู จับกุมดำ�เนินคดีทรี่ ะหว่างถูกจับกุม สอบสวนแล้วโดนเจ้าหน้าทีซ่ อ้ ม
ทรมาน ทำ�ร้ายทัง้ ร่างกายและจิตใจจะรูส้ กึ เจ็บใจ โกรธแค้น และถึงขัน้ เกลียดชังเจ้าหน้าที่ เพราะถูกกระทำ�ให้รสู้ กึ เสียศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ ผู้ที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีหลายรายสะท้อนถึงความรู้สึกเกลียดชัง อยากโต้ตอบเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นว่า “อยากจะฆ่าคนที่ซ้อมเลย
อยากจบไปพร้อมๆ กัน แลกชีวิตกันเลย”
มีอาการทางจิต เพราะเกิดความเครียด มีความกังวล และกดดันสูงจากการที่เคยถูกจับกุม คุมขัง โดยเฉพาะกรณีที่ถูกซ้อม
ทรมาน หรือกระทำ�การข่มขู่ให้หวาดกลัวขณะที่ถูกสอบสวนเช่น เกิดอาการหลอน โดยเฉพาะช่วง 2 – 3 เดือนแรกที่ออกจากเรือนจำ�
บางรายเมื่อพบเจ้าหน้าที่ทหาร หรือเมื่อต้องเดินทางผ่านด่านตรวจบนถนนจะกลัวจนตัวสั่น หรือบางรายนอนอยู่ที่บ้านเมื่อได้ยินเสียง
รถขับผ่านก็จะมีอาการตื่นกลัว เกรงว่าจะถูกนำ�ตัวไปอีก นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกคุมขังเป็นเวลานานๆ เมื่อได้รับการปล่อยตัวบางรายจะมี
อาการซึมเศร้า รู้สึกเฉยชาไม่สนใจคนรอบข้าง ไม่กระตือรือร้นที่จะทำ�อะไร
ผลกระทบด้านร่างกาย ผูช้ ายทีถ่ กู จับกุมดำ�เนินคดีบางรายถูกทำ�ร้ายร่างกายระหว่างการจับกุม และขณะสอบสวน ซึง่ การซ้อม
ทรมานร่างกายผู้ถูกจับกุมดำ�เนินคดีเกิดขึ้นมากในช่วงแรกๆ ประมาณปีพ.ศ. 2548 – 2550 จากนั้นก็ลดน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากมีหน่วย
งาน องค์กร ด้านสิทธิเข้ามาทำ�งานในพื้นที่อย่างชัดเจนมากขึ้น สำ�หรับผู้ที่ถูกคุมขังเป็นเวลานาน เมื่อได้รับการปล่อยตัวจะมีอาการทาง
ร่างกายอยู่ระยะหนึ่ง เช่น นอนในที่มืดไม่ได้เพราะชินกับการนอนเปิดไฟในเรือนจำ�
ผลกระทบทางสังคม ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคงได้รับผลกระทบทางสังคมในหลายมิติ ดังนี้
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สูญเสียสถานภาพ บทบาททางสังคม การสูญเสียสถานภาพ บทบาททางสังคมของผู้ที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีมาจากสองสาเหตุ
หลักๆ คือ 1) ถูกสังคมตัดสินไปแล้วว่าเป็นผู้กระทำ�ผิด แม้จะถูกศาลตัดสินยกฟ้องคดีแล้วก็ตาม ทำ�ให้การยอมรับลดน้อยลง คนไม่กล้า
เข้ามายุง่ เกีย่ วเพราะกลัวถูกเพ่งเล็งไปด้วย และ 2) ผูท้ โี่ ดนคดีตอ้ งลดบทบาทตัวเองลงเพือ่ ลดความระแวงและการติดตามเพ่งเล็งจากเจ้า
หน้าทีร่ ฐั ทัง้ นีผ้ ทู้ มี่ บี ทบาทเป็นผูน้ �ำ เป็นแกนนำ�ชุมชน หรือเป็นผูน้ �ำ ศาสนา จะรูส้ กึ ต่อการสูญเสียสถานภาพ บทบาททางสังคมค่อนข้าง
มากเมื่อเทียบกับคนทั่วไป
มีสว่ นร่วมกับกิจกรรมของชุมชนหรือการเมืองท้องถิน่ ได้นอ้ ยลง การเป็นบุคคลต้องสงสัย ถูกติดตามเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั
ทำ�ให้ผถู้ กู ดำ�เนินคดีความมัน่ คงต้องลดบทบาทตัวเองลง ไม่คอ่ ยยุง่ เกีย่ วกับใคร และไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพราะเกรง
จะถูกเจ้าหน้าทีม่ องว่าเป็นการซ่องสุมกัน ซึง่ จะทำ�ให้ทงั้ ตนเองและคนในชุมชนเดือดร้อนไปด้วย เช่น การไม่เข้าร่วมประชุมหมูบ่ า้ น หรือ
โต๊ะบิลันบางคนก็งดการไปอ่านคุตเบาะห์วันศุกร์ เป็นต้น นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในท้องถิ่นก็ทำ�ได้เพียงเป็นผู้ลงคะแนน
เลือกตั้ง ไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทหรือตำ�แหน่งทางการเมืองท้องถิ่น เพราะไม่มีใครอยากรับเข้าไปร่วมเป็นทีม
ปฏิบัติศาสนกิจได้ไม่สะดวกเหมือนเดิม เพราะกังวลเรือ่ งความปลอดภัย บางรายไม่กล้าไปมัสยิดเพือ่ ละหมาดในตอนกลางคืน
เพือ่ นและคนในชุมชนลดการปฏิสมั พันธ์ดว้ ย ในช่วงแรกๆ ผูโ้ ดนคดีความมัน่ คงส่วนใหญ่จะถูกเพือ่ นและคนในชุมชนลดการ
ปฏิสัมพันธ์ลง เช่น ไม่พูดคุยสนิทสนมเหมือนเดิม ลดการไปมาหาสู่กัน ไม่เชิญไปงานสังคมในชุมชน เพราะรู้สึกว่าผู้ถูกดำ�เนินคดีเป็นโจร
ไม่อยากยุ่งเกี่ยวและไม่ต้องการถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่รัฐ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์กับเพื่อนและคนในชุมชนจะค่อยๆ ดีขึ้น
แม้จะยังไม่เหมือนเดิมก็ตาม ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฯ ในละแวกใกล้เคียงขึ้น เจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจค้นที่บ้านอีก ทำ�ให้คนในชุมชนรู้สึก
ระแวง ไม่ไว้วางใจขึน้ มาอีก ดังทีผ่ โู้ ดนคดีความมัน่ คงหลายรายสะท้อนว่า “...เมือ่ ถูกปล่อยตัวออกมารูส้ กึ ว่าเพือ่ นหายจากเราไป ไปไหน
มาไหนเพือ่ นจะไม่ซอ้ นท้ายมอเตอร์ไซค์เราเลย เพราะเขากลัว หรือเวลามีคนนัง่ คุยกันทีร่ า้ นนาํ้ ชาเป็นกลุม่ ในหมูบ่ า้ นพอเราเดินเข้าไปคุย
ด้วยคนเหล่านั้นก็ลุกหนีกันไปหมด....” หรือ “...ทุกๆ สี่แยกในอำ�เภอมีรูปเราติดอยู่ชาวบ้านเห็นอยู่ทุกวันมันเหมือนตอกยํ้า กว่าเขาจะ
กลับมาคลุกคลีเหมือนเดิมเป็นปีๆ”
สำ�หรับบางกรณีชาวบ้านมองว่าผู้ที่พ้นคดีความมั่นคงออกมาได้นั้น เป็นเพราะอาจจะยอมเป็นสายให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ จึงทำ�ให้
ได้รบั การปล่อยตัว ก็เป็นอีกเหตุผลหนึง่ ทีท่ �ำ ให้ไม่อยากยุง่ เกีย่ วด้วย “...ชาวบ้านรูส้ กึ ระแวงกลัวว่าเราเป็นสายให้กบั เจ้าหน้าที่ เพราะคิด
ว่าเราโดนคดีขนาดนั้นยังกลับมาได้”
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ คนกลุม่ นีร้ ะหว่างทีส่ คู้ ดีและหลังจากพ้นคดีมาแล้วได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจทีค่ อ่ นข้างชัดเจน เนือ่ งจาก
ประกอบอาชีพและทำ�มาหากินได้ไม่เต็มที่เหมือนปกติ แม้จะได้ประกันตัวหรือพ้นคดีมาแล้วก็ตาม ซึ่งมีด้วยกันหลายเหตุผล
ทั้งเรื่องของความปลอดภัยและการต้องใช้เวลาในการสู้คดี โดยรูปธรรมที่สะท้อนถึงประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ต้องลดเวลากรีดยางลง
เพราะไม่กล้าไปกรีดยางตอนทีย่ งั มืดอยู่ หรือ กรณีทสี่ วนยางอยูไ่ กลไม่กล้าไปกรีดต้องจ้างคนอืน่ ทำ�แทน เพราะกลัวถูกลอบทำ�ร้าย บาง
คนขณะทีก่ �ำ ลังสูค้ ดีตอ้ งออกจากงานประจำ�มาทำ�อาชีพทีไ่ ม่มนั่ คงแทน เพือ่ ให้มเี วลาไปทำ�ธุระเกีย่ วกับคดี ซึง่ ต้องไปเป็นระยะๆ บางครัง้
ก็บ่อยๆ ไม่สามารถกำ�หนดเวลาได้แน่นอน
มีทางเลือกด้านอาชีพลดลง ซึ่งมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิเช่น การมีประวัติเกี่ยวกับคดีความมั่นคง ทำ�ให้ไม่มีใครอยาก
จ้างงานหรือไปสมัครงานทีม่ นั่ คงได้ยากโดยเฉพาะงานราชการ มีบางกรณีเล่าว่า “เคยถูกเสนอชือ่ เป็นผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ นแต่เมือ่ ยืน่ เรือ่ งไป
ที่อำ�เภอแล้วเขาไม่รับ เพราะมีประวัติติดคดี...” บางคนเป็นอุซตาสเมื่อต้องโดนคดีเป็นเวลานานๆ ก็ไม่สามารถกลับมาสอนได้อีก ใน
บางกรณี อาชีพทีเ่ คยทำ�อยูก่ ไ็ ม่สามารถทำ�ได้เพราะเป็นอาชีพทีถ่ กู เพ่งเล็ง เนือ่ งจากถูกเจ้าหน้าทีม่ องว่าอาจนำ�ไปใช้ในการก่อเหตุการณ์
ความไม่สงบได้ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมโทรทัศน์ หรือ งานที่มีอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นอาวุธได้ เป็นต้น
ต้องเปลี่ยนฐานในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไปทำ�ในสิ่งที่ไม่ถนัด ไม่มีต้นทุนเดิมรองรับ เนื่องจากกลัวที่จะอยู่ที่เดิมจึงย้ายที่
อยู่ ทำ�ให้ต้องเปลี่ยนอาชีพไปด้วย เช่น คนที่มีสวนยาง หรือเคยกรีดยาง แต่เมื่อต้องย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสวนยางจึงต้องไปทำ�อาชีพ
อื่นแทน เป็นต้น
1.1.2 ผลกระทบระดับครอบครัว
ผลกระทบด้านจิตใจ
คนในครอบครัวมีสภาพจิตใจแย่ลง เพราะเกิดความเครียด อยู่อย่างหวาดระแวง มีความกังวลในหลายด้าน ทั้งห่วงความ
ปลอดภัยของผู้ที่โดนคดีและห่วงคนอื่นๆ ในครอบครัวที่เป็นผู้ชายเกรงว่าจะโดนคดีตามไปด้วย เพราะการโดนคดีความมั่นคงทำ�ให้
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 31

ถูกจับตามองจากเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษนอกจากนี้ยังต้องห่วงเรื่องการหาทางช่วยเหลือด้านคดีความ และเรื่องทางการเงินของครอบครัว
สำ�หรับลูกที่โตพอจะรับรู้เรื่องต่างๆ ได้ จะมีผลกระทบทางจิตใจค่อนข้างมาก รู้สึกเสียใจที่พ่อถูกมองว่าเป็นโจรเป็นคนไม่ดี ทำ�ให้หลาย
คนเก็บตัวไม่อยากยุ่งเกี่ยวหรือทำ�กิจกรรมกับเพื่อน
คนในครอบครัวมีทัศนคติในเชิงลบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคงเล่าให้ฟังว่า คนใน
ครอบครัวเห็นทหารแล้วกลัว รู้สึกถูกตอกยํ้า เวลาทหารไปเยี่ยมบ้าน บางรายลูกรู้สึกเกลียดชังทหาร ซึ่งได้สังเกตจากพฤติกรรมที่ลูก
แสดงออก เช่น “ลูกชายอายุ 4 ขวบไปโรงเรียน เจอทหารชุดคุ้มครองครูได้เอาไม้ไปตีทหาร เมื่อทหารถามว่าตีเขาทำ �ไม ลูกตอบว่า
มันจะมาจับพ่อกู”
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การที่ผู้ชายในครอบครัวโดนคดีความมั่นคงได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครอบครัวในหลายด้าน
ด้วยกัน คือ
ครอบครัวมีรายจ่ายทีส่ งู ขึน้ หลายครอบครัวต้องเป็นหนี้ เพราะการทีค่ นในครอบครัวโดนคดีความมัน่ คงนัน้ ทำ�ให้ครอบครัว
มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทั้งในเรื่องของการประกันตัว ซึ่งต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวสูง ประมาณ 5 – 8 แสนบาท ขึ้นกับความหนักเบา
ของคดี (ปัจจุบันเหลือ 3 – 6 แสน) ส่วนใหญ่ต้องเช่าโฉนดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว โดยเสียเงินแสนละ 1 หมื่นบาท มีบางกรณี
ต้องเสียเงินไปเปล่าๆ เพราะถูกหลอกเรียกเงินค่าช่วยเหลือเพื่อให้ได้ประกันตัว บางรายถูกเรียกเงินถึง 7 หมื่นบาท นอกจากนี้ ยังมี
ค่าใช้จ่ายในการสู้คดีตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและซื้อของไปเยี่ยมในที่คุมขัง ส่งผลให้หลายครอบครัวที่ฐานะค่อนข้างลำ�บาก
ต้องกู้ยืมเป็นหนี้สินมาจนถึงปัจจุบัน
ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีบางรายเล่าว่า “หลังจากที่โดนคดีความมั่นคงแล้ว ทองและเครื่องประดับของภรรยานั้นหมดไปมี
ทั้งไปขายและจำ�นำ�...มันกลายเป็นภาระของภรรยาที่ต้องไปเยี่ยมเราอาทิตย์ละ 2 ครั้ง” บางรายสะท้อนว่า “ระหว่างที่ถูกจับกุมและสู้
คดีนั้น ที่บ้านต้องกู้ ธกส.มาใช้จ่ายในครอบครัว ตอนนี้ออกมาแล้วยังใช้หนี้ไม่หมดเลย”
รายได้ของครอบครัวลดลง เพราะส่วนใหญ่ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดี เป็นผู้ทำ�งานและหารายได้หลักของครอบครัว ทำ�ให้
ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ล�ำ บากขึ้น และการหารายได้หลักของครอบครัวกลายมาเป็นภาระของผู้หญิง การที่ครอบครัวมีรายจ่ายมาก
ขึ้น ขณะเดียวกันก็มีรายได้ลดลง ส่งผลต่อฐานะความเป็นอยู่โดยรวมของครอบครัว เกิดผลกระทบต่อการเรียนของลูก ทำ�ให้ต้องเรียนๆ
หยุดๆ เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายสำ�หรับให้ลูกเรียน ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีบางคนสะท้อนว่า “...ชีวิตพังหมดเลย..จากเดิมทำ�มาหากินพอ
มีเงินใช้และส่งให้ลูกเรียนต่อได้ แต่ตอนนี้ท�ำ ได้แค่พอกิน”
ผลกระทบทางสังคม
เกิดปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การโดนคดีความมัน่ คงทำ�ให้หลายครอบครัวมีปญ
ั หาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
และกับญาติพี่น้อง ซึ่งมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันไปในหลายลักษณะ เช่น
- ครอบครัวแตกแยกเนื่องจากภรรยาขอหย่าเพราะโดนคดีที่อาจติดคุกตลอดชีวิต หรือ ประหารชีวิต
- ลูกรู้สึกห่างเหินเพราะถูกคุมขังขณะที่ลูกยังเล็กทำ�ให้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิด หลังจากที่พ้นคดีออกมาแล้วลูกกลัวไม่กล้าเข้าใกล้
		 ดังที่สะท้อนว่า “กลับมาอยู่บ้านสองปีแล้ว ลูกคนเล็กยังกอดไม่ได้เลย”
- ญาติพี่น้องห่างเหินไม่กล้าไปมาหาสู่และให้ความช่วยเหลือ บางรายสะท้อนว่าเมื่อโดนคดีญาติพี่น้องจะระมัดระวังในการ
		 คบหา หรือให้ความช่วยเหลือตนเองและครอบครัว เพราะกลัวจะติดร่างแหถูกเหมารวมว่าเป็นพวกเดียวกัน เช่น มีบาง
		 กรณีที่ไปขอพักอาศัยค้างคืนชั่วคราวที่บ้านญาติแต่กลับถูกปฏิเสธ
คนในชุมชนลดปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวของผู้โดนคดีความมั่นคง ลูกหรือคนในครอบครัวของผู้ถูกดำ�เนินคดีความมั่นคง
จะถูกตราหน้าว่าเป็นลูกโจรน้องโจร ส่งผลให้คนในชุมชนไม่ค่อยอย่างยุ่งเกี่ยวคบหาด้วย ถึงแม้ว่าบางกรณีที่คนในชุมชนเชื่อมั่นว่าเป็น
ผู้บริสุทธิ์ ก็ยังไม่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเพราะกลัวจะถูกจับตามองจากเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ มีบางกรณีที่ญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดกับผู้โดน
คดีความมัน่ คงก็พลอยได้รบั ผลกระทบไปด้วย เช่น หลานของผูถ้ กู ดำ�เนินคดีบางคนซึง่ เป็นโต๊ะบิลนั ในหมูบ่ า้ นต้องหยุดกิจกรรมการอ่าน
คุตเบาะห์วันศุกร์ที่เคยทำ�เป็นประจำ�เพราะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนในชุมชน
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1.1.3 ผลกระทบระดับชุมชน
ชุมชนทีม่ ผี ถู้ กู ดำ�เนินคดีความมัน่ คงและครอบครัวอาศัยอยู่ จะถูกเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมัน่ คงจับตามอง เข้ามาปิดล้อม ตรวจค้น
เมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือการเข้ามาเยี่ยมเยียนเป็นระยะๆ ทำ�ให้ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ ดังนี้
คนในชุมชนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง คอยระมัดระวังตัว
และรู้สึกอึดอัด โดยเฉพาะเมื่อมีการปิดล้อมตรวจค้น จะมีกำ�ลังเจ้าหน้าที่เข้ามาในชุมชนเป็นจำ�นวนมากและชาวบ้านไม่สามารถออก
นอกบ้านได้ นอกจากนี้ยังทำ�ให้บางบ้านพลอยถูกตรวจค้นไปด้วย
คนในชุมชนและครอบครัวผูถ้ กู ดำ�เนินคดีความมัน่ คง เสือ่ มศรัทธาในตัวผูน้ �ำ ชุมชน ผูน้ �ำ ศาสนา เพราะรูส้ กึ ว่ามีบทบาทใน
การช่วยเหลือผู้ต้องคดีความมั่นคงน้อยมาก เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านในการดูแลความสงบและการถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่ได้น้อย และ
ไม่กล้าออกหน้าแทนชาวบ้านเพราะผู้น�ำ ก็ต้องระวังตัวเองสูงเช่นกัน เนื่องจากถูกจับตามองจากทั้งสองฝ่าย โดยที่ผู้น�ำ ชุมชนถูกมองว่า
เป็นคนของรัฐ ส่วนผูน้ �ำ ศาสนาก็ถกู เจ้าหน้าทีร่ ฐั มองอย่างไม่ไว้วางใจ ทัง้ นี้ ผูต้ อ้ งหาคดีความมัน่ คงสะท้อนถึงความคาดหวังและบทบาท
ของผู้นำ�ว่า "ที่จริงแล้วเขาต้องช่วยเรา ทั้งๆ ที่เขาเองก็รู้ว่าเราทำ�งานอะไร เช้าๆ เราก็กรีดยาง สอนอัลกุรอาน สอนตาดีกาตามปกติ แต่
ที่ผ่านมาเราไม่สามารถที่จะคาดหวังกับตำ�แหน่งต่างๆ ของเขาเหล่านี้ได้เลย"

1.2 ผลกระทบในมิติหญิงชาย
สังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ชายจะเป็นผู้นำ� มีบทบาทและสถานภาพทางสังคมค่อนข้างมาก สถานการณ์
ความรุนแรงในพืน้ ทีท่ �ำ ให้ผชู้ ายส่วนหนึง่ โดนคดีเกีย่ วกับความมัน่ คง ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงบทบาทและสถานภาพระหว่างผูช้ าย
และผู้หญิง ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อทั้งชายและหญิง ดังนี้
ผูช้ ายทีโ่ ดนคดีความมัน่ คงสูญเสียบทบาทหลักในการเป็นผูน้ ำ�และเลีย้ งดูครอบครัว ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและต้อง
อยูใ่ นกระบวนการสูค้ ดีโดยเฉพาะเมือ่ ต้องถูกคุมขังเป็นเวลานานทำ�ให้ผหู้ ญิง (ภรรยาและแม่) ต้องแบกรับภาระการดูแลครอบครัวแทน
ตลอดจนต้องทำ�หน้าทีใ่ นการติดต่อเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในเรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับคดี เพราะผูช้ ายทีโ่ ดนคดีความมัน่ คงไม่อยากทีจ่ ะยุง่ เกีย่ วใดๆ กับ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั กลัวจะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ดังนัน้ การทีต่ อ้ งตกอยูใ่ นภาวะดังกล่าว ทำ�ให้ผชู้ ายรูส้ กึ อาย สูญเสียความมัน่ ใจและสถานภาพ
บางอย่างที่เคยมี ดังที่ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงรายหนึ่งได้สะท้อนความรู้สึกต่อการสูญเสียบทบาทการเป็นผู้น�ำ ของตนเองว่า42
“จากเหตุที่ผมโดนคดีแบบนี้ทำ�ให้สังคมโดยทั่วไปมองว่า เป็นผู้ชายที่ขี้เกียจทำ�งานปล่อยให้ภรรยาออกไปทำ�งานนอก
บ้าน คือ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาที่ผมอยู่ในคุกนั้น ภรรยาต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวแทนผมและเมื่อผมออก
มาก็ยังทำ�งานไม่ได้อีก เพราะเรื่องความไม่ปลอดภัย ผมอายนะ อายมาก เปรียบเสมือนนก (ปูโยะห์) ที่ตัวเมียออกไป
ทำ�งานนอกบ้านส่วนตัวผู้นั้นอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกๆ แทน”

1.3 การรับมือและการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น (Coping Strategy)
ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงและครอบครัวมีวิธีการรับมือ และจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ถูกควบคุมตัว
ช่วงที่สู้คดี และหลังจากที่พ้นคดีมาแล้ว ซึ่งแตกต่างกันไปตามศักยภาพของตนเองและครอบครัว ดังนี้
ช่วงถูกจับกุมตัวและระหว่างถูกดำ�เนินคดี
ปรึกษาคนใกล้ชดิ ทีไ่ ว้วางใจ ผูช้ ายทีโ่ ดนคดีความมัน่ คงเมือ่ ถูกจับกุมจะปรึกษากับคนทีไ่ ว้ใจ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัว
และญาติพี่น้อง เพื่อหาช่องทางหรือเครือข่ายทางสังคมที่มีที่จะให้ความช่วยเหลือได้
ปรึกษาองค์กรทีช่ ว่ ยเหลือด้านสิทธิและคดีความ ผูช้ ายทีโ่ ดนคดีความมัน่ คงและครอบครัวจะไปปรึกษากับองค์กรทีช่ ว่ ยเหลือ
ด้านคดีความที่เขารู้สึกไว้ใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรภาคประชาสังคม หรือ NGOs ได้แก่ ศูนย์ทนายความมุสลิม หรือ เครือข่ายอาสา
สมัครยุติธรรมทางเลือก ปัจจุบันเมื่อโดนคดีความมั่นคง คนส่วนใหญ่จะมาติดต่อศูนย์ทนายความมุสลิม เพราะเป็นที่รู้จัก มีบทบาท
ชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้สะดวก
42 พื้นที่สีแดง หมายถึง พื้นที่ที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมีการเคลื่อนไหวและจัดตั้งค่อนข้างเข้มแข็ง ข้าราชการและตัวแทนของอำ�นาจรัฐไม่สามารถเข้าถึง หรือเข้าไปมี
อิทธิพลในพื้นที่ได้ (เป็นพื้นที่ที่รัฐไม่สามารถสถาปนาอำ�นาจที่เข้มแข็งได้)
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ใช้หลักศาสนาปลอบใจ ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงได้รับผลกระทบในหลายด้าน สิ่งที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ในจิตใจของพวก
เขาได้ดีคือ การใช้หลักศาสนาบรรเทาเยียวยาจิตใจตนเอง เพราะคนมุสลิมเชื่อว่า ปัญหาต่างๆ คือบททดสอบจากพระเจ้า โดยพยายาม
ใช้ชีวิตให้เป็นปกติเหมือนเดิมไม่ใส่ใจกับคำ�พูดหรือการปฏิบัติของคนอื่นให้มากนัก
หนีจากบรรยากาศที่อึดอัดกดดันของชุมชน ไปอยู่นอกชุมชนชั่วคราว ระหว่างการได้รับประกันตัวออกมาสู้คดี ผู้ชายที่โดน
คดีความมั่นคงจะรู้สึกถูกกดดันจากชุมชนคนรอบข้าง ทำ�ให้ต้องหลบไปพักอาศัยนอกชุมชนชั่วคราวเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายทางจิตใจ
สร้างกำ�ลังใจในการสู้คดีด้วยการไปอยู่ในที่ที่รู้สึกสงบและอุ่นใจ เช่น การไปนอนที่มัสยิด หรือนอนบ้านเพื่อนที่โดนคดีด้วย
กันในวันก่อนที่จะไปขึ้นศาล เพื่อทำ�ให้รู้สึกสบายใจและเตรียมจิตใจให้พร้อม
ลดความเครียดโดยการพูดคุยกับเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกัน (กรณีถูกคุมขัง) เพราะหลายคนได้ผ่านประสบการณ์มาก่อนทำ�ให้
รู้สึกสบายใจ และบางครั้งก็ได้รับคำ�ปรึกษาในการต่อสู้คดี
ให้คนในครอบครัวบอกกับคนอื่นๆว่าตัวเองไปทำ�งานที่มาเลเซียขณะที่ถูกควบคุมตัว เพื่อลดผลกระทบต่อลูกที่อาจโดน
เพื่อนล้อ หรือรังเกียจไม่อยากคบหาถ้ารู้ว่าพ่อโดนคดีความมั่นคง
มีการดูแลช่วยเหลือทางการเงินจากญาติและชุมชน ในหลายกรณี ญาติพนี่ อ้ งและชุมชนมีการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผชู้ าย
ทีโ่ ดนคดีความมัน่ คงและครอบครัว เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดูแลครอบครัวและการต่อสูค้ ดี ซึง่ มีในหลายลักษณะทัง้ การให้เงินช่วยเหลือ
โดยตรงแก่ครอบครัว และการระดมทุนโดยการจัดเลี้ยงนํ้าชา เป็นต้น
ช่วงสิ้นสุดคดี
สิ่งที่ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงกังวลมากที่สุดหลังจากพ้นคดีมาแล้วคือ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต ทำ�ให้มีการปรับตัวหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในหลายด้าน ดังนี้
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการเดินทางและการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน โดยหลีกเลีย่ งการเดินทางในบางเส้นทาง ถ้ารูส้ กึ ว่าเสีย่ งก็จะ
ไม่ไป การเดินทางจะต้องวางแผนการเดินทาง ไป - กลับจะไม่ใช้เส้นทางเดิม ระหว่างเดินทางก็จะเพิ่มความระมัดระวัง เช่น ขณะขับรถ
ดูกระจกหลังบ่อยๆ ว่ามีคนตามหรือไม่ พยายามไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แต่ใช้รถยนต์แทน และลดการเดินทางช่วงกลางคืนหลัง 6 โมงเย็นจะ
ไม่พยายามไปไหน เป็นต้น
พยายามอยู่ในพื้นที่ให้น้อยที่สุดเพื่อหลบจากการถูกติดตามจากทุกฝ่าย เช่น ไปทำ�งานที่มาเลเซีย หรือต่างจังหวัด หรือไป
อาศัยอยูก่ บั เพือ่ นหรือญาตินอกพืน้ ที่ ถ้าไปไหนไม่ได้กต็ อ้ งอยูบ่ า้ นโดยพยายามกบดานไม่ให้ใครรู้ บางรายหลบอยูใ่ นบ้านนานถึง 6 เดือน
แม้แต่เพื่อนบ้านก็ยังไม่รู้
ให้ผู้หญิงออกหน้าแทน เมื่อต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและการถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่
แสวงหาทีพ่ งึ่ ทีป่ ลอดภัย โดยเข้าไปเป็นสมาชิกหรือเครือข่ายกับองค์กร/หน่วยงานทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ได้รบั การยอมรับ เพือ่ ให้ตนเอง
มีสถานภาพ มีสังกัดที่ชัดเจน เป็นการลดความหวาดระแวงจากเจ้าหน้าที่รัฐ
รวมตัวเป็นกลุ่มของผู้โดนคดีความมั่นคง เพื่อสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัย และช่วยเหลือดูแลกัน เพราะการรวม
ตัวกันอย่างเป็นทางการจะทำ�ให้เป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้นและสร้างพลังต่อรองกับทุกฝ่ายได้ ได้แก่ กลุ่มเพื่อนจำ�เลย (Justice for
Peace: JOP) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 300 คน และเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก ซึ่งมีการทำ�งานช่วยเหลือกันในหลาย
ด้าน เช่น ความรู้ด้านสิทธิขั้นพื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับคดีความมั่นคง การเยี่ยมเยียน เยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ และ
เตรียมความพร้อมของครอบครัวในการรับผู้ต้องหาที่ก�ำ ลังจะได้รับการปล่อยตัว รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เมื่อเกิด
เรื่องกับสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มบางคนสะท้อนความรู้สึกจากการมารวมตัวกันนี้ว่า “มาทำ�งานช่วยเหลือสังคม เพื่อสร้างการ
ยอมรับ ทำ�ให้ครอบครัวรู้สึกภูมิใจ เพราะการโดนคดีความมั่นคง เหมือนโดนตราบาป”
ขณะเดียวกันผู้ที่มารวมกลุ่มก็มีข้อกังวลว่าอาจถูกจับตามองอย่างไม่ไว้ใจจากทั้งรัฐและฝ่ายขบวนการฯ ว่ามีเบื้องหลังอะไร
แอบแฝงหรือไม่ ในกรณีที่ถูกเพ่งเล็งจากรัฐ กลุ่มจะสร้างความเข้าใจกับภาครัฐ และแจ้งให้ทราบเมื่อจะทำ�กิจกรรม รวมทั้งถ้ามีโอกาส
ก็จะขอการสนับสนุนด้านงบประมาณด้วย
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หลบหนี ห มายเรี ย กและการจั บ กุ ม ไปมาเลเซี ย คนกลุ่มนี้ส่ว นใหญ่ถูกหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ จากถูกซัดทอดในช่วงปี
พ.ศ. 2548 – 2551 แต่เพราะกลัวการถูกซ้อมทรมาน ซึ่งได้ฟังจากข่าวลือ หรือ จากการบอกเล่าของคนที่เคยถูกจับกุม จึงหลบหนีไป
มาเลเซียทำ�ให้โดนคดีป.วิอาญาไปโดยปริยาย
ตัดสินใจกลับมามอบตัว โดยเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านของกองทัพภาค 4 สำ�หรับผู้ที่หลบหนีคดีความมั่นคงที่กลับ
มาช่องทางนี้ เพราะรู้สึกเหนื่อยล้ากับการหลบหนี อยากกลับบ้าน เมื่อมีช่องทางที่มั่นใจว่าปลอดภัยสำ�หรับตนเองจึงตัดสินใจเข้าร่วม
แต่การตัดสินใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก มีการตรวจสอบจนแน่ใจก่อน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลเล่าให้ฟังว่า “ใช้เวลาในการตัดสินใจนานเป็นปี โดย
ปรึกษากับครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนๆ จนมั่นใจในช่องทางที่จะพากลับบ้าน”

1.4 การช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง (Service Providers)
ที่ผ่านมามีหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และ NGOs ให้การดูแล ช่วยเหลือ ผู้ชายที่ถูกดำ�เนินคดีความมั่นคงทั้งในระหว่าง
ถูกจับกุม ดำ�เนินคดี และหลังจากพ้นคดี ในลักษณะต่างๆ ดังนี้
ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม
1)
		
		
		
		
		
		

การให้ความช่วยเหลือในเรื่องคดีกับผู้ถูกดำ�เนินคดีความมั่นคง โดยให้ค�ำ ปรึกษาเรื่องคดีและจัดหาทนายในการสู้คดีซึ่ง
มี 2 องค์กรที่มีบทบาทหลัก ได้แก่ ศูนย์ทนายความมุสลิมและเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก ทั้งสององค์กร
ค่อนข้างได้รับความไว้วางใจจากผู้โดนคดีเข้ามาขอความช่วยเหลือ ขึ้นอยู่กับว่าผู้โดนคดีรู้จักหรือมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
อยู่กับองค์กรไหน แต่ปัจจุบัน ศูนย์ทนายความมุสลิมจะเป็นที่รู้จักมากกว่าในวงกว้างและจัดเป็นองค์กรหลักที่ให้ความ
ช่วยเหลือด้านคดีความแก่ผู้โดนคดีความมั่นคง ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 – 2556 มีการให้ความช่วยเหลือในการสู้คดี
แก่ผู้โดนคดีความมั่นคงแล้วทั้งสิ้น 861 ราย จากคดีความที่มีการพิพากษาแล้ว 669 คดี มีผู้ที่พ้นจากคดีโดยศาล
ยกฟ้อง 506 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.643

				 ทั้งนี้ศูนย์ทนายความมุสลิมยังมีข้อจำ�กัดในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากทนายมีไม่เพียงพอกับจำ�นวนคดี
		 ที่มากและใช้เวลานานในแต่ละคดี ประกอบกับต้องหางบประมาณเองเป็นหลัก ทำ�ให้ขาดความคล่องตัวในการทำ�งาน
		 ทีต่ อ่ เนือ่ ง แม้ในช่วงหลังจะได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบ้างก็ตาม เช่น ในปีพ.ศ. 2555 ศอ.บต.สนับสนุนงบประมาณ
		 จำ�นวน 5,000,000 บาท แก่ศูนย์ทนายความมุสลิมในการดูแลช่วยเหลือด้านกฎหมายกับผู้ต้องคดี
				 สำ�หรับเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก มีแนวทางการช่วยเหลือผู้โดนคดีความมั่นคง ที่ทำ�ให้ผู้โดนคดีมี
		 ทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมว่าจะสู้คดีหรือเจรจา โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานและให้คำ�ปรึกษากับผู้โดนคดี
		 ว่าควรจะสู้คดีหรือเจรจาแต่สุดท้ายจะให้ผู้โดนคดีเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกทางใดจากนั้นจะช่วยประสานกับหน่วยงาน
		 เพื่อหาทางออกในเรื่องคดี
2)
		
		
		
		
		

รับเรือ่ งราวร้องเรียนการละเมิดสิทธิและการไม่ได้รบั ความเป็นธรรม มีศนู ย์ทนายความมุสลิมและศูนย์ด�ำ รงธรรมทีร่ บั เรือ่ ง
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 ที่ทำ�ในด้านนี้ ได้แก่ ศูนย์ทนายความ
มุสลิม เครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ศอ.บต. ฯลฯ ซึ่งองค์กรที่อยู่ในพื้นที่และทำ�เรื่องนี้
เป็นหลักได้แก่ ศูนย์ทนายความมุสลิม และแม้จะมีหลายหน่วยงาน องค์กรทีท่ �ำ งานให้ความรูเ้ รือ่ งสิทธิ กฎหมายกับประชาชน
ภาคประชาสังคม และผูต้ อ้ งคดีในเรือนจำ� แต่ยงั ไม่สามารถทำ�ได้อย่างต่อเนือ่ ง จึงไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ทีแ่ ละทุกกลุม่ เป้าหมาย

43 มู ล นิ ธิ ศู น ย์ ท นายความมุ ส ลิ ม , "สถิ ติ ค ดี ค วามมั่ น คงที่ มี คำ � พิ พ ากษา และเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น 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, " สถิติคดีความมั่นคงที่มีค�ำ พิพากษา และเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2550-2556.", เรื่องเดิม

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 35

4)
		
		
		
		

สนับสนุนให้ผทู้ พี่ น้ จากคดีรวมกลุม่ กันทำ�งานช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และช่วยเหลือผูต้ อ้ งคดีรายใหม่ เช่น กลุม่ เพือ่ นจำ�เลย
(JOP) ที่มีศูนย์ทนายความมุสลิมเป็นที่ปรึกษา หรือเข้าร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก โดยทำ�กิจกรรม
หลักๆ เช่น การให้ความรู้ด้านสิทธิและกฎหมาย เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ถูกจับกุมดำ�เนินคดี ช่วยประสานกับเจ้าหน้าที่รัฐ
เมื่อเกิดเรื่องกับสมาชิกกลุ่ม ฯลฯ ปัจจุบันการรวมตัวยังเป็นระยะเริ่มต้น ยังต้องการการสนับสนุนในหลายด้าน ทั้งด้าน
ความรู้ ด้านเงินทุน เพื่อให้ท�ำ งานได้อย่างเต็มที่

5)
		
		
		
		
		

การช่วยเหลือผู้ถูกดำ�เนินคดีผ่านโครงการพาคนกลับบ้าน ซึง่ ดำ�เนินการโดยกองทัพภาค 4 ให้การช่วยเหลือผูโ้ ดนคดี
ทีก่ ลับใจให้ความร่วมมือกับรัฐ ผูท้ ไ่ี ม่อยากต่อสูโ้ ดยใช้ความรุนแรงอีก หรือผูท้ ห่ี นีไปเพราะความตกใจกลัว เพราะถูกซัดทอด
ในช่องทางการใช้มาตรา 21 เท่าที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ผลเฉพาะกับกลุ่มผู้ที่หนีไปเพราะตกใจกลัว โดนคดีจากการ
ถูกซัดทอด จากการเหวี่ยงแหในช่วงแรกๆ แต่ไม่ค่อยได้ผลกับกลุ่มที่ยังใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐ หรือกลุ่มที่ไม่อยากต่อสู้
โดยใช้ความรุนแรงอีก เพราะรัฐทำ�ให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้แพ้ เสียศักดิ์ศรี นอกจากนี้กระบวนการของรัฐที่ผ่านมาทำ�ให้เขา
รู้สึกว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ไปโจมตีฝ่ายขบวนการ ทำ�ให้คนกลุ่มนี้ไม่อยากเข้าร่วม

ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ
1)
		
		
		
		
		

การเยี่ยมเยียนผู้โดนคดีความมั่นคงระหว่างที่ถูกคุมขัง ดำ�เนินคดี ซึ่งมาจากสองส่วนหลัก คือหน่วยงานรัฐ และภาค
ประชาสังคมในส่วนของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงคือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมและประเมินด้าน
สุขภาพจิตของผู้ถูกคุมขัง สำ�หรับ ศอ.บต. จัดทำ�เป็นโครงการพิเศษ โดยให้เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมพาครอบครัว
ผู้ถูกคุมขังไปเยี่ยมในเรือนจำ�ซึ่งเริ่มทำ�ในปีพ.ศ. 2556 สำ�หรับภาคประชาสังคมที่เข้าเยี่ยมผู้โดนคดีความมั่นคง ได้แก่
ศูนย์ทนายความมุสลิม กลุ่มด้วยใจ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งบางองค์กรก็ท�ำ ได้ต่อเนื่อง บางองค์กร
ก็ท�ำ เป็นครั้งคราวตามโอกาสและความพร้อม

				 ผู้โดนคดีความมั่นคงสะท้อนว่า การมีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เข้าไปเยี่ยมนั้น เป็นประโยชน์ เกิดผลดีด้านจิตใจ
		 ทำ�ให้รสู้ กึ ว่า “ไม่ได้ถกู ทอดทิง้ ยังมีคนสนใจ” ช่วยให้มกี �ำ ลังใจขึน้ รวมทัง้ ทำ�ให้ลดการถูกละเมิดสิทธิ์ หรือถูกทำ�ร้ายร่างกาย
		 เพราะเป็นช่องทางให้ผู้ต้องขังได้สื่อสารปัญหาได้ ขณะเดียวกันก็เป็นการปรามไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทำ�รุนแรงเกินขอบเขต
		 อย่างไรก็ตาม แม้การเยี่ยมเยียนจะเป็นประโยชน์ แต่โดยรวมแล้วยังขาดความต่อเนื่อง
2) เยีย่ มเยียนครอบครัวผูโ้ ดนคดีความมัน่ คงทีถ่ กู คุมขังโดยมีกลุม่ ด้วยใจทีไ่ ปพบปะเยีย่ มเยียนให้ก�ำ ลังใจครอบครัวผูต้ อ้ งหา
		 คดีความมั่นคงในจังหวัดต่างๆ
3) การช่วยเหลือเยียวยาหลังจากพ้นคดี ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจ และการให้เงินช่วยเหลือ ซึ่งขณะนี้
		 หน่วยงานรัฐที่ท�ำ เรื่องนี้เป็นหลักคือ ศอ.บต. ในหลายลักษณะได้แก่
		 - การเยียวยาจิตใจ โดยจัดเวทีพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับการยกฟ้องจากคดีความมั่นคง เพื่อหาแนวทาง
			 ในการให้ความช่วยเหลือหรือประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้การช่วยเหลือทำ�ได้ครอบคลุมมากขึน้
			 เช่น กรณีไม่ถกู ปลดชือ่ จาก black list (แต่ไม่สามารถรับรองผลได้เพราะขึน้ กับดุลยพินจิ ของหน่วยงานความมัน่ คงเป็นหลัก)
		 			
			

ให้เงินช่วยเหลือเยียวยาค่าชดเชยค่าเสียหายจากการถูกควบคุมตัวจากข้อมูล ปีพ.ศ. 2547 – 2554 มีการช่วยเหลือไป
แล้วทั้งสิ้น 705 คน เป็นจำ�นวนเงิน 29,297,400 บาท45 (เป็นนโยบายเฉพาะกิจของเลขาธิการ ศอ.บต. ซึ่งนโยบาย
อาจไม่ต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนผู้บริหาร)

การชดเชยค่าเสียหายจากการถูกดำ�เนินคดี ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จ�ำ เลยในคดีอาญา
พ.ศ.2544 สำ�หรับผู้ถูกดำ�เนินคดีก่อนปีพ.ศ. 2554 จะได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท ส่วนผู้ถูกดำ�เนินคดีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
จะได้รับ 30,000 บาท นอกจากนี้หากถูกคุมขังจะได้รับเงินเยียวยาวันละ 400 บาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท

45 ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), "รายงานผลการดำ�เนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจชต. ปีงบประมาณ 2556", หน้า 11 , < http://www.sbpac.go.th > (สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2557)
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คดีอาญา พ.ศ.2544 สําหรับผูถ้ ูกดําเนินคดีก่อนปี พ.ศ. 2554 จะได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท ส่ วนผูถ้ ูกดําเนิ นคดีต้ งั แต่ปีพ.ศ. 2554
เป็ นต้นไป จะได้รับ 30,000 บาท นอกจากนี้หากถูกคุมขังจะได้รับเงินเยียวยาวันละ 400 บาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท

ตารางที่ 4.1
วยเหลื
อผู้ชอายที
ดนคดี่โดนคดี
ความมัคน่ วามมั
คง จากหน่
ยงานองค์วกยงานองค์
รทีเ่ กีย่ วข้ อกงรที่เกี่ยวข้อง
ตารางที
4.1สรุสรุปการช่
ปการช่
วยเหลื
ผู้ชโ่ ายที
่นคงวจากหน่
การช่ วยเหลือ
ด้ านสิ ทธิและกระบวนการยุติธรรม
• ให้คาํ ปรึ กษาและจัดหาทนายสู ้คดี
• รับเรื่ องราวร้องเรี ยนการละเมิดสิ ทธิ และ
การไม่ได้รับความเป็นธรรม
• ให้ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ และกฎหมายพิเศษแก่
ผูโ้ ดนคดีความมัน่ คง
ด้ านการเยียวยาและดูแลจิตใจ
• เยี่ยมเยียนขณะถูกคุมขัง
เยี่ยมเยียนครอบครัวผูโ้ ดนคดีความมัน่ คง
• ให้เงินเยียวยาช่วยเหลือ
• จัดเวทีการพบปะพูดคุยกับผูโ้ ดนคดีความ
มัน่ คงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและหาแนว
ทางการช่วยเหลือ

ภาคประชาสั งคม / NGOs
ศูนย์ทนายความ เครื อข่ายอาสาสมัคร กลุ่ม
มุสลิม
ยุติธรรมทางเลือก
ด้วยใจ









กาชาด
สากล

ศอ.บต.

หน่ วยงานรั ฐ
ศูนย์
ศูนย์
สุ ขภาพจิต15 ดํารงธรรม











(ประเมิน
สุ ขภาพจิต)



•








แหล่
อาจมีหหลายหน่
ลายหน่วยงาน
วยงานองค์
องค์
กรที
การช่
วยเหลื
แหล่งข้งอข้มูอมูลล: :จากการสั
จากการสัมมภาษณ์
ภาษณ์ ซึซึ่ ง่งอาจมี
กรที
่ให้่ใกห้ารช่
วยเหลื
อแต่อไแต่
ม่ไได้ม่รได้ะบุระบุ
ไว้ ไว้

1.5 ความต้องการการช่วยเหลือของผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคง (Needs)
1.5 ความต้องการการช่ วยเหลือของผู้ชายทีโ่ ดนคดีความมัน่ คง (Needs)

ประเด็นสำ�คัญที่ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด ได้แก่เรื่องความปลอดภัยของชีวิต และเรื่อง
ประเด็
สําคัญที่ผชู้ ายที่โนดนคดี
องการความช่
มากทีแ่สลเยี
ุ ด ได้ยแวยาฟื
ก่เรื่ อ้นงความปลอดภั
ิต และเรื
ง
กระบวนการยุ
ติธนรรมและความเป็
ธรรมความมั
สำ�หรัน่ บคงต้
ประเด็
นอื่นๆ เช่วนยเหลื
เรื่อองการดู
ฟูจิตใจ การส่ยของชี
งเสริมวอาชี
พเพื่อ่ อยกระดั
บ
คุกระบวนการยุ
ณภาพชีวิต เป็ตนิธประเด็
นที่ให้ความสำ
�คัญสํรองลงมา
ซึ่งนมีรอืายละเอี
านดั
งนี้ ้ นฟูจิตใจ การส่ งเสริ มอาชีพเพื่อยกระดับ
รรมและความเป็
นธรรม
าหรับประเด็
่นๆ เช่นยเรืดในแต่
่ องการดูละด้
แลเยี
ยวยาฟื
ณภาพชีวิต เป็ นประเด็
ด้คุานความปลอดภั
ยของชีนวทีิต่ให้ความสําคัญรองลงมา ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้

ด้านความปลอดภั
ยของชีคววามมั
ิต ่นคงต้องการมีความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและครอบครัว สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่ต้อง
ผู้ชายที่โดนคดี

อยู่อย่างหวาดระแวง
หรือคกัวามมั
งวลว่น่ าคงต้
จะมีอใงการมี
ครมาทำค�วามปลอดภั
อันตราย ทัย้งในชี
ระหว่วิตาของตนเองและครอบครั
งที่อยู่ในกระบวนการสูว้คดีสามารถใช้
และหลังชจากพ้
ล้ว เพราะที
ผูช้ ายที่โดนคดี
ีวิตได้นอคดี
ย่าแงปกติ
โดยไม่ ่ผ่านมา
เกิดเหตุการณ์ที่ทำ�ให้รู้สึกไม่ปลอดภัย และไม่มีใครสามารถรับรองความปลอดภัยให้ได้ ดังที่ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงรายหนึ่งสะท้อน
ต้องอยูอ่ ย่างหวาดระแวง หรื อกังวลว่าจะมีใครมาทําอันตราย ทังระหว่างที่อยูใ่ นกระบวนการสู้คดี และหลังจากพ้นคดีแล้ว เพราะที่
ว่า “ระหว่างดำ�เนินคดีต้องการความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย้ หน่วยงานใดจะการันตีได้”
ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่ทาํ ให้รู้สึกไม่ปลอดภัย และไม่มีใครสามารถรับรองความปลอดภัยให้ได้ ดังที่ผชู้ ายที่โดนคดีความมัน่ คงราย
ด้หนึ
านสิ่ งทสะท้
ธิและกระบวนการยุ
อนว่า “ระหว่ างดําตเนิิธรรม
นคดีต้องการความมัน่ ใจเรื่ องความปลอดภัย หน่ วยงานใดจะการั นตีได้ ”

ผูช้ ายทีโ่ ดนคดีความมัน่ คงเห็นว่ากระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ ป็นอยูม่ คี วามไม่ชดั เจนในหลายขัน้ ตอน ตัง้ แต่การจับกุม สอบสวนไป
จนสิ้นสุดคดี จึงเสนอความต้องการต่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมดังนี้
ด้านสิ ทธิและกระบวนการยุติธรรม

ายที่โดนคดี
น่ คงเห็
ติธารรมที
ตอน ทตั้งี่ผแต่
การจั้ชบายที
กุม ่โดนคดี
1)ผูช้ ในการจั
บกุมคผูวามมั
้ต้องสงสั
ย ให้นเว่จ้าากระบวนการยุ
หน้าที่แจ้งข้อกล่
วหาให้่เป็ทนอยู
ราบว่่มีาคจัวามไม่
บกุมด้ชวัดยข้เจนในหลายขั
อหาอะไร ส่ว้ นนใหญ่
่านมาผู
สอบสวนไปจนสิ
คดี จึงเสนอความต้
ติธรรมดัไม่งนีแ้ น่ใจว่าจะโดนยัดเยียดข้อหาหรือไม่
้ นสุ่นดคงสะท้
		
ความมั
อนว่าขณะทีอ่ถงการต่
ูกจับกุอมเรืตั่ อวงกระบวนการยุ
ไม่รู้ว่าโดนข้อหาอะไร
1) 2) ในการจั
ให้เจ้าหน้ามาทำ
าที่แ�จ้หน้
งข้อากล่
ทราบว่
มด้วยข้ปอเหตุ
หาอะไรส่
นมาผูช่อ้ ายที
อยากให้บกุมมีอผูงค์ต้ อ้กงสงสั
รที่เป็ยนกลางเข้
ที่รา่ววหาให้
มสอบสวน
พิสาจัูจบน์กุและสรุ
การณ์ตว่านใหญ่
งๆ ให้ทชี่ผัด่าเจนเพื
ให้เป็่โนดนที่ยอมรับ
		 คดีกันความมั
ทุกฝ่าน่ ยคงสะท้อนว่าขณะที่ถูกจับกุมตัวไม่รู้ว่าโดนข้อหาอะไร ไม่แน่ใจว่าจะโดนยัดเยียดข้อหาหรื อไม่

3) ให้เจ้าหน้าทีย่ ดึ ถือและยอมรับคำ�ตัดสินตามกระบวนการยุตธิ รรมและนำ�ไปปฏิบตั จิ ริง ถ้าศาลตัดสินยกฟ้องก็ตอ้ งถื41อว่าเป็น
		 ผูบ้ ริสทุ ธิ์ เมือ่ ได้รบั การปล่อยตัวแล้วเจ้าหน้าทีก่ ไ็ ม่ควรไปเฝ้าติดตามอีก ทีผ่ า่ นมาผูช้ ายทีโ่ ดนคดีความมัน่ คงรูส้ กึ ว่าเจ้าหน้าที่
		 ยังมองว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์จริงจึงยังเฝ้าติดตามอยู่
4) หลังสิ้นสุดคดี ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำ�ข้อมูลเรื่องผลการดำ�เนินคดีให้เป็นปัจจุบัน และส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
		 เพื่อให้ผู้ถูกดำ�เนินคดีสามารถติดต่อ ประสานงาน กับส่วนราชการได้เป็นปกติ เช่น สามารถทำ�พาสปอร์ตได้
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 37

5) เมื่อมีการสับเปลี่ยนกองกำ�ลังของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ อยากให้มีการส่งต่อข้อมูลกัน เพราะที่ผ่านมาจะมีการ
		 มาถามข้อมูลซํ้าๆ ทำ�ให้เบื่อหน่าย เกิดความหวาดกลัว ขณะเดียวกันก็เหมือนถูกตอกยํ้าอยู่ตลอดเวลา
6) ให้ความรูเ้ รือ่ งสิทธิและกฎหมายพิเศษต่างๆ ทีใ่ ช้ในพืน้ ที่ กับผูต้ อ้ งคดี ชาวบ้าน และ เจ้าหน้าทีร่ ฐั เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจตรงกัน
		 เพราะเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาการละเมิดสิทธิและความไม่เป็นธรรมได้
7) ทบทวนการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ ว่าแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ มีผลดีหรือผลเสียมากน้อยกว่ากัน เพราะมองว่าที่ผ่านมา
		 10 ปี แล้ว แม้จะมีการใช้กฎหมายพิเศษก็ไม่สามารถแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้ ขณะเดียวกันกลับมีผลกระทบมาก
		 ต่อการละเมิดสิทธิของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้สะท้อนว่า “การใช้ยาแรงนานๆ ก็มีผลกระทบเรื้อรัง”
ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ
1)
		
		
		

ต้องการฟืน้ ฟูศกั ดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์กลับคืนมา ผูช้ ายทีโ่ ดนคดีความมัน่ คงรูส้ กึ ว่า ตนเองเหมือนมีปม เพราะถูกสังคม
ตีตราว่าเป็นคนผิด ขณะเดียวกันระหว่างที่ถูกจับกุมคุมขังก็ถูกทำ�ให้รู้สึกเหมือนคนไม่มีศักดิ์ศรี ดังนั้นเมื่อคดียกฟ้องจึง
อยากให้มกี ารสือ่ สารให้สงั คมรับรูว้ า่ ตนเองเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ นอกจากนีต้ อ้ งปรับทัศนคติของสังคมให้ยอมรับผูท้ ถี่ กู คุมขังระหว่าง
ดำ�เนินคดีเป็นเวลานาน หากยกฟ้อง สังคมต้องไม่มองว่าเป็นคนผิด

2) ต้องการให้ภาคประชาชน และคนทีเ่ คยผ่านประสบการณ์การถูกจับกุมดำ�เนินคดีเข้ามามีบทบาททำ�งานช่วยเหลือเยียวยา
		 ผู้ถูกจับกุมดำ�เนินคดีรายอื่นๆ เพราะเชื่อว่าสามารถเข้าถึงและเข้าใจความรู้สึกได้ดี เนื่องจากไม่เชื่อมั่นและไม่ไว้วางใจ
		 หน่วยงานรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานความมัน่ คง “ทหารเป็นคนมาจับกุม แล้วจะให้ทหารมาเป็นคนเยียวยาอีก...มันทำ�ใจยาก”
3)
		
		
		

อยากให้มีการปรับแก้กฎเกณฑ์การได้รับเงินชดเชย ให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ศาลยกฟ้องกรณี “ยกประโยชน์ให้จำ�เลยเนือ่ งจาก
หลักฐานไม่เพียงพอ” ให้ได้รับการชดเชยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่นเดียวกับผู้ที่ศาลตัดสินว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะ
ปัจจุบัน การที่คนกลุ่มนี้ได้รับเงินชดเชย เป็นเพียงนโยบายการเยียวยาของ ศอ.บต. เท่านั้น ไม่ใช่กฎหมาย ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนผู้บริหาร

4) อยากให้มีการดูแลช่วยเหลือครอบครัวของผู้โดนคดีความมั่นคงที่ถูกคุมขังซึ่งอยู่ระหว่างการสู้คดี เพราะถือว่าเป็นผู้ได้
		 รับผลกระทบเช่นกัน เช่น การเยียวยาจิตใจภรรยาและลูก
ด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
กลุ่มผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงมองว่า การช่วยเหลือด้านอาชีพไม่ใช่เรื่องจำ�เป็นในระยะแรก แต่ควรทำ�ในระยะยาวเพื่อให้คน
ที่พ้นจากคดีแล้วสามารถมีอาชีพที่มั่นคง และได้เสนอความต้องการดังนี้
1) สนับสนุนอาชีพตามฐานอาชีพ/ ความชำ�นาญเดิม โดยสนับสนุนเป็นรายบุคคล ถ้าเป็นกลุ่มอาจรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆ
		 แบบไม่เป็นทางการเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกันและหาช่องทางการตลาดร่วมกัน
2) สนับสนุนการรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การเกษตร ฯลฯ
3) อยากให้หน่วยงานและองค์กรทีส่ นับสนุนด้านอาชีพมีการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงมาสอบถามความต้องการ
		 แล้วเงียบหายไปและการสนับสนุนด้านอาชีพควรมีความต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำ�เพียงครั้งคราว
ด้านการศึกษาของลูก
1) ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงแล้วศาลยกฟ้อง ต้องการให้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรให้เรียนต่อจนถึงระดับอุดมศึกษา

1.6 สรุปปัญหาในภาพรวม
จากการศึกษาในครัง้ นี้ ผลกระทบทีผ่ โู้ ดนคดีความมัน่ คงได้รบั ในมิตติ า่ งๆ ประกอบกับการดูแลช่วยเหลือของหน่วยงานองค์กร
ที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ผ่านมา ทำ�ให้มองเห็นปัญหาในภาพรวมที่เกิดขึ้นกับผู้โดนความคดีความมั่นคง ดังนี้
1) ผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงและครอบครัวไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะช่วงก่อนปีพ.ศ. 2554 ที่การจับกุม
		 การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการส่งฟ้องของอัยการ ทำ�ให้มผี บู้ ริสทุ ธิไ์ ด้รบั ผลกระทบเป็นจำ�นวนมาก ซึง่ ดูได้
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		 จากสถิติการพิจารณาคดีความมั่นคงปีพ.ศ. 2553 – 2554 ที่ศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องถึงร้อยละ 7246 แม้ว่าในระยะหลัง
		 เจ้าหน้าที่รัฐจะมีการปรับกระบวนการสืบสวนสอบสวนให้รัดกุมมากขึ้น ทำ�ให้มีการจับกุมผิดตัวน้อยลงแล้วก็ตามแต่
		 ความรู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมก็ยังมีอยู่
			 ที่ผ่านมาอัยการจะทำ�งานภายใต้ความเชื่อที่ว่า หากตำ�รวจทำ�สำ�นวนส่งให้และมีพยานหลักฐานพอเชื่อว่าน่า
		 จะฟ้องได้จะส่งฟ้องทันที แต่ในอนาคตมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ คือ ได้มคี วามพยายามปรับปรุงกระบวนการยุตธิ รรมโดยให้อยั การ
		 เป็นผูก้ รองคดีอกี ชัน้ หนึง่ ก่อนส่งฟ้อง “ต้องมีพยานพอฟังลงโทษจึงจะส่งฟ้อง” ซึง่ หมายความว่า หากคดีใดมีพยานหลักฐาน
		 ไม่ชัดเจน ไม่พอให้ตัดสินลงโทษ อัยการจะสั่งไม่ฟ้อง ดังนั้นคดีที่จะส่งฟ้องต้องมั่นใจเกิน 80% ทำ�ให้แนวโน้มการตัดสิน
		 คดีในอนาคตมีความแม่นยำ�และลดผลกระทบที่จะตามมาได้มากขึ้น
2)
		
		
		

กระบวนการฟ้องร้อง ดำ�เนินคดีค่อนข้างล่าช้า ทำ�ให้ผู้โดนคดีความมั่นคงต้องถูกคุมขัง หรืออยู่ในกระบวนการสู้คดีเป็น
เวลานาน ส่วนใหญ่การพิจารณาคดีแต่ละคดีใช้ระยะเวลา 1 – 2 ปี เนื่องจากมีการผัดฟ้องหลายครั้ง (มีคดี 82% ที่มีการ
ผัดฟ้อง 7 ครั้ง47) นอกจากนี้ ในกระบวนการพิจารณาคดียังมีการเลื่อนนัดพิจารณาคดี (มีคดีร้อยละ 73 ที่มีการเลื่อนนัด
พิจารณาคดี48) โดยเฉพาะกรณีคนที่โดนหลายคดีจะยิ่งใช้เวลานานมาก เพราะเจ้าหน้าที่จะส่งฟ้องทีละคดี

			 ทัง้ นีเ้ ริม่ มีแนวโน้มการปรับตัวจากกระบวนการยุตธิ รรม คือ กำ�ลังจะมีนโยบายจากอธิบดีผพู้ พิ ากษาภาค 9 ทีจ่ ะทำ�ให้
		 กระบวนการฟ้องร้องและพิจารณาคดีกระชับเวลามากขึ้น ดังนี้
			 สำ�หรับศาลชั้นต้น หากเป็นคดีที่ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว ให้ศาลนัดพิจารณาอย่างต่อเนื่องจนเสร็จและให้
		 อยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หากเป็นคดีที่ผู้ต้องหาไม่ได้รับการประกันตัว ให้ศาลพิจารณาให้เสร็จในเวลาไม่เกิน 6 เดือน
		 และในชั้นศาลอุทธรณ์ให้ใช้เวลาไม่เกิน 99 วัน
3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ค่อยระมัดระวังถึงความละเอียดอ่อนในมิติศาสนาและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ทำ�ให้หลาย
		 กรณีเกิดความผิดพลาดในการจับกุม หรือกระทำ�การรุนแรงในระหว่างสอบสวน ตัวอย่างเช่น
		 			

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจากนอกพื้นที่ไม่รู้ว่าคนมลายูจะมีชื่อและนามสกุลที่ซํ้ากันหลายราย หรือมีชื่อนามสกุลที่
ออกเสียงใกล้เคียงกัน ประกอบกับไม่มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนทำ�ให้บางกรณีมีการจับผิดตัว

		 			
			

ผูโ้ ดนคดีความมัน่ คงบางคนเชือ่ ว่า การทีต่ นเองถูกซ้อมทรมานร่างกายระหว่างสอบสวน เป็นเพราะเจ้าหน้าทีไ่ ม่เข้าใจ
ภาษาและวัฒนธรรมของตน เช่น ขณะถูกสอบสวนผู้ถูกสอบสวนเกิดความเครียดจึงได้กล่าวพระนามอัลลอฮ์ออกมา
ทำ�ให้ถูกซ้อมหนักขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่คิดว่าเป็นการเยาะเย้ยและท้าทาย

4) ผู้ถูกดำ�เนินคดีความมั่นคงที่ศาลยกฟ้องส่วนใหญ่ยังคงถูกเพ่งเล็งติดตามจากหน่วยงานความมั่นคง ทำ�ให้รู้สึกไม่ปลอดภัย
		 และรู้สึกว่ายังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ตลอด
5) กระบวนทัศน์/ วิธีคิดของฝ่ายความมั่นคงที่มองกลุ่มก่อความไม่สงบเหมือนอาชญากรทั่วไป ไม่มองว่าเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์
		 ต่างจากรัฐ จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงจากทุกฝ่ายได้ เมื่อกระบวนการยุติธรรมเอาผิดกับผู้โดนคดีความมั่นคงที่
		 เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบไม่ได้
6)
		
		
7)
		
		

การเยียวยาของรัฐยังขาดกระบวนการเยียวยาจิตใจที่ท�ำ ให้ผู้ที่พ้นจากคดีความมั่นคงรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม เช่นการ
ฟืน้ ฟูศกั ดิศ์ รีจากการทีถ่ กู สังคมตีตราว่าเป็นคนผิด ดังทีผ่ ชู้ ายทีโ่ ดนคดีความมัน่ คงสะท้อนว่า “ตอนถูกจับเป็นข่าวสังคมรับรู้
แต่เมื่อพ้นข้อกล่าวหาไม่มีการชี้แจงใดๆ ต่อสาธารณะ”
กระบวนการเยียวยาทีเ่ ป็นอยูย่ งั ไม่สามารถเข้าถึงกลุม่ ผูช้ ายทีโ่ ดนคดีความมัน่ คงได้ดพี อ เนือ่ งจากโดยพืน้ ฐานแล้วคนกลุม่ นี้
ไม่ไว้ใจและไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับรัฐ ขณะที่การเยียวยาของรัฐก็ไม่ทำ�ในเชิงรุก มีหลายขั้นตอนที่ต้องให้ผู้ได้รับผลกระทบ
เข้ามาติดต่อและดำ�เนินการเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่เขาไม่ถนัด รู้สึกยุ่งยาก ยิ่งทำ�ให้เกิดความรู้สึกแง่ลบกับรัฐ ผู้ชายที่โดนคดี

46 มูลนิธศิ นู ย์ทนายความมุสลิม, “(ร่าง) รายงานของโครงการการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคดีความมัน่ คงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่ 4 กิจกรรม
จัดทำ�เวทีเพื่อรับฟังความเห็นการร่างรายงาน)”, เรื่องเดิม, หน้า 13
47 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, เรื่องเดิม, หน้า 35
48 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, เรื่องเดิม, หน้า 38

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 39

		
		
8)
		
		

ความมั่นคงบางรายกล่าวว่า “โดนคดีความมั่นคงก็รู้สึกแย่อยู่แล้ว ยังจะต้องให้ไปติดต่อเอง ทำ�เหมือนเราต้องไปขอ”
นอกจากนี้ รูปแบบ วิธีการในการเยียวยาจิตใจของรัฐส่วนใหญ่ก็ยังทำ�โดยขาดความเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้
กระบวนการเยียวยาให้ความสำ�คัญกับกลุม่ ผูช้ ายทีโ่ ดนคดีความมัน่ คงและครอบครัวน้อย ทีผ่ า่ นมามีหน่วยงานรัฐและองค์กร
ประชาสังคมไม่กี่หน่วยงานที่ดูแลเยียวยาคนกลุ่มนี้ ทั้งที่เป็นกลุ่มอ่อนไหวที่หากดูแลไม่ดีก็จะเป็นการผลักให้เขาไปเป็น
ฝ่ายต่อต้านรัฐ

1.7 ข้อเสนอเพื่อการดูแลช่วยเหลือผู้ถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคง (Recommendation)
ความท้าทายของการดูแลช่วยเหลือผูถ้ กู จับกุมดำ�เนินคดีความมัน่ คงคือ ทำ�อย่างไรให้เมือ่ พ้นคดีแล้วคนกลุม่ นีส้ ามารถกลับมา
ดำ�เนินชีวติ ได้อย่างเป็นปกติมากทีส่ ดุ และส่งผลต่อการลดเงือ่ นไขของสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่ เพราะคนกลุม่ นีเ้ หมือนถูกสังคม
ตีตราแล้ว และต้องอยู่ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจและอคติจาก 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐ (ถูกจับตามองว่าเป็นแนวร่วม) ฝ่ายแนวร่วม (ถูกมอง
ว่าเป็นสายให้รัฐ) และฝ่ายที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรง (ต้องการแก้แค้นผู้ที่เขาคิดว่าเป็นผู้ก่อเหตุ) ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ต่อคนกลุ่มนี้และครอบครัว และต่อสังคมในภาพรวม ว่ารัฐจะสามารถให้ความเป็นธรรมและบรรเทาความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ
จากคดีความมั่นคงได้นั้น จำ�เป็นต้องมีการดูแลช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และระบุเป็นนโยบาย
ที่ชัดเจนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อยืนยันให้มั่นใจว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม
1) ต้องมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐาน มีความชัดเจนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
2) เปิดทางเลือกในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้ผู้ต้องคดีมีทางเลือกว่าจะสู้คดี หรือ เจรจา เช่น การใช้มาตรา 21 โดย
		 อาจมีการตั้งหน่วยงาน หรือ คณะกรรมการเฉพาะที่ถูกกฎหมายที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ
3) ให้มีกลไกที่ช่วยเหลือด้านความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ที่ดำ�เนินการโดยภาคประชาสังคม หรือสถาบันการศึกษา
		 โดยมีตัวแทนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งมีความเป็นกลางและได้รับการยอมรับจาก
		 หลายฝ่ายเข้ามาร่วม โดยมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ เจรจา ไกล่เกลี่ยกับหน่วยงานรัฐในกรณีที่ผู้ต้องสงสัยไม่ได้รับ
		 ความเป็นธรรมในระหว่างการสืบสวนสอบสวนและดำ�เนินคดี
4) ในกรณีที่พิสูจน์ได้ชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำ�ผิด ให้มีการลงโทษตามกฎหมายและเปิดเผยให้สาธารณะได้รับรู้
		 เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือ ไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ
5) ให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในพื้นที่ กับผู้ต้องคดี เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และประชาชน
		 ทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน และในปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ต้องมีการแจ้งสิทธิให้กับผู้ถูกเชิญตัวอย่างชัดเจน
6) ควรแยกขังผู้ต้องหาคดีความมั่นคงจากคดีทั่วไป ถือเป็นการให้เกียรติในฐานะนักต่อสู้ เพื่อแสดงความจริงใจของรัฐ
ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ
1) ระหว่างถูกคุมขังก่อนที่ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงจะได้รับการปล่อยตัว ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการกลับไปอยู่
		 ในสังคม ทั้งด้านความคิด และด้านอาชีพ
2) เมื่อผู้โดนคดีความมั่นคงพ้นจากคดี ควรสร้างพื้นที่รองรับที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตในพื้นที่ 3 จังหวัด เช่น จัดหาที่ดินให้คน
		 เหล่านี้อยู่ร่วมกัน และสามารถทำ�มาหากินประกอบอาชีพอยู่ได้โดยเป็นทางเลือกตามความสมัครใจ
3) รัฐควรให้ความสำ�คัญกับการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง ให้รู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม เช่น เมื่อ
		 พ้นข้อกล่าวหา รัฐจัดแถลงข่าวให้สังคมรับรู้ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ท�ำ ความผิดอย่างที่แถลงข่าวในตอนจับกุม หรือปลดชื่อจาก
		 black list ของฝ่ายความมั่นคง และให้มีผลจริงในทางปฏิบัติ
4) รัฐต้องทำ�งานเยียวยาในเชิงรุก ดูแล จัดการการเยียวยาให้อย่างครบวงจร ทั้งเรื่องข้อมูล เอกสารหลักฐาน โดยไม่เป็น
		 ฝ่ายรอให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องมาร้องขอหรือมาเดินเรื่องเอง
5) สร้างพื้นที่ความไว้วางใจระหว่างรัฐกับผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง ในหลายรูปแบบ เช่น จัดพบปะพูดคุยร่วมกัน
		 อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางคลี่คลายปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ และนำ�ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการแสดง
		 ความจริงใจของรัฐ
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6) ภาครัฐควรสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมในพื้นที่ ทำ�งานร่วมกับคนที่ผ่านประสบการณ์การถูกจับกุมดำ�เนินคดีมาแล้ว
		 เพือ่ ทำ�งานช่วยเหลือ และเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบรายอืน่ ๆ เพราะจะได้รบั ความไว้วางใจ และเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ดกี ว่า
7) สนับสนุนให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงที่มีการรวมตัวกันอยู่แล้ว มีบทบาทและศักยภาพที่จะช่วยเหลือ
		 ดูแลกันเองได้มากขึ้น เช่น กลุ่มเพื่อนจำ�เลย (JOP) เครือข่ายยุติธรรมทางเลือก เป็นต้น
8) ปรับแก้กฎเกณฑ์การได้รับเงินชดเชยของกองทุนยุติธรรม ให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ศาลตัดสินว่า “ยกประโยชน์ให้จำ�เลย
		 เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ” และให้ชดเชยตามจำ�นวนวันจริงที่ถูกคุมขังโดยไม่ต้องกำ�หนดเพดาน เพราะคนเหล่านี้ได้
		 รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมโดยตรง
9) เชือ่ มต่อและแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างรัฐกับภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบเพือ่ ให้สามารถออกแบบ วางแผนการช่วยเหลือ
		 ผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
10) สื่อควรนำ�เสนอเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องคดีความมั่นคง เพื่อให้สังคมมีทัศนคติ และมุมมองต่อ
		 คนกลุ่มนี้อย่างเข้าใจ พร้อมที่จะให้โอกาสและยอมรับให้กลับมาอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
1) สนับสนุนการประกอบอาชีพ ให้เป็นอาชีพทีส่ ามารถทำ�อยูก่ บั บ้านได้ และต้องทำ�อย่างต่อเนือ่ ง ครบวงจรให้สามารถอยูไ่ ด้จริง
2) สนับสนุนอาชีพบนฐานเดิมทีเ่ ป็นอาชีพเฉพาะและต้องอาศัยความชำ�นาญ เช่น ผูท้ เี่ ป็นอุซตาส ก็ตอ้ งสนับสนุนให้ได้ไปเป็น
		 ครูสอนเหมือนเดิมเพราะไปประกอบอาชีพอื่นได้ยาก
3) สนับสนุนการรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป ฯลฯ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือกันเอง
		 ได้ในระยะยาว
ด้านการศึกษาของลูก
1) สนับสนุนทุนการศึกษาให้บุตรของผู้ที่โดนคดีความมั่นคงและศาลตัดสินยกฟ้อง ได้เรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา

แผนภาพที่ 4.1 สรุปภาพรวมผู้ชายที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคง
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2. ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ (Watch List)
ผู้ชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ คือ ผู้ที่ถูกออกหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และผู้ที่ไม่ได้ถูกออกหมายฯ แต่ถูกติดตามเฝ้าระวัง
พฤติกรรมหรือถูกเชิญตัวไปสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอายุตั้งแต่ 18 – 50 ปี มีทั้งผู้ที่เป็นเยาวชนชาย นักศึกษา ผู้ชายวัยทำ�งาน
ส่วนใหญ่เป็นผู้น�ำ ศาสนา ครูตาดีกา อุซตาสในปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศโลกมุสลิม ผู้ที่มี
บทบาทเป็นแกนนำ�ทำ�กิจกรรมส่วนรวมต่างๆ ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับสาม จชต. ผู้ชายที่มีคนในครอบครัวโดนคดีความมั่นคง
และเยาวชน กลุม่ นักศึกษาทีท่ �ำ กิจกรรมเคลือ่ นไหวสังคมทีม่ ปี ระวัตเิ รียนจบมาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาทีร่ ฐั เพ่งเล็งอยูเ่ พราะเชือ่
ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะแนวคิดของขบวนการฯ
จากข้อมูลปีพ.ศ. 2547 – กันยายน 2557 มีผู้ถูกออกหมายพรก.ฉุกเฉินฯ ทั้งสิ้น 5,469 คน ซึ่งมีผู้ที่ยังคงหลบหนีหมาย

891 คน49 ลักษณะของการออกหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และการเชิญตัวควบคุมตัวไปสอบสวนของเจ้าหน้าทีใ่ นช่วงแรกบางส่วนถูกมองว่า

เป็นการเหวี่ยงแห เมื่อพิจารณาจากจำ�นวนผู้ที่ถูกควบคุมตัว เชิญตัวมาสอบสวนและผู้ถูกหมายพรก.ฉุกเฉินฯ ที่ไม่ถูกส่งฟ้องดำ�เนินคดี
ปีพ.ศ. 2547 – 2556 มีถึง 1,305 ราย50 จากมุมมองของผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่ามีสาเหตุมาจากผู้ที่ถูกเชิญตัวไปสอบหลบหนีไปเพราะ
ความไม่รู้และความกลัวจึงถูกออกหมาย พ.ร.ก. บางส่วนเห็นว่าการออกหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถูกใช้เป็นเครื่องมือจัดการฝ่ายตรงข้ามที่
มีความขัดแย้งเรื่องอิทธิพลและผลประโยชน์ในพื้นที่โดยการให้ข้อมูลเท็จกับเจ้าหน้าที่
หลังปีพ.ศ. 2550 เริ่มมีหน่วยงานองค์กรด้านสิทธิและการช่วยเหลือด้านคดีความ เข้ามาทำ�งานในพื้นที่ที่ชัดเจน มีการ
ช่วยเหลือผู้ถูกจับกุมอย่างเป็นระบบมากขึ้น ทำ�ให้แนวโน้มการซ้อมทรมานลดน้อยลง ผู้ที่หลบหนีหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็ลดลงไปด้วย
ขณะเดียวกันการทำ�งานของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ก็เป็นระบบ มีความแม่นยำ�ในการออกหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มากขึน้ ทำ�ให้การจับกุมแบบเหวีย่ งแห
ลดน้อยลง ทั้งนี้การโดนหมายพ.ร.ก. มีระยะเวลา 1 ปี ถ้าไม่มีหลักฐานที่จะฟ้องต่อ ต้องปลดหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แต่ถ้ามีเงื่อนไข
ก็สามารถต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ได้อีก
กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล มีทั้งผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อายุประมาณ
30 – 50 ปี ทำ�อาชีพหลากหลายได้แก่ ทำ�สวน กรีดยาง ทำ�นา ประมง รับจ้าง ค้าขาย ทำ�งานบริษัทเอกชน เป็นสื่อ เป็นนักพัฒนาองค์กร
เอกชน เป็นอุซตาส เป็นต้น นอกจากนีห้ ลายคนยังมีบทบาทเป็นผูน้ �ำ ศาสนา หรือทำ�งานภาคประชาสังคมควบคูไ่ ปด้วย ส่วนใหญ่จะโดน
หมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในช่วงปีพ.ศ. 2547 – 2550 ลักษณะของการโดนหมายพ.ร.ก. มีหลายลักษณะ คือ ถูกเจ้าหน้าทีเ่ ชิญตัวไปสอบแล้ว
เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุให้ต้องสงสัยจึงออกหมาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ อีกลักษณะหนึ่ง ถูกเชิญตัวไปสอบครั้งแรกแต่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวและ
ยังไม่ได้ออกหมาย แต่ผู้ถูกเชิญตัวรู้สึกกลัว ดังนั้นเมื่อถูกเชิญตัวอีกครั้งจึงหลบหนี จึงถูกออกหมายพ.ร.ก. บางคนก็หลบหนีอยู่ในพื้นที่
3 จชต. แต่บางคนก็หนีไปมาเลเซีย
จากการเก็บข้อมูลผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ได้สะท้อนถึงผลกระทบใน
มิติต่างๆ สาเหตุของผลกระทบดังกล่าว การรับมือและการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนความต้องการการสนับสนุน
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ดังนี้

2.1 ผลกระทบและสาเหตุ (Impact and Cause)
2.1.1 ผลกระทบระดับปัจเจก
ขาดอิสรภาพในการดำ�เนินชีวิตอย่างเป็นปกติ
ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ เพราะการถูกติดตามเฝ้าระวังจากรัฐทำ�ให้กังวลเรื่องความ
ปลอดภัย และกลัวถูกคดีความมั่นคง จนกระทั่งไม่กล้าใช้ชีวิตตามปกติ ไม่กล้าไปไหนมาไหน ต้องพยายามทำ�ให้ตัวเองอยู่ในสายตา
ของเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะถ้าเจ้าหน้าที่สงสัยอาจทำ�ให้โดนข้อหาที่รุนแรงขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัวและหวาดระแวง ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ รู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัว
หวาดระแวง เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง ไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวเนื่องจากมีการติดตามจับตาดู
49 ข่าวไทยรัฐนิวส์ โชว์, “สถิตจิ �ำ นวนผูโ้ ดนคดีความมัน่ คงตัง้ แต่ปี 2547- 2557 จากศูนย์ปฏิบตั กิ ารตำ�รวจจังหวัดชายแดนภาคใต้”, (ไทยรัฐนิวส์ทวี วี นั ที่ 25 ตุลาคม 2557
ออกอากาศเวลา 19.45 น.), < http:// www.thairath.co.th.> (สืบค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2557)
50 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, “สถิติคดีความมั่นคงที่มีค�ำ พิพากษา 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 หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ทำ�นองนี้สองสามครั้ง ทำ�ให้คิดว่าถ้ามีใครต้องการกลั่นแกล้งแอบมาฝังอะไรไว้ ตนเองและ
ครอบครัวก็คงจะโดนข้อกล่าวหาแน่นอน”
ความรู้สึกขาดอิสรภาพต้องอยู่อย่างหวาดระแวงยังคงมีอยู่ แม้กระทั่งคนที่ได้รับการปลดหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แล้วก็ตาม
เนื่องจากหลายรายยังคงถูกติดตามจากเจ้าหน้าที่ ทำ�ให้รู้สึกว่าการปลดหมายฯ ไม่เป็นผลจริงในทางปฏิบัติ เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ในบริเวณใกล้เคียงเจ้าหน้าทีท่ หารก็จะมาเยีย่ มทีบ่ า้ น บางครัง้ ก็มาปิดล้อมตรวจค้น หรือ เมือ่ ต้องเดินทางผ่านด่านตรวจ จะถูกตรวจค้น
ถูกกักตัว และตรวจสอบประวัติเป็นเวลานาน
ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐจะถูกติดตาม ตรวจสอบจากรัฐเป็นระยะ บาง
ครั้งจะมีทหารแวะเวียนมาเยี่ยมที่บ้าน บางครั้งจะถูกเชิญให้ไปรายงานตัว หากเจ้าหน้าที่มาหาแล้วไม่พบหรือไม่ไปรายงานตัวก็จะถูก
สงสัย ดังนั้นจึงต้องพยายามอยู่ในพื้นที่ไม่ไปไหนไกล ดังที่บางคนเล่าว่า
“เมื่อถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปแล้วปล่อยตัวกลับมา ส่วนใหญ่จะมีอาการหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา กลัวว่าจะโดนจับตัวไปอีก
ทำ�ให้บางทีอยากออกไปอยู่นอกพื้นที่แต่ก็ไปไม่ได้ เพราะเมื่อออกนอกพื้นที่ทีไรมักโดนสอบถามจากเจ้าหน้าที่ตลอดว่าจะไปไหน ไปทำ�
อะไร ทำ�ให้เดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวก รู้สึกขาดอิสระ”
กรณีทไี่ ด้รับการปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แล้ว บางคนไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เนื่องจากยังมีรายชื่ออยู่ในบัญชีที่
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ดังทีส่ ะท้อนว่า “ตนได้รบั แจ้งว่าได้รบั การปลดหมายฯ แล้วก็จะเดินทางไปมาเลย์ แต่พอถึงวันเดินทางขณะทีผ่ า่ น
ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถไปได้เนื่องจากมีชื่อติดอยู่ในหมายพ.ร.ก.ฯ”
ผลกระทบด้านร่างกาย
ผูท้ ถี่ กู เชิญตัวไปสอบสวนและผูท้ โี่ ดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ บางส่วนระหว่างทีส่ อบสวนถูกทำ�ร้ายร่างกาย ซึง่ พวกเขามีความเชือ่
ว่า ความรุนแรงของการถูกซ้อมทรมาน หรือทำ�ร้ายร่างกายขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย ได้แก่ 1) การทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ ชือ่ ว่าเป็นแนวร่วมของขบวน
การฯ ซึง่ คนทีเ่ จ้าหน้าทีค่ ดิ ว่าเป็นแนวร่วมก็จะถูกกระทำ�การรุนแรงกว่าผูท้ เี่ ป็นเพียงผูต้ อ้ งสงสัย 2) การเป็นผูต้ อ้ งสงสัยในเหตุการณ์ความ
รุนแรงที่ทำ�ให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำ�รวจ ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในกรณีนี้จะโดนกระทำ�รุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่มีความโกรธ
แค้นเป็นพิเศษ 3) การเป็นญาติพี่น้องของผู้น�ำ ทางการ หรือมีคนรู้จักเป็นเครือข่ายกับผู้น�ำ ทางการ หรือ NGOs ภาคประชาสังคม หาก
ผู้ที่ถูกเชิญตัวไปสอบสวนเป็นผู้ที่รู้จัก เป็นญาติ หรือเป็นเครือข่ายกับผู้น�ำ ทางการ หรือ NGOs ก็จะถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงน้อยกว่า
คนทั่วไป เพราะเกรงจะถูกร้องเรียน เนื่องจากคนเหล่านี้มักจะมีความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมาย หรือรู้จักกับหน่วยงาน องค์กรด้านสิทธิ
ด้านสื่อ 4) คนที่มีการศึกษาหรือพูดภาษาไทยได้คล่องจะโดนเพ่งเล็งและกระทำ�รุนแรงน้อยกว่าคนที่พูดภาษาไทยไม่คล่อง พูดติดขัด
จากคำ�บอกเล่าของผู้ที่ถูกเชิญตัวไปสอบสวนและผู้ที่โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
“ปฏิบตั กิ ารปิดล้อมตรวจค้นหมูบ่ า้ นหรือพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย บางครัง้ มีการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ยตุ ธิ รรม แบ่งแยกและมีอคติ
เช่น หากเชิญมาสอบสวน สำ�หรับคนที่มีการศึกษาหรือคนที่สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนจะถูกปล่อยตัว แต่สำ�หรับ
คนที่ไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ก็จะถูกกักตัวไว้สอบสวนและบางครั้งจะถูกกระทำ�รุนแรงแม้ไม่มีหลักฐานแสดงว่า
กระทำ�ผิดจริง”
“...มีเยาวชนไปเล่นฟุตบอลแล้วขึ้นไปยืนบนสะพานลอย เจ้าหน้าที่สงสัยจึงเรียกลงมาและมีการจับตัวจนเกิด
การทำ�ร้ายร่างกาย แต่พอรู้ว่าเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านก็กลับปล่อยตัวไปและขอโทษกับครอบครัว”
ผลกระทบด้านจิตใจ
ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยที่ถูกเชิญตัวไปสอบสวนหรือผู้ที่โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่างได้รับผล
กระทบทางด้านจิตใจจากการถูกปฏิบตั จิ ากเจ้าหน้าทีร่ ะหว่างทีถ่ กู เชิญตัว สอบสวน คุมขัง ซึง่ แตกต่างกันไปตามความรุนแรงทีโ่ ดนกระทำ�
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และสถานภาพทีเ่ ป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงของผลกระทบยังขึน้ กับระดับของการถูกเฝ้าระวังจากรัฐ ผูท้ โี่ ดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ก็จะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าผู้ที่แค่ถูกเชิญตัวไปสอบสวน ซึ่งผลกระทบทางจิตใจหลักๆ ได้แก่
เครียดมีความกังวลอยู่ตลอดเวลา มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่ 1) การถูกติดตามจับตามองจากฝ่ายความมั่นคง ทำ�ให้
รู้สึกอึดอัดขาดอิสระในการดำ�เนินชีวิต ทั้งเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหน การทำ�กิจกรรมรวมกลุ่มกับเพื่อน หรือคนในชุมชน แม้
กระทั่งคนที่ได้รับการปลดหมายพ.ร.ก.ฯ แล้ว บางส่วนก็ยังคงถูกติดตามจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคง 2) กลัวจะถูกเรียกไปสอบสวนอีกซึ่ง
อาจทำ�ให้โดนคดีความมั่นคงที่แรงขึ้น
เจ็บใจ เจ็บปวด เพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะผู้ที่บริสุทธิ์ เนื่องจากการเชิญตัวไปสอบสวน หรือการออก
หมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ส่วนใหญ่จะไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอ แต่การที่ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือการโดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็
ทำ�ให้ถูกมองไปแล้วว่าเป็นผู้ที่กระทำ�ผิด ดังที่สะท้อนว่า “รู้สึกเจ็บปวด เราไม่ได้ท�ำ อะไรแต่ท�ำ ไมทำ�กับเราอย่างนี้”
อับอาย เพราะรู้สึกเสียเกียรติ เสียหน้า โดยเฉพาะคนที่เป็นที่ผู้นำ� ผู้นำ�ศาสนา หรือเป็นที่นับถือในชุมชน จะมีผลกระทบในแง่
นี้มาก ผู้นำ�ศาสนาบางคนเล่าว่า “ในช่วงแรกๆ ที่โดนพ.ร.ก.ฯ การยอมรับจากคนในชุมชนลดลง...รู้สึกเสียหน้าที่ถูกทหารมาหาบ่อยๆ”
มีอาการทางจิต ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ หรือคนที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เมื่อกลับมาจากการถูกเชิญตัวไปสอบสวน
หลายรายจะมีอาการทางจิต หวาดกลัว ตื่นตกใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ยอมไปไหน ขังตัวเองอยู่แต่ในบ้าน บางคนมีอาการอยู่เป็นปีกว่าจะ
หาย บางคนก็ยังรักษาไม่หาย ดังที่สะท้อนว่า “มีเยาวชนในหมู่บ้านถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไป ถูกซ้อมอย่างรุนแรง กลับมาเอ๋อไปเลย”
หวาดระแวงไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่รัฐ และคนที่มีความขัดแย้งกันอยู่ เพราะหลายคนถูกเจ้าหน้าที่ทหารมาหาบ่อยครั้ง โดย
ไม่รู้ว่าทำ�ผิดอะไร จึงกลัวจะถูกป้ายสีให้ต้องพัวพันกับคดีความมั่นคง ดังที่อุสตาซในโรงเรียนแห่งหนึ่งเล่าว่า “มีเจ้าหน้าที่ทหารมาหาที่
บ้านบ่อยๆ สร้างความหวาดกลัวให้กบั คนในครอบครัวมาก แต่ทหารก็ไม่สามารถทีจ่ ะเอาผิดอะไร เพราะไม่มหี ลักฐานทีจ่ ะเอาผิดได้ พอ
สืบไปสืบมาในหมู่บ้านพบว่าถูกใส่ร้ายจากคนที่ไม่ชอบพอกัน โดยการแจ้งข้อมูลให้ทหารมาตรวจค้น”
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ผูท้ อี่ ยูใ่ นการเฝ้าระวังของรัฐได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่ไม่มากเท่ากับผูท้ ถี่ กู จับกุมดำ�เนินคดีความมัน่ คง (ป.วิอาญา) ทัง้ นี้
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดจากสองส่วนหลัก คือ การมีรายได้ลดลง และโอกาสการได้งานที่มั่นคงลดลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การมีรายได้ลดลง มีสาเหตุมาจาก ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เต็มทีเ่ หมือนปกติ เนือ่ งจาก 1) ไปทำ�งานไกลบ้านไม่ได้เพราะ
ยังถูกติดตามจับตามองจากรัฐ หากเจ้าหน้าทีม่ าหาทีบ่ า้ นหรือเรียกไปรายงานตัวแล้วไม่อยูก่ จ็ ะถูกสงสัย เช่น บางคนทีเ่ คยไปรับจ้างกรีด
ยางนอกพื้นที่ก็จะเลิกไป เป็นต้น 2) ต้องลดเวลาการทำ�งานลงด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย เช่น การกรีดยาง โดยปกติจะเริ่มกรีด
ตั้งแต่ตีสองตีสาม แต่ต้องเปลี่ยนไปเริ่มกรีดยางตอนหกโมงเช้า ทำ�ให้ได้นํ้ายางลดลง และ 3) การโดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะถูกเรียก
ไปรายงานตัวเป็นระยะๆ บางครัง้ ก็มกี ารมาตรวจค้นทีบ่ า้ น ทำ�ให้ไม่สามารถทำ�งานทีเ่ ป็นลูกจ้างประจำ�ได้เพราะจะต้องขาดงานบ่อย ดัง
ที่บางคนสะท้อนว่า “ถูกเชิญตัวไป 10 ครั้ง เราทำ�งานบริษัทเอกชนก็ต้องขอหยุดบ่อย ถ้าบริษัทรู้เขาคงให้ออกจากงาน แต่สุดท้ายก็ต้อง
ลาออกจากงานเอง” นอกจากนี้ คนไม่กล้าจ้างงาน เนื่องจากไม่อยากพัวพันกับคนติดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เกรงจะเดือดร้อนไปด้วย
หรือ รู้สึกไม่ไว้ใจ โดยเฉพาะนายจ้างที่เป็นคนพุทธบางส่วนก็จะเลิกจ้าง เช่น คนที่รับจ้างกรีดยางกับสวนที่เจ้าของเป็นคนพุทธ เมื่อติด
หมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เจ้าของสวนก็ไม่ให้ท�ำ ต่อ เป็นต้น
โอกาสการได้งานทีม่ นั่ คงลดลง เพราะหน่วยงาน หรือองค์กรทัว่ ไปมักจะไม่อยากรับคนทีม่ ปี ระวัตกิ ารติดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ดังที่ผู้ติดหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ บางคนเล่าให้ฟังว่า “เคยเป็น อส.แต่เมื่อถูกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็ถูกปลดออกจากงาน”
ผลกระทบด้านสังคม
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งที่เป็นผลมาจากการปรับตัวของผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐเอง กับเป็น
ผลมาจากการถูกปฏิบัติจากเพื่อนและคนในชุมชน ทั้งนี้ผลกระทบทางสังคมที่คนกลุ่มนี้ได้รับจะคล้ายกับผู้ที่โดนคดีความมั่นคง (ป.วิ
อาญา) แต่ระดับของความรุนแรงจะน้อยกว่า ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ดังนี้
สถานภาพและการยอมรับของคนในชุมชนลดลง ในช่วงแรกๆ ทีถ่ กู ติดตามเฝ้าระวังหรือโดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ สถานภาพ
และการยอมรับจากคนในชุมชนส่วนใหญ่จะลดลง เพราะยังไม่แน่ใจว่าผู้ที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ แต่เมื่อเวลาผ่าน
ไปผู้ที่โดนหมายฯ ไม่ถูกดำ�เนินคดีความมั่นคง ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อคนเหล่านี้จะค่อยๆ ฟื้นกลับมา ซึ่งความรู้สึกสูญเสีย
สถานภาพและการยอมรับจากคนในชุมชนจะมีผลกระทบค่อนข้างมากต่อผู้ที่เป็นผู้น�ำ ศาสนา
44 Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

ปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนลดลง ผู้ที่ถูกเฝ้าระวัง โดยเฉพาะคนที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะลดบทบาทของตัวเอง และ
ลดกิจกรรมที่เคยทำ�ลง โดยเฉพาะการพบปะ หรือการรวมกลุ่ม เนื่องจากกลัวถูกกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ว่าซ่องสุมกำ�ลัง ดังที่สะท้อนว่า
“พยายามทำ�ตัวให้เล็กที่สุด...ขยับตัวให้น้อยที่สุด ไม่อยากไปไหน แม้ในตำ�บลเดียวกัน กลัวถูกเจ้าหน้าที่จับตามอง”
นอกจากนี้ ยังรู้สึกเกรงใจไม่อยากทำ�ให้เพื่อนบ้านไม่สบายใจ เพราะการโดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะมีเจ้าหน้าที่มาหา
เป็นระยะๆ ในทางกลับกันเพื่อนบ้านก็ลดการไปมาหาสู่ด้วย ซึ่งมีท้งั ส่วนที่คิดว่าคนที่โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ น่าจะเป็นแนวร่วมจึง
ไม่อยากคบหา ดังที่มีบางรายเล่าว่า “คนในพื้นที่ไม่กล้ามาคุยด้วยเพราะคิดว่าเป็นแนวร่วม RKK” และแม้บางส่วนที่คิดว่าผู้ที่โดน
หมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นผูบ้ ริสุทธิ์กย็ ังกลัวไม่ค่อยกล้ายุ่งเกี่ยว กระทัง่ เพือ่ นที่ยงั คบกันอยูก่ ็ไม่คอ่ ยไปไหนมาไหนด้วยเพราะกลัวจะโดน
หมายไปด้วย ดังคำ�พูดที่สะท้อนความรู้สึกต่อการโดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ว่า “รู้สึกแย่ ทำ�ไมการติดหมาย พรก.ทำ�ให้เกิดตราบาปต่อ
เรา ทำ�ให้เราจนเพื่อนขนาดนั้น”
ผลกระทบด้านการศึกษา
สำ�หรับเยาวชนทีย่ งั เรียนหนังสือแล้วโดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทำ�ให้ตอ้ งหยุดเรียนเป็นช่วงๆ หลายคนเกิดผลกระทบทางจิตใจ
ไม่มีกำ�ลังใจในการเรียน ทำ�ให้การเรียนตกตํ่า หลายคนถึงขั้นต้องพักการเรียน หรือต้องลาออกไปในที่สุด
2.1.2 ผลกระทบระดับครอบครัว
การโดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรือเป็นผูท้ อี่ ยูใ่ นการติดตามเฝ้าระวังของรัฐ ทำ�ให้ครอบครัวได้รบั ผลกระทบทัง้ ในเรือ่ งของความ
ปลอดภัย เศรษฐกิจ และสังคม ดังนี้
ครอบครัวกังวล เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้ที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ การถูกติดตามเฝ้าระวังจากเจ้าหน้าที่ความ
มั่นคงทำ�ให้คนในครอบครัวเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้ที่ถูกหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ “หลังจากติดหมาย พรก. คนที่บ้านเป็นห่วงเรามาก
ขึน้ โดยเฉพาะเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหน” นอกจากนี้ บางครอบครัวก็ถกู เจ้าหน้าทีต่ ดิ ตามเฝ้าดูทำ�ให้ผโู้ ดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เอง
ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวด้วยเช่นกัน
ความเป็นอยูข่ องครอบครัวลำ�บากขึน้ กรณีทผี่ ถู้ กู หมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นกำ�ลังหลักของครอบครัว เพราะการโดนหมาย
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทำ�ให้หลายคนไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือทำ�มาหากินได้เต็มที่เหมือนปกติ บางรายต้องถูกออกจากงาน บางรายที่
หนีไปทำ�ให้ภรรยาต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวคนเดียว ทั้งนี้หลายครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนกระทบการเรียนของลูก
ดังที่สะท้อนว่า “ภรรยาคนเดียวเลี้ยงลูก 7 คน เพราะเราไม่สามารถส่งเสียได้ตามปกติ ตอนนี้ท�ำ แค่พอมีกิน แต่ไม่พอส่งลูกเรียน”
คนในชุมชนลดปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว คนในชุมชนจะลดการไปมาหาสู่กับครอบครัวที่มีผู้ติดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพราะ
ไม่อยากถูกรัฐเพ่งเล็ง ผู้ที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เล่าให้ฟังว่า “คนในชุมชนไปมาหาสู่กับที่บ้านน้อยลง เพราะกลัวถูกมองว่าพัวพันคน
ติดหมายแต่สำ�หรับลูกๆ ที่ยังเป็นเด็ก ก็ยังไม่กระทบอะไรมากนัก ยังเล่นกับเพื่อนๆ ได้”
2.1.3 ผลกระทบระดับชุมชน
ชุมชนที่มีผู้ติดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อาศัยอยู่จะมีทหารเข้าไปสังเกตการณ์หรือเดินลาดตระเวนรอบๆ ชุมชนบ่อยและเมื่อเกิด
เหตุการณ์ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงก็จะมีการปิดล้อมตรวจค้น ส่งผลกระทบกับคนในชุมชน ทำ�ให้รสู้ กึ อึดอัดกับบรรยากาศทีเ่ หมือนถูกจับตามอง
อยูต่ ลอดเวลา ขณะเดียวกันก็ตอ้ งคอยระมัดระวังตัว เพราะการมีทหารเข้ามาในชุมชนทำ�ให้รสู้ กึ ถึงความไม่ปลอดภัยไม่วา่ จะมาจากฝ่าย
ใดก็ตาม ซึ่งบางครั้งก็กระทบกับการทำ�กินของชาวบ้าน เช่น ชาวบ้านไม่กล้าไปกรีดยางในบริเวณที่ทหารเดินลาดตระเวนบ่อยๆ
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมส่วนรวมต่างๆ ในชุมชนทำ�ได้ไม่ค่อยสะดวกและคนส่วนหนึ่งไม่ค่อยอยากมาร่วม เพราะเมื่อมีการ
รวมตัวทำ�กิจกรรมในชุมชน มักจะมีทหารเข้ามาสังเกตการณ์ ถ่ายรูปและซักถาม ทำ�ให้รู้สึกกังวลเกรงจะเกิดปัญหาตามมา

2.2 ผลกระทบในมิติหญิงชาย
ผูห้ ญิงต้องทำ�บทบาทแทนผูช้ ายมากขึน้ ผูช้ ายทีต่ ดิ หมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะต้องระมัดระวังตัวเองพยายามเคลือ่ นไหวให้นอ้ ย
ที่สุด ทำ�ให้การทำ�มาหากิน หรือการทำ�กิจกรรมตามปกติทางสังคมทำ�ได้น้อยลง ภาระบางส่วนจึงตกเป็นของผู้หญิงมากขึ้น โดยเฉพาะ
เรือ่ งการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าทีร่ ฐั มักให้ผหู้ ญิงออกหน้าทำ�แทน ในกรณีผชู้ ายทีต่ ดิ หมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หนีไป (เกิดขึน้ มากในช่วง
ปีพ.ศ. 2548 – 2550) จะยิ่งกระทบกับบทบาทของผู้หญิงมากขึ้น เพราะภาระทั้งหมดต้องตกเป็นของผู้หญิง ทั้งเรื่องการทำ�มาหากิน
การเลี้ยงดูบุตร และการทำ�กิจกรรมทางสังคม
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 45

ครูตาดีกาเปลี่ยนจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงมากขึ้น สำ�หรับสังคมมุสลิมแล้ว ครูตาดีกาเป็นผู้ที่มีบทบาทในชุมชนค่อนข้างมาก
นอกจากการสอนเด็กแล้วยังทำ�หน้าทีเ่ ชือ่ มประสานคนในชุมชนให้มาทำ�กิจกรรมส่วนรวมต่างๆ ร่วมกันแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่
สงบ กลุ่มเป้าหมายที่ถูกติดตามเฝ้าระวังและโดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มักเป็นผู้นำ�ศาสนา ครูตาดีกาและอุสตาซในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา เพราะถูกมองว่า มีส่วนในการบ่มเพาะแนวคิดของขบวนการฯ ทำ�ให้ครูตาดีกาผู้ชายจำ�นวนมากตกเป็นผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวัง
และถูกออกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ บางส่วนจึงยุติบทบาทตัวเองลงและมีผู้หญิงมาเป็นครูตาดีกาแทนมากขึ้น จากสถิติจำ�นวนครูตาดีกา
สามจังหวัดชายแดนใต้ ในปีพ.ศ. 2556 พบว่า มีครูตาดีกาทั้งสิ้น 11,999 คน เป็นชาย 4,816 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และเป็นหญิง
7,183 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของครูตาดีกาทั้งหมด51 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทของครูตาดีกาในชุมชน
เพราะในสังคมมุสลิม มีข้อจำ�กัดในการยอมรับบทบาทการนำ�ของผู้หญิง

2.3 การรับมือและการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น (Coping Strategy)
ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ ครอบครัว และชุมชนที่อาศัยอยู่ มีการรับมือและจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนี้
พยายามแสวงหาความช่วยเหลือในเรื่องการโดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ผู้ที่โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และครอบครัวจะ
พยายามแสวงหาความช่วยเหลือจากหลายช่องทางตามเครือข่ายที่ตัวเองมี ได้แก่
- ผูน้ �ำ ทางการ คือ ผูใ้ หญ่บา้ นและกำ�นัน เพราะเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทหน้าทีโ่ ดยตรง เพือ่ ให้เป็นคนกลางพาไปหาเจ้าหน้าทีอ่ �ำ เภอ
		 และตำ�รวจ เพื่อปรึกษาหาวิธีการช่วยเหลือ
- คนหรือองค์กรทีม่ บี ทบาทช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากคดีความมัน่ คง เช่น ศูนย์ทนายความมุสลิม เครือข่ายอาสาสมัคร
		 ยุติธรรมทางเลือก เพื่อหาทางช่วยให้หลุดจากหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ และทำ�ให้อุ่นใจว่าจะปลอดภัยระหว่างที่ถูกเชิญตัว
		 ไปสอบสวน
- หน่วยงาน องค์กรทีค่ ดิ ว่าเป็นกลาง สังคมให้ความไว้วางใจ เช่น กอส.(ปัจจุบนั ยกเลิกไปแล้ว) หรือองค์กรภาคประชาสังคม
		 บางส่วน
- แสวงหาผู้มีอำ�นาจ มีอิทธิพลทางการเมืองที่คิดว่าสามารถช่วยเหลือให้หลุดจากหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ได้ เช่น สมาชิก
		 สภาผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัด (สจ.) ในพื้นที่
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีไ่ ปตามขัน้ ตอนกระบวนการ เช่น ไปรายงานตัว เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม และการไปดะวะห์ ฯลฯ
เพราะคิดว่าถ้าให้ความร่วมมือ ก็จะมีโอกาสได้ปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และไม่กล้าเสี่ยงหลบหนีเนื่องจากเป็นห่วงครอบครัว
หลบหนีไม่ไปรายงานตัว ผูถ้ กู เชิญตัวหรือถูกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ส่วนหนึง่ หลบหนีเพราะเกิดความกลัว เนือ่ งจากได้ยนิ ข่าวลือ
ทางร้ายทีเ่ กิดกับผูถ้ กู จับกุม และไม่รสู้ ทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานกระบวนการทางกฎหมาย กรณีการหลบหนีเกิดขึน้ มากในช่วงปีพ.ศ. 2547 – 2550
ลดบทบาทตัวเองลง “ทำ�ตัวเองให้เล็กที่สุด” ผู้ที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐต้องลดกิจกรรมต่างๆ การเดินทางไปไหนมาไหน และ
การพบปะสมาคมกับผู้อื่นลง โดยเฉพาะการออกนอกหมู่บ้าน เพื่อลดความหวาดระแวงและข้อกล่าวหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำ�วัน ผู้ที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐมีความกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยจึง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วันหลายๆ อย่าง อาทิเช่น ไม่ออกจากบ้านช่วงกลางคืน การเดินทาง พยายามเดินทางไม่เป็น
เวลา เพื่อให้จับแบบแผนการเดินทางไม่ได้ หลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางเปลี่ยว หรือคิดว่าเสี่ยง ขณะขับรถจะเหลือบดูกระจกมอง
หลังบ่อยๆ พยายามไม่ขี่รถจักรยานยนต์ ถ้าเลือกได้จะไปใช้รถยนต์แทน เมื่อรู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะช่วงระหว่างเดิน
ทางจะโทรศัพท์หาคนที่คุ้นเคย เพื่อให้รู้ว่ากำ�ลังอยู่ที่ไหน และหากเกิดเหตุการณ์ฯ จะได้มีคนรู้
สร้างสถานภาพที่ชัดเจนให้กับตัวเอง ให้เป็นที่รับรู้ของทั้งสาธารณะและเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อลดการเพ่งเล็งจากรัฐ เช่น ทำ�งาน
พัฒนาสังคมกับองค์กรที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง หรือ เข้าหาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อให้เขารู้จักดีขึ้น ถ้าต้องทำ�กิจกรรมใน
ชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกันหลายคน จะแจ้งให้ฝ่ายความมั่นคงรับรู้ก่อน เพื่อลดความระแวงสงสัยของเจ้าหน้าที่
สร้างเครือข่ายให้กับตัวเองให้กว้างขวางขึ้น เพื่อเพิ่มหลักประกันด้านความปลอดภัยของตนเอง เพราะการมีเพื่อน หรือมี
เครือข่ายที่กว้างขวาง คอยมาเยี่ยมเยียน ติดตามข่าวคราวทำ�ให้รู้สึกอุ่นใจ ขณะเดียวกันก็มองว่าจะเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวัง
ที่จะไม่ทำ�อะไรเกินขอบเขต เพราะเห็นว่ามีคนรับรู้มาก ดังที่ผู้ที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐรายหนึ่งเล่าว่า
“เคยถูกเจ้าหน้าที่ค้นตัวและไปสอบถามที่บ้าน ครั้งนี้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาสอบสวน ทำ�ประวัติและตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ต่างๆ หลังจากนั้นพาไปนอนที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งสองคืน...ขณะที่โดนควบคุมตัวในวันแรก เพื่อนถ่ายรูปและทำ�คลิปเสียงลงในยูทูปคืน
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นัน้ เลย ทำ�ให้มแี รงกดดันต่อเจ้าหน้าที่ เพราะเรือ่ งถูกเผยแพร่กระจายออกไป และรูว้ า่ เราไม่ได้เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ท�ำ งานภาคประชา
สังคม ในที่สุดก็ถูกปล่อยตัวออกมาอย่างปลอดภัย”
หันไปพึ่งพิงผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเพื่อเป็นหลักประกันด้านความปลอดภัย ผู้ที่โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ บางคนรู้สึกว่าถูก
ติดตามเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่มากจนรู้สึกไม่ปลอดภัย จึงต้องไปอาศัยอยู่กับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นชั่วคราว ดังที่บางคนเล่าถึงการปรับตัว
ต่อเรือ่ งนีว้ า่ “ได้ตดั สินใจในครัง้ สุดท้ายว่า จะไปอยูบ่ า้ น..... เพราะเราหมดทางเลือกแล้ว พูดง่ายๆ คือต้องพึง่ ผูม้ อี ทิ ธิพล เพือ่ ลดแรงต้าน
และเป็นเกราะกำ�บัง พึ่งต้นไม้เพื่อความร่ม ไม่ใช่จะกินผล”
ย้ายไปอยูน่ อกพืน้ ที่ ผูท้ อี่ ยูใ่ นการเฝ้าระวังของรัฐทีต่ วั เองและครอบครัวถูกติดตามอย่างใกล้ชดิ จะรูส้ กึ หวาดกลัว จึงหาทางออก
โดยการย้ายไปอยู่นอกพื้นที่ บางรายย้ายไปอยู่ที่อื่นจนกระทั่งแต่งงานมีครอบครัว
อาศัยหลักศาสนาเพื่อเยียวยาจิตใจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง คลายกังวล ลดความกลัว
แสวงหาความรู้ ทำ�ความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะเมื่อเข้าใจก็จะลดความกลัวลง เช่น พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
พ.ร.บ. ความมั่นคง เป็นต้น
ลดการใช้จ่ายในครอบครัว และหารายได้เสริม สำ�หรับครอบครัวผู้ถูกเฝ้าระวังจากรัฐที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจ
ค่อนข้างมากจะหาทางออกโดยการลดการใช้จ่ายในครอบครัว และพยายามหารายได้เสริมในทุกรูปแบบ เช่น หางานรับจ้างทำ�เพิ่ม
หลายครอบครัวลูกก็ออกมาช่วยทำ�งาน
การปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น
สำ�หรับชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเฝ้าระวังของรัฐมีการปรับตัวเพือ่ รับมือกับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในลักษณะต่างๆ ได้แก่
การจัดกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงรับรู้เพื่อลดความระแวงสงสัย บางกิจกรรมจะเชิญมาเข้าร่วมหรือให้
เป็นที่ปรึกษา หรือ ในบางชุมชนจะให้ผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่บ้าน เพื่อลดการเพ่งเล็งจากรัฐ เพราะความเป็นผู้หญิงทำ�ให้ทหารมีความระแวง
น้อยลง และสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐมากขึ้น หรือ การที่ครูตาดีกาเปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงมากขึ้น เพราะถ้าเป็น
ผู้ชายจะถูกเพ่งเล็งจากรัฐมากกว่า

2.4 การช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง (Service Providers)
ที่ผ่านมามีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐที่ได้รับผลกระทบ ทั้งจากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชา
สังคมในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม
การประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคง เพื่อขอปลดหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่ผ่านมา ศอ.บต.และเครือข่ายอาสาสมัคร
ยุตธิ รรมทางเลือกช่วยประสานกับหน่วยงานความมัน่ คงในการขอปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จากคนทีเ่ ข้าไปขอความช่วยเหลือ แต่ทงั้ นี้
การจะได้รับการปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรือไม่นั้น ขึ้นกับดุลยพินิจของหน่วยงานความมั่นคงเป็นหลัก
รับเรื่องราวร้องเรียนการละเมิดสิทธิและการไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีศูนย์ทนายความมุสลิมและศูนย์ดำ�รงธรรมที่รับ
เรื่องราวร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องการละเมิดสิทธิ เช่น การซ้อมทรมาน เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางให้การช่วยเหลือใน
หลายลักษณะได้แก่ ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าพบหน่วย
งานความมั่นคง (กอ.รมน., ศชต.) เข้าพบหน่วยงานฝ่ายปกครอง (ศอ.บต.) ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐส่วนใหญ่จะมาร้องเรียน
กับศูนย์ทนายความมุสลิม เพราะไว้วางใจมากกว่าหน่วยงานของรัฐ จากสถิตพิ บว่า ผูท้ ถี่ กู ควบคุมตัวและได้รบั การปล่อยตัวตามกฎหมาย
พิเศษ (ไม่ถูกดำ�เนินคดีอาญา) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 – 2554 มีการร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์ทนายฯ ถึง 1,677ครั้ง52
ให้ความรู้เรื่องสิทธิ กฎหมายกับผู้โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และประชาชนทั่วไป มีหลายหน่วยงาน องค์กร ที่ทำ�ในด้านนี้
ได้แก่ ศูนย์ทนายความมุสลิม เครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุ่มเพื่อนจำ�เลย ศอ.บต.ฯลฯ ซึ่งองค์กร
ที่อยู่ในพื้นที่และทำ�เรื่องนี้เป็นหลักได้แก่ ศูนย์ทนายความมุสลิม จากข้อมูลของศูนย์ทนายความมุสลิม พบว่า เรื่องร้องเรียนมีแนวโน้ม
52 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, “รายงานการศึกษาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและการช่วยเหลือเยียวยาจากสถานการณ์ความไม่สงบในจชต : สถิติจ�ำ นวนผู้เสียหายและ
ญาติทไี่ ด้รบั ผลกระทบร้องเรียนมายังมูลนิธศิ นู ย์ทนายความมุสลิม ระหว่างปี 2547-30 พ.ย.2554”, (โครงการจัดเวทีสมัชชาปฏิรปู ชายแดนใต้ ครัง้ ที่ 1: สภาประชาสังคม
ชายแดนใต้ ร่วมกับสำ�นักงานปฏิรูป, 2555), หน้า 23

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 47

ลดลง ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการทีป่ ระชาชนมีความรูเ้ รือ่ งสิทธิ กฎหมายมากขึน้ อย่างไรก็ตาม การทำ�งานให้ความรูเ้ รือ่ งสิทธิ กฎหมาย
ก็ยังมีข้อจำการชดเชยค่
�กัดด้านงบประมาณและบุ
ยังไม่สามารถทำ
�ได้อย่างต่
เนื่อง และทั
่วถึง
าเสี ยหายจากการถูคลากร
กดําเนิทำน�คดีให้ตามพ.ร.บ.ค่
าตอบแทนผู
เ้ สี ยอหายและค่
าทดแทนและค่
าใช้จ่ายแก่จาํ เลยใน
ด้คดีานการเยี
ยวยาและดู
อาญา พ.ศ.
2544 สําแหรัลจิบตผูใจถ้ ูกดําเนิ นคดีก่อนปี พ.ศ. 2554 จะได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท ส่ วนผูถ้ ูกดําเนิ นคดีต้ งั แต่ปีพ.ศ.
2554 เป็ นให้
ต้นเไป
รับ อ30,000
บาทานอกจากนี
หากถู
กคุมขังจะได้รกับควบคุ
เงินเยียมวยาวั
นละ อ400
ไม่เกิน– 22556
แสนบาท
งินช่จะได้
วยเหลื
เยียวยาค่
ชดเชยค่า้ เสี
ยหายจากการถู
ตัว จากข้
มูลบาท
ปีพ.ศ.แต่2547
ศอ.บต.มีการช่วยเหลือ

ผู้ได้รับผลกระทบจากการถู
บกุมคุมผขัถู้งแล้
สิ้น มี1,305
คน เป็นจำ�นวนเงิายเงิ
น 109,621,400
บาท53 แต่ทั้งนี้การ
ที่ผา่ นมาการจ่ายเงินกจัชดเชยให้
ูกจับวไม่
กุมถคุูกมดำขั�งเนิ
แล้นวคดี
ไม่ไถปแล้
ูกดําวเนิทัน้งคดี
ข้ นั ตอนกระบวนการจ่
นชดเชยที่ใช้เวลานาน
ช่โดยตั
วยเหลื
อดังกล่าวเป็นนโยบายเฉพาะกิจของเลขาธิการ ศอ.บต. ซึ่งนโยบายอาจไม่ต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนผู้บริหาร
้ งแต่การยืน่ เรื่ องจนได้เงินชดเชยใช้เวลาประมาณ 6 – 12 เดือน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผถู้ ูกจับกุมคุมขังแล้วไม่ถูกดําเนิ นคดี
กดำ้ �เนืเนิ่ อนงจากเงิ
คดี ตามพ.ร.บ.ค่
จา่ ยแก่จ�ำ เลยในคดี
อาญา
บางรายทีการชดเชยค่
่ตกหล่นไม่ไาด้เสีรับยเงิหายจากการถู
นชดเชยส่ วนนี
นชดเชยดัางตอบแทนผู
กล่าวเพิ่งได้เ้ สีรยับหายและค่
การอนุ มตั าิเทดแทนและค่
มื่อปี พ.ศ. 2555าใช้และการขอรั
บ
พ.ศ.
2544
ผู้ถูกดำ�เนิานการถู
นคดีกก่อควบคุ
นปีพ.ศ.
จะได้โดยหน่
รับเงินวเยียงานที
ยวยา่ค15,000
ดำ�เนิมนตัคดี
ตั้งแต่
ปีพ.ศ. คื2554
ชดเชยต้
องใช้สำห�หรั
ลักบฐานการผ่
มตั2554
วที่ออกให้
วบคุมตัวบาท
ทําให้ส่วผนผู
ทู้ ี่ถ้ถูกูกควบคุ
วในช่
วงแรกๆ
อปี เป็นต้นไป
จะได้รับ 30,000 บาท นอกจากนี้หากถูกคุมขังจะได้รับเงินเยียวยาวันละ 400 บาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท
พ.ศ. 2547 – 2554 ไม่มีห ลัก ฐานนี้ และต้อ งไปตามขอย้อ นหลัง ซึ่ งถื อเป็ นเรื่ องลําบากสําหรั บชาวบ้านในพื้ นที่โดยเฉพาะ
นมาการจ่าคยเงิ
ผูส้ ูงอายุททีี่พ่ผดู ่าภาษาไทยไม่
ล่อนงชดเชยให้ผู้ถูกจับกุมคุมขังแล้วไม่ถูกดำ�เนินคดี มีขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินชดเชยที่ใช้เวลานาน โดย
ตั้งแต่การยื่นเรื่องจนได้เงินชดเชยใช้เวลาประมาณ 6 – 12 เดือน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้ถูกจับกุมคุมขังแล้วไม่ถูกดำ�เนินคดีบางรายที่
ยน เยีวยนนี
วยาจากหน่
วยงานรั
ฐ สํางหรั
ฐที่เยี่ยมมเยี
ผลกระทบกลุ
่ มนี้ ได้
แก่ หน่ วอยงใช้หลักฐาน
ตกหล่นไม่มีไกด้ารเยี
รับเงิ่ยนมเยี
ชดเชยส่
้ เนื่องจากเงิ
นชดเชยดั
กล่บาหน่
วเพิว่งยงานรั
ได้รับการอนุ
ัติเมืยนผู
่อปีไพ้ ด้.ศ.รับ2555
และการขอรั
บชดเชยต้
การผ่
านการถู
ควบคุ
วทีอ่ อกให้โดยหน่วยงานที
ทำ�ให้ผทู้ เช่ถี่ นกู ควบคุ
วในช่สวงแรกๆ
คือปีปพโภค
.ศ. 2547
ทหารในพื
วยเยีมยตัวยาของศอ.บต.จะมาเยี
ย่ มพร้ค่ อวบคุ
มกับมมีตัขวองมาให้
กระเช้มา ตัของใช้
าํ หรับการอุ
บริ โภค– 2554
เป็ นต้นไม่มหี ลักฐาน
้นที่ กหน่
นีซึ่้แงส่ละต้
องไปตามขอย้
อนหลัพ.ร.ก.ฉุ
ง ซึ่งถือกเป็เฉินนเรืฯ่อมาแล้
งลำ�บากสำ
บชาวบ้ฝา่ นในพื
้นที่โน่ ดยเฉพาะผู
ูงอายุที่พนูดการสร้
ภาษาไทยไม่
คล่งอวลให้
ง
วนใหญ่
ผทู้ ี่โดนหมาย
ว ไม่�ตหรั
อ้ งการให้
ายความมั
คงมาเยี่ยม้สเพราะเป็
างความกั
มากกว่า มีการเยี่ยมเยียน เยียวยาจากหน่วยงานรัฐ สำ�หรับหน่วยงานรัฐที่เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ ได้แก่ หน่วยทหารใน
พื้นที่ หน่วยเยียวยาของศอ.บต.จะมาเยี่ยมพร้อมกับมีของมาให้ เช่น กระเช้า ของใช้สำ�หรับการอุปโภค บริโภค เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่
ด เวทีกเฉิ
พู ดนคุฯยมาแล้
และรั บว ฟัไม่งตความคิ
ด เห็ฝน่าของผู
้ ที่ถู่นกควบคุ
รับนการปล่
วตามกฎหมายพิ
เศษา (ไม่ถูก
โดนหมายการจั
พ.ร.ก.ฉุ
้องการให้
ยความมั
คงมาเยีมตั่ยมวและได้
เพราะเป็
การสร้อายตั
งความกั
งวลให้มากกว่
ดําเนิ นคดีอ าญา) ศอ.บต.จัดเวทีพูดคุยรั บฟังความเห็ นของผูไ้ ด้รับผลกระทบ เพื่อ หาแนวทางในการให้ความช่ว ยเหลื อหรื อ
การจัดเวทีพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ถูกควบคุมตัวและได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายพิเศษ (ไม่ถูก
ประสานความช่
อไปยัดงหน่
องเพื่อนให้ของผู
การช่้ได้วยเหลื
อทําได้ครอบคลุ
มมากขึ้ น เช่น กรณี คไม่วามช่
ถูกปลดชื
่อจาก
ดำ�เนินคดีอาญา)วยเหลื
ศอ.บต.จั
เวทีวพยงานที
ูดคุยรับ่เกีฟั่ยงวข้ความเห็
รับผลกระทบ
เพื่อหาแนวทางในการให้
วยเหลื
อหรือประสาน
บั
ญ
ชี
เ
ฝ้
าระวั
ง
ของหน่
ว
ยงานความมั
น
คง
่
ความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือทำ�ได้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น กรณีไม่ถูกปลดชื่อจากบัญชีเฝ้าระวังของ
หน่วยงานความมั่นคง
ตารางที่ 4.2
ปการช่
วยเหลื
อจากองค์
กรหรือกหน่รหรื
วยงานที
การช่ วยเหลื
อสนัวนยเหลื
สนุน อ(Service
ตารางที
่ 4.2สรุสรุ
ปการช่
วยเหลื
อจากองค์
อหน่วใ่ ห้ยงานที
่ให้การช่
สนันสนุProviders)
น (Service Providers)
การช่ วยเหลือ
ด้ านสิ ทธิและกระบวนการยุติธรรม
• ประสานงานกับหน่ วยงานความมัน
่ คง เพื่อขอปลด
หมายพ.ร.ก.ฉุ กเฉิ นฯ
• รับเรื่ องราวร้องเรี ยนการละเมิดสิ ทธิ และการไม่ได้
รับความธรรม
• ให้ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ และกฎหมายพิเศษแก่
ผูโ้ ดนหมาย พ.ร.ก.ฉุ กเฉิ นฯ และประชาชนทัว่ ไป
ด้ านการเยียวยาและดูแลจิตใจ
• เยี่ยมเยียนผูไ้ ด้รับผลกระทบ
• ให้เงินเยียวยาช่วยเหลือ
• จัดเวทีพูดคุยและรับฟั งความคิดเห็นของผูท
้ ี่ถูก
ควบคุมตัวและได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายพิเศษ

ภาคประชาสั งคม / NGOs
ศูนย์ทนายความ เครื อข่ายอาสาสมัคร
มุสลิม
ยุติธรรมทางเลือก


ศอ.บต.






หน่ วยงานรั ฐ
ศูนย์
หน่ วยทหาร
ดํารงธรรม
ในพื้นที่












แหล่งข้อมูล: จากการสั
จากการสัมมภาษณ์
ภาษณ์ซึ่งซึอาจมี
่งอาจมี
หลายหน่
วยงาน
ห้กวารช่
วยเหลื
ได้ไรว้ะบุไว้
หลายหน่
วยงาน
องค์องค์
กรทีก่ใรที
ห้ก่ใารช่
ยเหลื
อแต่ไอม่แต่
ได้ไรม่ะบุ
53 ศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), “รายงานผลการดำ�เนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ความเสียหายและผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์
2.5 ความต้องการการช่ วยเหลือของผู้ทอี่ ยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ (Needs)
ความไม่สงบในจชต. ปีงบประมาณ 2556”, เรือ่ งเดิม, หน้า 11-13
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2.5 ความต้องการการช่วยเหลือของผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ (Needs)
สิง่ สำ�คัญทีผ่ ทู้ อี่ ยูใ่ นการเฝ้าระวังของรัฐต้องการมากทีส่ ดุ คือ อิสระในการดำ�เนินชีวติ ทีไ่ ม่ตอ้ งอยูอ่ ย่างหวาดระแวง ดังนัน้ ประเด็น
หลักที่คนกลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลือคือ เรื่องสิทธิและกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการปลดหมายให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ ส่วน
ประเด็นอื่นๆ ได้แก่ ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ ด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นเรื่องรองลงมา
ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม
ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐเห็นว่า กระบวนการออกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีความไม่ชัดเจนในหลายด้าน ทั้งการได้มาของ
ข้อมูล ความไม่ชดั เจนในหลักฐานเป็นการเหวีย่ งแห ทำ�ให้มผี บู้ ริสทุ ธิต์ อ้ งอยูใ่ นบัญชีการเฝ้าระวังของรัฐและโดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็น
จำ�นวนมาก โดยเฉพาะช่วงก่อนปีพ.ศ. 2550 ดังนัน้ ผูท้ อี่ ยูใ่ นการเฝ้าระวังของรัฐจึงต้องการให้มกี ารช่วยเหลือด้านสิทธิและกระบวนการ
ยุติธรรม ดังต่อไปนี้
1) ให้หน่วยงานความมั่นคงตรวจสอบข้อมูลและแหล่งข่าวอย่างรอบด้าน ก่อนออกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรือขึ้นชื่อผู้ใด
		 ในบัญชีเฝ้าระวัง เพราะไม่อยากให้มีผู้บริสุทธิ์คนอื่นโดนกล่าวหาอีก
2) ต้องการให้การปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นจริงในทางปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับการปลดหมายฯ แล้ว ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่
		 ความมั่นคงมาเฝ้าติดตามอีก
3) ต้องการให้ยกเลิกประวัติการถูกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ สำ�หรับคนที่ได้รับการปลดหมายฯ แล้ว เพื่อให้สามารถกลับไป
		 ใช้ชีวิตได้อย่างปกติที่สุด เช่น สมัครงานได้ตามปกติ (ไม่มีประวัติการติดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ)
ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ
1) ต้องการให้รัฐจัดการเยียวยาแบบเชิงรุก โดยไม่ต้องให้ผู้เสียหายทำ�เรื่องร้องขอเอง
2) ให้รัฐแสดงความรับผิดชอบโดยการไปชี้แจงให้ชุมชนรับรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ เพื่อเป็นการกู้ภาพลักษณ์ของผู้เสียหายใน
		 สายตาของชุมชน
3) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยสร้างบรรยากาศหรือจัดกิจกรรมในชุมชน ที่เอื้อให้ผู้ได้รับ
		 ผลกระทบฯ เข้าร่วมได้
4) การเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบฯ ทีเ่ คยเป็นแกนนำ�ชุมชนมาก่อน ควรสนับสนุนให้ได้ทำ�กิจกรรมเพือ่ ส่วนรวมเพือ่ ฟืน้ ฟูศกั ดิศ์ รี
		 และความเชื่อมั่นกลับคืนมา
ด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
1) อยากให้มีการสำ�รวจความต้องการและความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบก่อนที่จะมีการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ตรงกับ
		 ความต้องการที่แท้จริงของผู้ได้รับผลกระทบ
2) การส่งเสริมอาชีพควรต่อยอดจากฐานอาชีพเดิมที่ทำ�อยู่โดยสนับสนุนด้านทักษะความรู้ และทุนเพิ่มเติม เพื่อให้งานที่
		 ทำ�อยู่มีความมั่นคงมากขึ้น และถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นงานที่ได้ท�ำ อยู่ในพื้นที่
3) การส่งเสริมอาชีพควรทำ�อย่างครบวงจรและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการและการตลาด
4) ต้องการให้จดั หาทีด่ นิ ทำ�กินให้ส�ำ หรับผูท้ พ่ี น้ จากหมาย พ.ร.ก.ฯ แล้วแต่ไม่มที ด่ี นิ หรือมีทด่ี นิ น้อย เพือ่ ให้มอี าชีพทำ�กินทีม่ น่ั คง
5) ต้องการให้ดูแลลูกของผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่เรียนจบมาให้มีงานทำ�ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2.6 สรุปปัญหาในภาพรวม
จากผลกระทบทีไ่ ด้รบั ในมิตติ า่ งๆ และข้อจำ�กัดในการดูแลช่วยเหลือของหน่วยงาน องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ทำ�ให้เห็นปัญหาในภาพ
รวมของผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ โดยสรุปดังนี้
1) การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในกระบวนการใส่ชื่อในบัญชีการเฝ้าระวังของรัฐ และการออกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
		 ยังมีข้อสงสัยไม่สามารถสร้างความชัดเจนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
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2)
		
		
		
3)
		
		
		
		

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ยังไม่ท�ำ ให้การปลดหมายเป็นผลจริงในทางปฏิบัติ ที่จะทำ�ให้ผู้ได้
รับผลกระทบสามารถดำ�เนินชีวติ อย่างปกติได้จริง เช่น หน่วยความมัน่ คงยังคงเฝ้าติดตามผูท้ ไ่ี ด้รบั การปลดหมายในบางส่วน
หรือ การทีส่ �ำ นักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่ท�ำ ข้อมูลการปลดหมายให้เป็นปัจจุบนั ทำ�ให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั การปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
บางส่วนไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
กระบวนการเยียวยายังไม่สามารถทำ�ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการถูกเฝ้าระวังติดตามและถูกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
โดยที่ไม่ได้เป็นผู้กระทำ�ผิด รู้สึกได้ฟื้นคืนศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ที่สูญเสียไป นอกจากนี้ในกรณีของผู้ได้รับเงินชดเชย
ค่าเสียหายจากการควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ กระบวนการเยียวยาของรัฐก็ไม่ทำ�ในเชิงรุก ปล่อยให้เป็นภาระของ
ผู้เสียหายต้องเรียกร้องและดำ�เนินการเอง ทำ�ให้มีผู้ตกหล่นและใช้เวลานาน ซึ่งทั้งสองลักษณะนี้ยิ่งเป็นการตอกยํ้า
ความไม่พอใจรัฐมากขึ้น

2.7 ข้อเสนอเพื่อการดูแลช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ (Recommendation)
คนกลุ่ ม นี้ ใ นมุมมองของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแล้ว คือกลุ่มเสี่ยง ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีค วามชัดเจนว่ามีส่ว นเกี่ ย วข้ อ ง
กับสถานการณ์ความไม่สงบหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหว และกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ง่าย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายว่า
ทำ�อย่างไรให้กระบวนการเฝ้าระวังติดตามผู้ต้องสงสัยของรัฐ และการออกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไม่เป็นการเพิ่มเงื่อนไขความขัดแย้ง
ความไม่พอใจรัฐ จากความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ขณะเดียวกันการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวัง
ของรัฐควรทำ�ด้วยความระมัดระวัง คำ�นึงถึงผลกระทบที่จะตามมาอย่างรอบด้าน และรัฐต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่จะแก้ปัญหา
ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม
1) กระบวนการออกหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และการใส่ชอื่ ในบัญชีการเฝ้าระวังของรัฐ ควรมีความชัดเจน มีการตรวจสอบอย่าง
		 รัดกุม เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริสุทธิ์
2) เจ้าหน้าที่ควรมีการแจ้งข้อกล่าวหา และการแจ้งสิทธิที่ชัดเจนในการเชิญตัวไปสอบสวน
3) ข้อมูลการปลดหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ควรทำ�ให้เป็นปัจจุบันและส่งต่อข้อมูลกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และต้องให้ความสำ�คัญ
		 โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่ได้รับการปลดหมายฯ และสามารถดำ�เนินชีวิตได้อย่างปกติ
4) การปลดหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ควรทำ�ให้เป็นผลจริงในทางปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบรูส้ กึ ว่าได้รบั ความเป็นธรรม และ
		 มีอิสระในการดำ�เนินชีวิต
ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ
1) รัฐควรทำ�การเยียวยาเชิงรุก สำ�หรับผู้ได้รับการปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั้งในด้านความรู้สึกที่ได้ฟื้นคืนศักดิ์ศรีและการ
		 ช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและลดทอนความไม่พึงพอใจที่มีต่อรัฐ
2) สนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้เป็นปกติ ไม่รู้สึก
		 แปลกแยก เช่น สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในชุมชนหลายรูปแบบ ที่เอื้อให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ เข้าร่วมได้
3) สำ�หรับเยาวชนที่โดนหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ขณะที่ยังเรียนอยู่ และถูกพักการเรียน ต้องให้โอกาสและสนับสนุนให้ได้
		 กลับมาเรียนหนังสือ มิฉะนั้นอาจเลิกเรียนทำ�ให้เสียอนาคต หรืออาจเป็นการผลักไสให้ไปเป็นแนวร่วมได้
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แผนภาพที่ 4.2 สรุปภาพรวมผู้ชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ

3. เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ผลกระทบและปัญหาการดูแลช่วยเหลือเยาวชนชายทีส่ ญ
ู เสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ มีความแตกต่าง
กันค่อนข้างมากระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การเยียวยาจากรัฐ และกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั การเยียวยา จากข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ 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 เหตุการณ์ที่เป็นผู้ถูกกระทำ�จากเจ้าหน้าที่รัฐหรือเหตุการณ์เฉพาะกรณี (กรณีตากใบ
กรือเซะ ฯลฯ) และ 2) ครอบครัวที่รัฐไม่ให้การช่วยเหลือเยียวยา ได้แก่ เหตุการณ์ที่เป็นการวิสามัญจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งรัฐเชื่อว่าเป็น
กลุ่มก่อความไม่สงบ ซึ่งทั้งสองกลุ่มได้รับผลกระทบ และความช่วยเหลือบางส่วนที่เหมือนและบางส่วนที่แตกต่างกัน
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็นเยาวชนชายอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว (ส่วนใหญ่สูญเสียพ่อ) จาก
สถานการณ์ความไม่สงบจากการกระทำ�ของทุกฝ่าย มีทั้งกรณีสถานการณ์ความไม่สงบทั่วไปจากการถูกวิสามัญจากเจ้าหน้าที่รัฐ และ
จากเหตุการณ์กรือเซะทัง้ ทีเ่ ป็นพุทธและมุสลิม โดยทำ�การเก็บข้อมูลจาก 3 กลุม่ ได้แก่ เยาวชนชายพุทธในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
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) มีทั้งที่ก�ำ ลังศึกษาในโรงเรียนปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาระดับมัธยมปลาย และ
กำ�ลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉลี่ยมีพี่น้อง 5 – 6 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับแม่โดยมีแม่เป็นเสาหลักของครอบครัว ก่อนเสียชีวิต
พ่อของเยาวชนเหล่านี้มีอาชีพทำ�สวน รับจ้างกรีดยาง บางส่วนเป็นผู้น�ำ ชุมชน (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.) หรือ ผู้น�ำ ศาสนา เป็นกรรมการ
มัสยิด บางรายเป็นแกนนำ�ชุมชนที่ช่วยงานรัฐ ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการถูกยิงบริเวณหมู่บ้าน และบางส่วนเสียชีวิตจากเหตุการณ์กรือ
เซะ ที่กรงปินัง และ แม่ลาน สำ�หรับเยาวชนชายมุสลิมในชุมชนที่ว่างงาน หรือมีงานทำ�ที่ไม่แน่นอน 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 สำ�หรับเยาวชนที่ไม่ได้เรียนต่อก็ท�ำ งาน ส่วนบางคนก็เรียนไปด้วย
ทำ�งานไปด้วย ก่อนเสียชีวิตพ่อของเยาวชนพุทธเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับรัฐเช่น ชุดคุ้มครองรักษาหมู่บ้าน (ชรบ.) นักการ
ภารโรงในโรงเรียน ยกเว้นบางรายเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่เสียชีวิตระหว่างการเดินทางโดยไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำ�

3.1 ผลกระทบและสาเหตุ (Impact and Cause)
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบมีทั้งระดับปัจเจกและระดับ
ครอบครัว ซึ่งมีด้วยกันหลายมิติ ดังนี้
3.1.1 ผลกระทบระดับปัจเจก
ผลกระทบด้านจิตใจ
เยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวได้รับผลกระทบทางจิตใจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเยาวชนที่ต้องสูญเสียพ่อไปในวัยที่รับ
รู้เรื่องราวต่างๆ และมีความทรงจำ�เกี่ยวกับพ่อแล้ว (อายุประมาณ 6 ปีขึ้นไป) ผลกระทบด้านจิตใจที่เกิดขึ้นมีหลายลักษณะ ดังนี้
เศร้า เสียใจทีต่ อ้ งสูญเสียพ่อ ความรูส้ กึ แรกหลังจากทีไ่ ด้รขู้ า่ วการสูญเสียคือตกใจ บางรายถึงกับช็อคทีต่ อ้ งสูญเสียพ่อไปอย่าง
กะทันหัน ดังที่เยาวชนบางคนเล่าว่า “ตอนที่รู้ครั้งแรกว่าพ่อเสียชีวิตถึงกับเป็นลมไปเลย ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น เมื่อวานยังคุยกันอยู่”
ความรู้สึกเศร้า เสียใจที่ต้องสูญเสียพ่อไปนั้นรุนแรงมากโดยเฉพาะในระยะแรกของการสูญเสีย ซึ่งความรู้สึกนี้ก็ยังคงอยู่ เมื่อถูกกระตุ้น
จากสภาพแวดล้อมที่ทำ�ให้นึกถึงพ่อก็จะรู้สึกขึ้นมาอีก เยาวชนส่วนใหญ่สะท้อนว่า “เห็นศพพ่อแล้วร้องไห้ไม่หยุดเลย...ความรู้สึกนี้ไม่
เคยเปลี่ยน ถึงตอนนี้เห็นเพื่อนไปไหนกับพ่อก็นํ้าตาไหลทุกที”
เครียดทีต่ อ้ งเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ทนั ได้ตงั้ ตัว จากความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ในชีวติ ทำ�ให้เยาวชนชายทีส่ ญ
ู เสีย
เกิดความเครียด ทั้งจากอารมณ์ความรู้สึกและกังวลกับเรื่องความเป็นอยู่ อนาคตของตนเองและครอบครัว เยาวชนบางรายที่ยังสนใจ
การเรียน ก็กังวลเรื่องการได้เรียนต่อของตนเอง ดังที่แม่ของเยาวชนเล่าว่า“วันที่พ่อตาย ลูกกำ�ลังเรียน ม.3 เขากังวลเรื่องเรียนต่อมาก
พูดแต่วา่ จะได้เรียนต่ออีกมัย๊ ” นอกจากนี้ เยาวชนหลายคนถูกถามซาํ้ ๆ ด้วยความเป็นห่วงจากเพือ่ นและครูทโี่ รงเรียนหลังเกิดเหตุการณ์
กลับทำ�ให้ยิ่งเครียดรู้สึกถูกตอกยํ้าอยู่ตลอดเวลาจนไม่อยากไปโรงเรียน
เกิดปมทีค่ า้ งคาใจเกีย่ วกับการตายของพ่อ เยาวชนส่วนใหญ่เกิดคำ�ถามต่อการสูญเสียคนในครอบครัว “ไม่รวู้ า่ ทำ�ไมเหตุการณ์
จึงเกิดกับพ่อ เพราะรู้สึกว่าพ่อของตนไม่เคยมีเรื่องกับใคร” ประกอบกับที่ผ่านมาเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดน
ใต้มักจับผู้ลงมือทำ�ไม่ได้ คดีคืบหน้าช้า หรือ เงียบไปเฉยๆ หลายครอบครัวไปติดตามถามเรื่องคดีกับตำ�รวจ แต่ก็ไม่คืบหน้า ทำ�ให้รู้สึก
ท้อไม่มีความหวัง จึงเป็นคำ�ถามอยู่ตลอดสำ�หรับเยาวชนและครอบครัวว่า “ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ� แล้วทำ�ทำ�ไม อยากรู้ว่าคนที่ทำ� ทำ�ไป
เพื่ออะไร” ปมที่ค้างคาใจอยู่นี้เป็นเสมือนสิ่งที่คอยรบกวนจิตใจทำ�ให้เยาวชนไม่สามารถมีสมาธิมุ่งมั่นกับการเรียนและการดำ�เนินชีวิต
ต่อไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ มีบางกรณีที่คดีได้รับการพิสูจน์จับผู้กระทำ�ผิดได้ ความรู้สึกค้างคาใจของเยาวชนก็คลี่คลายลงเริ่มหันไป
มองอนาคตตนเองมากขึ้น
โกรธแค้น อยากเอาคืนกันคนที่ทำ�กับพ่อ ในช่วงหลังเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆ เยาวชนชายส่วนใหญ่รู้สึกโกรธแค้นและอยากแก้
แค้นคนที่ทำ� สำ�หรับบางคนความรู้สึกนี้จะคลายลงเมื่อเวลาผ่านไป แต่บางคนก็ถึงกับตั้งเป้าที่จะทำ�อาชีพที่มีส่วนในการจัดการกับผู้ก่อ
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ความรุนแรง เช่น ในกรณีของเยาวชนที่คิดว่าพ่อของตนเสียชีวิตจากฝ่ายแนวร่วมหรือผู้มีอิทธิพล ก็อยากไปเป็นทหาร ทหารพราน หรือ
ตำ�รวจ เพื่อจะได้กลับมาจัดการกับคนที่ท�ำ กับพ่อ ดังที่แม่ของเยาวชนเล่าให้ฟังว่า “หลังเกิดเหตุ ได้คุยกับเพื่อนลูก รู้ว่าลูกพยายามไป
สืบหา อยากรูใ้ ห้ได้วา่ ใครเป็นคนทำ� และตัง้ ใจทีจ่ ะไปเรียนเป็นทหารหรือตำ�รวจ...เมือ่ รูว้ า่ คนทีย่ งิ พ่อเสียชีวติ ไปแล้ว ก็พดู ว่า เสียดายนะ
ไม่ได้เอาคืน” สำ�หรับเยาวชนชายทีเ่ ชือ่ ว่าการตายของพ่อเกิดจากการกระทำ�ของเจ้าหน้าที่ จะรูส้ กึ เกลียดชังโกรธแค้นเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาง
รายรู้สึกมากถึงขั้นพยายามหาวิธีการแก้แค้น เช่น มีเยาวชนบางรายที่หนีเรียนไปเรียนวิชาอาคมเพื่อให้คงกระพันเพื่อจะมาต่อสู้กับรัฐ
ขาดความอบอุ่น ขาดความมั่นคงทางอารมณ์และทางจิตใจ เยาวชนชายที่สูญเสียพ่อจะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างในชีวิตขาด
หายไป เพราะส่วนใหญ่ลูกชายจะสนิทกับพ่อ โดยเยาวชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะสูญเสียพ่อไปในช่วงอายุ 8 – 15 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่
กับพ่อค่อนข้างมาก มีความผูกพัน ความทรงจำ�เกี่ยวกับพ่อมาก การสูญเสียจึงกระทบกับจิตใจของเยาวชนชายอย่างรุนแรงและเป็นสิ่ง
ที่ฝังลึก มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกจนถึงปัจจุบัน ดังที่ เยาวชนชายสะท้อนความรู้สึกที่ต้องอยู่โดยขาดพ่อว่า “รู้สึกแปลกๆ ชีวิตต่างไป
จากเดิม เมื่อก่อนเคยดูทีวีด้วยกัน หยอกล้อกัน อยากกินอะไรพ่อซื้อให้กินตลอด...เป็นความสุขที่เรียกกลับมาคืนไม่ได้” หรือ “วันรายอ
ไม่อยากไปร่วมงาน เพราะเพื่อนเขามีพ่อ แต่เราไม่มี” หรือ “บางอารมณ์ เวลานึกถึงพ่อแล้วอยากกอดพ่อ”
มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ความรุนแรงของอาการทางจิตที่เกิดกับเยาวชนขึ้นอยู่กับการได้รับรู้หรือมีส่วนกับเหตุการณ์ที่เกิด
มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่เยาวชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นจากเด็กร่าเริงกลายเป็นคนเก็บตัว แยกตัวเอง บางรายมีอาการ
ก้าวร้าว เยาวชนที่เห็นเหตุการณ์พ่อถูกยิงต่อหน้าจะมีอาการรุนแรง เช่น เกิดอาการหลอน บางรายที่มีอาการหนัก ต้องได้รับการบำ�บัด
จากจิตแพทย์นานเป็นปี ดังที่ แม่ของเยาวชนเล่าถึงอาการของลูกชายหลังจากการสูญเสียพ่อว่า “ช่วงบ่ายๆ มักจะไปนัง่ หลบอยูต่ ามมุม
บ้านคนเดียวเกือบทุกวัน” หรือ “ลูกชายคนรองที่เห็นเหตุการณ์พ่อถูกยิง จากที่เป็นเด็กช่างพูดช่างคุยก็มักจะเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียว
ไม่ยุ่งกับใคร เมื่อน้องชายเข้าใกล้จะโกรธบางทีก็ถีบออกมาเลย”
ผลกระทบด้านจิตใจที่เกิดกับเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่เกิดกับทั้งกลุ่มเยาวชนที่รัฐ
ให้การช่วยเหลือเยียวยา และกลุม่ เยาวชนทีร่ ฐั ไม่ให้การช่วยเหลือเยียวยาซึง่ รัฐเชือ่ ว่าเป็นครอบครัวของกลุม่ ก่อความไม่สงบ แต่สำ �หรับ
เยาวชนชายกลุ่มที่รัฐไม่ให้การช่วยเหลือเยียวยานั้น จะมีผลกระทบด้านจิตใจที่ต่างออกไป คือ มีทัศนคติในแง่ลบกับรัฐมากถึงขั้น
เกลียดชัง เนื่องจากคิดว่าการสูญเสียคนในครอบครัวเกิดขึ้นจากการกระทำ�ของรัฐ ซึ่งรู้สึกว่าเป็นการกระทำ�ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ความรู้สึกดังกล่าวจะยิ่งทำ�ให้เยาวชนชายกลุ่มนี้ปฏิเสธรัฐและเข้าไปร่วมกับขบวนการฯ ได้ง่ายขึ้น ผู้ที่ทำ�งานช่วยเหลือคนกลุ่มนี้เล่า
ว่า “มีอยู่ครั้งหนึ่งที่จะเข้าไปเยี่ยมครอบครัวที่สูญเสียจากการกระทำ�ของรัฐในเขตพื้นที่สีแดง เขาไม่ให้เราเข้าไปเพราะคิดว่าเราเป็นเจ้า
หน้าที่รัฐ” หรือ กรณีที่เยาวชนชายบางคนพยายามหาทางตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐโดยใช้ความรุนแรง
ผลกระทบทางสังคม
ขาดต้นแบบการทำ�บทบาทผูช้ าย เยาวชนชายส่วนใหญ่รสู้ กึ ขาดผูช้ นี้ �ำ และผูท้ คี่ อยตักเตือน ซึง่ เมือ่ ก่อนพ่อเคยทำ�หน้าทีน่ เี้ ป็น
หลัก เยาวชนสะท้อนว่า “ถ้ามีปัญหาอะไรจะปรึกษาพ่อ เป็นผู้ชายเหมือนกัน พ่อเข้าใจเรามากกว่า ให้ค�ำ ปรึกษาได้ดีกว่า” หลายคนที่
สะท้อนว่าพ่อของตนดุ แต่มาถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังดีกว่าไม่มีคนคอยเตือน โดยเฉพาะในครอบครัวมุสลิมจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก
เนือ่ งจากกิจกรรมทางสังคมของผูช้ ายหลายอย่างลูกชายจะได้เรียนรูจ้ ากการติดตามพ่อไปทำ� ไม่วา่ จะเป็นการไปมัสยิด การไปนัง่ ร้านนํา้ ชา
การเลี้ยงและแข่งนก เป็นต้น เยาวชนชายสะท้อนว่า “เมื่อขาดพ่อแล้วก็ขาดคนพาเข้าสังคม หลายอย่างแม่ก็ท�ำ แทนพ่อไม่ได้”
ขาดความเชือ่ มัน่ และมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอืน่ ๆ น้อยลง การสูญเสียพ่อจากสถานการณ์ความไม่สงบซึง่ เป็นเหตุการณ์ทไี่ ม่ปกติ
เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเยาวชนที่สูญเสียจากเหตุการณ์กรือเซะ ตากใบ ทำ�ให้เยาวชนรู้สึกว่าตนเองถูกจับ
จ้องจากสังคม แปลกแยกจากคนอื่น รู้สึกเกร็งในการอยู่ร่วมกับคนอื่นเหมือนปกติ จึงมีอาการขาดความเชื่อมั่น ทำ�ตัวไม่ถูกเมื่ออยู่กับ
คนอื่น สุดท้ายจึงลดการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นลงไปโดยปริยาย
สำ�หรับเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวจากการกระทำ�ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น กรณีกรือเซะ ตากใบ หรือ จากการถูก
วิสามัญจะได้รับผลกระทบทางสังคมมากกว่าเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั่วไป ได้แก่ การถูกตี
ตราจากคนในชุมชนว่าเป็นลูกโจร คนในชุมชนส่วนใหญ่จะมองผู้ที่สูญเสียจากการวิสามัญของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งผู้สูญเสียจากกรณี
กรือเซะว่าเป็นโจร เป็นคนผิด ทำ�ให้เยาวชนชายที่เป็นลูกของคนเหล่านั้นจะถูกชุมชนและถูกสังคมส่วนใหญ่ตราหน้าว่า “เป็นลูกโจร”
เยาวชนเล่าว่า “ได้ยินเพื่อนบ้านพูดกันว่าไอ้พวกนี้พวกโจร พ่อมันตายแล้ว ลูกมันต้องทดแทนแน่ๆ เป็น RKK” นอกจากนี้ช่วง 2 – 3 ปี
แรกหลังเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆ เด็กในชุมชนจะถูกพ่อแม่ห้ามไม่ให้มาเล่น หรือคบหากับเยาวชนในครอบครัวที่สูญเสียกรณีกรือเซะ ทำ�ให้
เมื่อโตขึ้นเยาวชนเหล่านี้ไม่ค่อยมีเพื่อนวัยเดียวกันในชุมชน
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การตีตราดังกล่าวเกิดขึ้นโดยทั่วไปกับสังคมส่วนใหญ่ยกเว้นบางชุมชนในเขตพื้นที่สีแดงที่จะยกย่องว่า ผู้เสียชีวิตจากการกระ
ทำ�ของรัฐเป็นฮีโร่ ทำ�ให้ลูกและครอบครัวของคนเหล่านี้ได้รับการดูแลจากชุมชน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติในพื้นที่ดังกล่าว
ผลกระทบด้านการศึกษา
เยาวชนชายทีส่ ญ
ู เสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ ส่วนใหญ่มผี ลกระทบด้านการศึกษาในสองลักษณะคือ การ
เรียนตกตํ่า และ หลายรายต้องหยุดเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การเรียนตกตํ่า เนือ่ งจากขาดกำ�ลังใจในการเรียนหนังสือ และโดยส่วนใหญ่ลูกชายจะกลัวพ่อจึงไม่กล้าเหลวไหล แต่เมื่อพ่อไม่
อยู่แล้วรู้สึกขาดหลักยึด แม่ของเยาวชนสะท้อนให้ฟังว่า “หลังจากที่เสียพ่อ ลูกหลายคนที่เคยเรียนดี ก็มีผลการเรียนตกตํ่าลง”
ต้องหยุดเรียน เยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบส่วนหนึ่งต้องหยุดเรียน บางคนหยุดเรียน
ชั่วคราว และบางคนหยุดเรียนไปแบบถาวร ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก
• การสูญเสียกำ�ลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ทำ�ให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ครอบครัว และส่งผลต่อการศึกษา
		 ของลูกๆ ถึงแม้วา่ การช่วยเหลือเยียวยาของรัฐจะช่วยเรือ่ งทุนการศึกษาและค่าใช้จา่ ยส่วนหนึง่ ก็ตาม แต่กไ็ ม่เพียงพอสำ�หรับ
		 ครอบครัวที่ฐานะยากจนและมีลูกมาก เยาวชนชายส่วนหนึ่งต้องหยุดเรียนเพื่อออกมาช่วยแม่ทำ�งาน ดังที่บางคนเล่าว่า
		 “สงสารแม่ ที่ต้องทำ�งานคนเดียว ไม่อยากไปเรียน เรียนไปก็ไม่มีใครช่วย” หรือบางรายต้องตัดสินใจเรียนปอเนาะ เพราะ
		 ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา กรณีครอบครัวที่มีลูกหลายคน พี่จะเลิกเรียนเพื่อเสียสละให้น้องที่
		 มีผลการเรียนดีกว่าได้เรียนต่อ
• สภาพจิตใจไม่เป็นปกติไม่พร้อมทีจ่ ะเรียนหนังสือต่อทำ�ให้บางคนหยุดเรียนไประยะหนึง่ และบางคนเลิกเรียนไปเลย สำ�หรับ
		 คนทีต่ ดั สินใจกลับมาเรียนต่อส่วนหนึง่ ให้เหตุผลว่า “นึกถึงตอนพ่อยังอยู่ พ่อบอกให้เรียนหนังสือ...จึงตัดสินใจกลับมาเรียน”
		 หรือ “นึกถึงตอนที่รับคำ�พ่อก่อนที่พ่อจะตาย ว่าจะเรียนหนังสือต่อให้จบ”
• การที่ครอบครัวต้องย้ายที่อยู่ เนื่องจากเหตุผลเรื่องความปลอดภัย ทำ�ให้เยาวชนต้องปรับตัวกับสถานที่ใหม่ บางคน
		 ต้องหยุดเรียนไประยะหนึ่ง
สำ�หรับกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั การช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ และกรณีการสูญเสียจากเหตุการณ์กรือเซะจะได้รบั ผลกระทบด้านการศึกษา
ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มที่รัฐช่วยเหลือเยียวยา
ผลกระทบด้านความปลอดภัย
กังวลเรื่องความปลอดภัยของตนเอง เยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยของตนเอง เพราะเห็นคนในครอบครัวซึ่งเป็นคนใกล้ตัวโดนทำ�ร้ายก็กลัวว่าตนเองจะโดนบ้าง ทำ�ให้ช่วง 2 – 3 เดือนแรกหลัง
เกิดเหตุจะไม่กล้าไปไหนมาไหน และเมือ่ ต้องออกไปไหนจะระมัดระวังตัวมากขึน้ โดยเฉพาะครอบครัวผูส้ ญ
ู เสียจากเหตุการณ์กรือเซะ
และครอบครัวทีส่ ญ
ู เสียจากการวิสามัญของเจ้าหน้าที่ กลัวว่าจะถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะถูกมองว่าเป็นทายาทของแนวร่วม
ประกอบกับเมื่อได้ยินคำ�บอกเล่าของคนในชุมชนหรือคนรู้จักก็จะยิ่งกังวลมากขึ้น หลายรายกลัวจนไม่กล้าอยู่บ้าน ต้องออกไปอยู่นอก
พื้นที่ บางรายไปอยู่โรงเรียนประจำ�เช่น เยาวชนบางคนเล่าว่า“เพื่อนมาบอกว่าให้ระวังตัว ตระกูลนี้เขาเช็คอยู่ เขาจับตาอยู่” หรือชาว
บ้านบางคนก็พูดกับเยาวชนว่า “พ่อมึงตายแล้ว โตขึ้นให้ระวังตัวให้ดี รัฐจะตามล่า”
กังวลเกีย่ วกับความปลอดภัยของคนในครอบครัว โดยเฉพาะความปลอดภัยของแม่เพราะว่าสูญเสียพ่อไปแล้ว เยาวชนพุทธ
ที่สูญเสียฯ ได้เล่าถึงความกังวลเรื่องความปลอดภัยของแม่ว่า “รู้สึกห่วงแม่แต่ไม่กล้าเตือน มีวันหนึ่งแม่ไปทำ�งานแต่เช้า ก็ชวนน้องขี่
มอเตอร์ไซค์ตามไปห่างๆ ... และมีอยู่ครั้งหนึ่ง แม่ไปประชุมเยียวยาไม่ได้บอกใคร โทรศัพท์ก็ปิด สองทุ่มแล้วยังไม่กลับบ้าน เรากับน้อง
ก็ออกไปตามหา หาไม่เจอ ร้องไห้เลย” บางรายหลังเกิดเหตุการณ์ ได้ย้ายออกนอกพื้นที่ กลับไปอยู่บ้านเดิมของแม่ บางรายไม่อยาก
อยู่ในพื้นที่ต่อไปแล้ว อยากย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อื่น แต่ก็ท�ำ ไม่ได้ เพราะการไปอยู่ที่อื่นต้องไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ทำ�ให้ต้องคิดหนัก
3.1.2 ผลกระทบระดับครอบครัว
การที่ต้องเผชิญการสูญเสียอย่างกะทันหันโดยเฉพาะเป็นการสูญเสียเสาหลักของครอบครัว ทำ�ให้ครอบครัวตกอยู่ในภาวะ
สั่นคลอน เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ผลกระทบด้านจิตใจของแม่
การที่ต้องสูญเสียคู่ชีวิตและเสาหลักของครอบครัวอย่างกะทันหัน ทำ�ให้แม่เสียศูนย์ รู้สึกหมดสิ้นทุกอย่าง มีบางรายเคยคิดถึง
ขัน้ อยากฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะครอบครัวทีแ่ ม่เป็นแม่บา้ นอย่างเดียว เพราะต้องแบกรับภาระทัง้ หมดของครอบครัวซึง่ ตนเองไม่เคยทำ�มา
ก่อน ดังเสียงสะท้อนของเยาวชนทีว่ า่ “ภาระของพ่อทีท่ �ำ อยูต่ กมาเป็นของแม่ทงั้ หมด แม่รอ้ งไห้ทกุ คืนเลย” บางรายแม่ได้รบั ผลกระทบ
ทางจิตใจอย่างรุนแรง จนต้องเข้ารับการบำ�บัดจากจิตแพทย์ ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของลูกที่เปราะบางอยู่แล้ว
ครอบครัวมีความกังวลในความปลอดภัยของลูกที่เป็นผู้ชาย
แม่และญาติๆ ห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกที่เป็นผู้ชายเพราะกังวลว่าจะตกเป็นเป้าหมายต่อจากพ่อ
แม่ของเยาวชนชายที่สูญเสียจะคอยเตือนทุกวันก่อนออกจากบ้าน ให้ระวังตัว ขับรถดีๆ ให้ดูกระจกหลังบ่อยๆ และไม่อยากให้ออกจาก
บ้านไปไหนมาไหนตอนคาํ่ ขณะเดียวกันก็กงั วลว่าลูกจะไปแก้แค้นเอาคืนกับคนทีเ่ ขาคิดว่ากระทำ�กับพ่อ ในกรณีเยาวชนชายทีส่ ญ
ู เสีย
พ่อจากเหตุการณ์กรือเซะและการถูกวิสามัญ แม่จะกังวลว่าลูกจะถูกชักจูงไปเป็นแนวร่วม เพราะลูกมักตั้งคำ�ถามว่าทำ�ไมพ่อถึงตาย
นอกจากนี้ยังมีเยาวชนบางคนพูดกับเพื่อนว่า “พ่อกูตาย ถูกทหารยิง สงสารที่พ่อถูกยิง...”
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
การสูญเสียกำ�ลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวทำ�ให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวลำ�บากขึ้น ครอบครัวที่มีลูกมากแม่ดูแลลูกได้
ไม่ทั่วถึง หลายครอบครัวต้องส่งลูกไปให้ญาติเลี้ยงดูช่วงที่รายได้ขาดมือ ต้องขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง เช่น ช่วงที่กรีดยางไม่ได้
ต้องหยิบยืมเงิน บางรายญาติจะเอาอาหารและข้าวสารมาให้ หลายครอบครัวต้องเป็นหนีส้ นิ แม้จะได้รบั เงินช่วยเหลือเยียวยาจากหลาย
แหล่ง แต่การทีม่ แี ม่เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักเพียงคนเดียวก็ถอื ว่าเป็นภาระทีห่ นัก โดยเฉพาะครอบครัวทีล่ กู กำ�ลังอยูใ่ นวัยเรียนพร้อมๆ กัน
หลายคน เยาวชนบางส่วนเล่าให้ฟังว่า “ช่วงแรกที่พ่อเสียใหม่ๆ ลำ�บาก แม่ต้องไปยืมเงินเสียดอกมาใช้จ่าย ช่วง 4-5 ปีหลังนี้ดีขึ้น”
สำ�หรับครอบครัวที่รัฐไม่ให้การช่วยเหลือเยียวยา ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมาก เพราะแม่ต้องรับภาระทั้ง
เรื่องการศึกษาของลูก และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของครอบครัว ดังที่เยาวชนบางคนเล่าว่า “ครอบครัวลำ�บากมาก แม่พยายามหารายได้ทุก
วิถีทาง รับจ้างทุกรูปแบบ ทั้ง เย็บผ้า กรีดยาง ทำ�ขนม ฯลฯ” ทำ�ให้เด็กกลุ่มนี้เมื่อเรียนจบชั้น ป.6 แล้ว ส่วนใหญ่เลิกเรียน ออกมาช่วย
แม่ทำ�งานหารายได้
ผลกระทบทางสังคม
เกิดปัญหาในครอบครัวได้ง่าย การขาดพ่อที่เป็นผู้นำ�ของครอบครัวทำ�ให้เกิดปัญหาในครอบครัวในหลายด้าน เช่น ความไม่
เข้าใจกัน การไม่สามารถช่วยเหลือให้คำ�ปรึกษากับลูกชายส่งผลต่อเนื่องทำ�ให้เยาวชนชายมีปัญหาเรื่องการศึกษาและยาเสพติดได้ง่าย
ขึ้น เพราะเยาวชนชายไม่มีใครให้ยำ�เกรง แม่ของเยาวชนชายมองว่าตัวเองไม่สามารถเข้าใจและจัดการกับลูกชายได้ ลูกไม่เชื่อฟังโดย
เฉพาะเมื่อลูกชายเริ่มเข้าวัยรุ่น ดังที่ได้สะท้อนว่า “ลูกไม่กลัวแม่ ที่ผ่านมาเขาจะกลัวพ่อ ตอนนี้แม่เตือนอะไรก็ไม่ฟัง แม่ก็ไม่รู้จะคุยกับ
ลูกอย่างไร ไม่สนิทกับลูกชายเลย” ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครอบครัวมุสลิมเลี้ยงดูลูกหญิงกับลูกชายอย่างไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากนัก
และบทบาทหญิงชายทีแ่ ตกต่างกันมาก ทำ�ให้แม่ไม่เข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกชาย นอกจากนี้ มีหลายกรณีทแี่ ม่แต่งงานใหม่
แม่ก็มีความกังวล กลัวลูกจะไม่ยอมรับ และอาจมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับพ่อเลี้ยง
ครอบครัวต้องแยกกันอยู่ กรณีที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี แม่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ทั้งหมด ต้องส่งลูกๆ กระจายกัน
ไปอยู่กับญาติ หรือบางรายแม่ต้องไปทำ�งานที่อื่น จำ�เป็นต้องฝากลูกให้อยู่กับญาติหรือปล่อยให้อยู่กันเองตามลำ�พัง เยาวชนบางคนเล่า
ให้ฟังว่า “หลังจากที่พ่อตายครอบครัวลำ�บากมาก แม่ต้องไปทำ�งานมาเลย์ ตัวเองต้องไปอยู่ปอเนาะ น้องสาวคนสุดท้องอาก็รับไปเลี้ยง
ที่กรุงเทพฯ บ้านถูกทิ้งร้าง”

3.2 ผลกระทบในมิติหญิงชาย
ครอบครัวที่สูญเสียผู้ชายที่ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว หรือเป็นกำ�ลังหลักในการเลี้ยงดูครอบครัว ทำ�ให้ภาระการดูแล
ครอบครัวตกเป็นของผู้หญิง ซึ่งเป็นภาระที่หนักมากเพราะต้องทำ�หลายบทบาทพร้อมกัน ทั้งบทบาทความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูก และ
บทบาทความเป็นพ่อที่เป็นผู้นำ� ต้องดูแลเรื่องการทำ�มาหากิน และบทบาททางสังคม นอกจากเป็นภาระที่หนักแล้ว ยังมีข้อจำ�กัด
ในหลายด้าน ทั้งเรื่องความเป็นพ่อที่แม่ทดแทนให้ไม่ได้ในหลายเรื่อง เช่น การให้คำ�ปรึกษาในเรื่องของผู้ชายด้วยกัน การพาลูกชาย
เข้าสังคมของผู้ชายในชุมชน อาทิเช่น การไปละหมาดวันศุกร์ในมัสยิด การไปนั่งร้านนํ้าชา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสถานภาพของ
ผูห้ ญิงทีท่ �ำ บทบาทผูน้ �ำ แทนผูช้ ายไม่ได้ในบางเรือ่ งสำ�หรับสังคมมุสลิม เพราะอาจถูกมองว่าไม่เหมาะสม เช่น การเป็นตัวแทนครอบครัว
ประชุมกับผู้ชายในชุมชนในเรื่องต่างๆ เป็นต้น
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 55

3.3 การรับมือและการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น (Coping Strategy)
เยาวชนที่สูญเสียฯ และครอบครัวมีการรับมือและจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ และด้านความ
ปลอดภัย ในหลายลักษณะ ดังนี้
ด้านจิตใจ
ปรึกษากับคนที่รู้สึกสนิทไว้ใจ เมื่อเกิดปัญหาหรือมีความเครียด เยาวชนจะปรึกษากับคนที่เขารู้สึกสนิทไว้ใจ และคิดว่าจะ
ช่วยเขาได้ตามลักษณะของปัญหา เช่น ถ้ามีปัญหาแบบผู้ชายๆ ก็จะปรึกษากับญาติที่เป็นผู้ชาย เช่น น้า อา พี่ชาย แต่ถ้าเป็นปัญหาหนัก
มากๆ ก็จะปรึกษากับแม่เพราะคิดว่า “ถึงที่สุดแล้วแม่ก็ต้องช่วย”
เข้ารับการบำ�บัดกับจิตแพทย์ สำ�หรับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั่วไปจะมีการดูแลจากหน่วยงานด้าน
สุขภาพจิต ในกรณีเยาวชนที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงจะปรึกษาจิตแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ บางรายต้อง
เข้ารับการบำ�บัดทั้งครอบครัว ในช่วงแรกเยาวชนส่วนใหญ่จะไม่ยอมไปพบจิตแพทย์โดยลำ�พัง บางครั้งก็ต้องชวนเพื่อนไปด้วย
พยายามทำ�ใจเพื่อลดความกลัวและใช้ชีวิตประจำ�วันให้เป็นปกติ เยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวคิดว่าถึงอย่างไรก็
ต้องอยูก่ บั สถานการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีต่ อ่ ไป ดังนัน้ จึงพยายามทำ�ใจเพือ่ ลดความเครียดของตัวเองและครอบครัวโดยคิดเสีย
ว่า “คนเราต้องตายทุกคน ถ้าถึงเกณฑ์จะตายก็ต้องตาย เพราะต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดเหตุรุนแรงอยู่ทุกวัน” และพยายาม
ใช้ชีวิตประจำ�วันให้เป็นปกติ เช่น ไปตลาด ไปเล่นกีฬา ฯลฯ บางคนมีความรู้สึกไม่ยอมจำ�นนต่อสถานการณ์ ดังที่สะท้อนว่า “ถ้ายิ่งอยู่
เฉยๆ ไม่ไปไหนมาไหน เค้าจะคิดว่าเรากลัว ก็จะยิ่งก่อเหตุ”
ใช้หลักศาสนาเป็นที่พึ่ง บางกรณีจะสนับสนุนให้ลูกเรียนกีตาบ55 เพื่อให้มีความรู้ด้านศาสนา หรือเมื่อเกิดข้อสงสัยในการ
ดำ�เนินชีวิต แม่จะเสาะหาผู้รู้หลักคำ�สอนทางศาสนา หรือโต๊ะครูที่เชื่อถือและพาลูกไปปรึกษา เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ลูกถูกชักจูง
ไปทำ�สิง่ ที่ไม่ถกู ต้อง ดังที่แม่ของเยาวชนทีส่ ูญเสียจากเหตุการณ์กรือเซะเล่าให้ฟังว่า “ตนเองไม่อยากให้ลกู เกิดข้อสงสัยในการดำ�เนินชีวติ
หรือหลงเชื่อในคำ�สอนที่ไม่ดี จึงบอกลูกว่าถ้ามีข้อสงสัยเราต้องปรึกษาผู้รู้หลักคำ�สอนทางศาสนาที่เชื่อถือได้”
เยาวชนใช้การระลึกถึงพ่อเพื่อให้เกิดแรงฮึดสู้ เมื่อรู้สึกท้อหรือมีปัญหา เยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัวจะนึกถึงพ่อเพื่อให้
ตนเองมีกำ�ลังใจที่จะสู้ ทั้งในเรื่องการดำ�เนินชีวิตและการเรียน เยาวชนบางคนเล่าว่า “เมื่อรู้สึกท้อก็จะนึกถึงพ่อ ทั้งเรื่องการเรียนที่พ่อ
ยํ้าเสมอให้ตั้งใจเรียน และต้องทำ�ตัวให้เข้มแข็งเพื่อเป็นที่พึ่งของน้อง”
แม่พยายามลดความรูส้ กึ โกรธแค้นของลูก หลายกรณีทเ่ี ยาวชนชายรูส้ กึ โกรธแค้น อยากแก้แค้นกับคนทีท่ �ำ กับพ่อ แม่จะพยายาม
พูดคุยกับลูก เพือ่ ลดความรูส้ กึ โกรธแค้นของลูก โดยชีใ้ ห้เห็นว่า “ถ้าเอาคืน ลูกของเขาก็จะมาเอาคืนกับเรา ทำ�กันไปทำ�กันมา ไม่จบ”
เข้าร่วมกิจกรรมเยียวยาของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ทัง้ ตัวเยาวชนและแม่เข้าร่วมกิจกรรมเยียวยาของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทำ�ให้รสู้ กึ
ไม่โดดเดี่ยว รู้สึกมีเพื่อนร่วมชะตากรรม ดังที่เยาวชนและแม่สะท้อนว่า “รู้สึกว่าอยู่ท่ามกลางคนหัวอกเดียวกัน ไม่ใช่แต่เราที่สูญเสีย คน
อื่นๆ ก็คล้ายๆ กัน รู้สึกมีเพื่อน”
ทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อทำ�ให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่า เยาวชนที่สูญเสียบางส่วนจะไปทำ�กิจกรรมช่วยเหลือเด็กกำ�พร้าคนอื่นๆ
เพราะรู้สึกว่าการได้ช่วยเหลือคนอื่นที่ต้องตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันทำ�ให้ตัวเองมีคุณค่า เช่น บางคนเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม Deep
Peace Junior ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำ�กิจกรรมช่วยเหลือเด็กกำ�พร้าโดยตรง
สำ�หรับเยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัวจากการวิสามัญของเจ้าหน้าที่รัฐ จะมีการรับมือและจัดการกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นที่ต่างออกไป คือ เมื่อเยาวชนมีปัญหานอกจากจะปรึกษากับเพื่อนที่สนิทแล้ว บางคนก็ปรึกษาพี่เลี้ยงซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม
Deep Peace ที่ทำ�งานดูแลช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มนี้อยู่ นอกจากนี้บางคนที่มีความโกรธแค้นรัฐหนีจากโรงเรียนไปแอบฝึกวิชา
อยู่ยงคงกระพันเพื่อมาสู้กับรัฐ
ด้านความปลอดภัย
เลือกเวลาในการเดินทาง เยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัวทั้งพุทธและมุสลิมจะหลีกเลี่ยงไม่เดินทางตอนคํ่าโดยเฉพาะหาก
ต้องเดินทางผ่านเขตทีม่ ชี มุ ชนต่างศาสนาอยู่ สำ�หรับเยาวชนพุทธจะเดินทางไปโรงเรียนโดยเลือกเวลาทีม่ ชี .ร.บ.ออกมาดูแลตามเส้นทาง
ทั้งไปและกลับ
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ระมัดระวังตัวมากขึ้น เยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัวทั้งพุทธและมุสลิมระมัดระวังตัวมากขึ้น เนื่องจากกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยโดยเฉพาะขณะเดินทาง เช่น จะมองกระจกหลังบ่อยๆ ขณะขับรถว่ามีใครตามหรือไม่ หรือถ้ารูส้ กึ ว่ามีใครตามอยูก่ จ็ ะพยายาม
แวะหาที่ที่ตนคิดว่าปลอดภัยแวะหลบชั่วคราว เยาวชนพุทธบางคนเล่าว่า “ครั้งหนึ่งระหว่างเดินทางรู้สึกว่ามีคนตาม เขาขี่มอเตอร์ไซค์
ใส่หมวกกันน๊อกตามมาเมื่อเจอด่านเราก็รีบจอดแวะก่อนเลย รอจนรถคันนั้นวิ่งผ่านไปแล้วค่อยไปต่อ”
แม่สง่ ลูกไปอยูน่ อกพืน้ ที่ ส่วนหนึง่ เป็นเพราะเรือ่ งความปลอดภัย และเพือ่ ให้ลกู พ้นไปจากบรรยากาศเดิมๆ เป็นการฟืน้ ฟูจติ ใจ
แม่ของเยาวชนบางรายเล่าว่า “ตอนเสียพ่อไปใหม่ๆ ลูกไม่อยากไปโรงเรียน เก็บตัวอยูแ่ ต่ในห้อง...จึงตัดสินใจส่งลูกไปอยูก่ บั ยายทีอ่ ดุ รฯ
หนึ่งปี พอกลับมารู้สึกว่าลูกดีขั้น มาเรียนต่อม.4 ที่บ้านได้”
ย้ายครอบครัวไปอยู่ในที่ที่รู้สึกปลอดภัย ครอบครัวที่สูญเสียคนในครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยของคนในครอบครัว หลายครอบครัวจึงเลือกที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น เช่น ย้ายกลับบ้านเดิมของแม่เพราะมีญาติพี่น้องช่วยเหลือ
ดูแล หรือ ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด
เข้าไปทำ�งานกับองค์กรทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากรัฐเพือ่ ลดการเพ่งเล็งของรัฐ สำ�หรับเยาวชนทีส่ ญ
ู เสียคนในครอบครัวจาก
กรณีกรือเซะจะมีความกังวลว่ารัฐจะเพ่งเล็งตนเอง จึงมีบางคนไปทำ�งานกับองค์กรทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากรัฐ องค์กรทีท่ �ำ งานสาธารณะ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลดความระแวงลง เช่น ไปเป็นอาสาสมัครต่างๆ
ด้านเศรษฐกิจ
แม่พยายามทำ�งานทุกอย่างเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว การสูญเสียเสาหลักของครอบครัวทำ�ให้ได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ แม่ของเยาวชนจึงต้องรับภาระการหาเลี้ยงครอบครัวโดยพยายามดิ้นรนหารายได้ทุกวิถีทาง ทำ�งานทุกรูปแบบ ขยันมากขึ้น
แม้กระทั่งยอมทิ้งลูกไปทำ�งานมาเลเซีย
เยาวชนทำ�งานหารายได้ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว เยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัวทั้งพุทธและมุสลิมจะช่วยแบ่ง
เบาภาระของแม่โดยการทำ�งานในหลายลักษณะ เช่น เยาวชนที่อยู่ในระบบการเรียนปกติจะทำ�งานช่วงวันหยุดเรียน หรือปิดเทอม เช่น
รับจ้างก่อสร้าง หรือค้าขายช่วงวันหยุด เยาวชนบางส่วนเลือกทีจ่ ะไปเรียนในปอเนาะ เพราะเสียค่าใช้จา่ ยน้อย และเพือ่ ให้มเี วลาทำ�งาน
หารายได้ เช่น ขับรถรับส่งนักเรียน เยาวชนชายบางส่วนเมื่อเรียนจบชั้น ป.6 หรือ ม.3 (อายุ 13 – 15 ปี) จะเลิกเรียน เพื่อออกมาช่วย
ทำ�งานแบ่งเบาภาระของแม่ บางส่วนจะไปทำ�งานรับจ้างร้านต้มยำ�กุ้งที่มาเลเซีย โดยส่วนใหญ่ไปแบบผิดกฎหมาย
หยิบยืมจากญาติพี่น้อง เมื่อครอบครัวติดขัดเรื่องการเงิน จะหยิบยืมจากญาติพี่น้อง
กู้ กยศ.เพิม่ สำ�หรับเป็นค่าใช้จา่ ยด้านการเรียน ในส่วนของเยาวชนทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐแม้จะได้ทนุ การศึกษา
แต่ก็ไม่เพียงพอ เพราะทุนที่ได้ส่วนหนึ่งถูกนำ�มาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ดังนั้นเยาวชนที่สูญเสียฯ ส่วนหนึ่งจึงต้องกู้ กยศ.เพิ่ม

3.4 การช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (Service Providers)
การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวทีส่ ญ
ู เสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบมีทงั้ จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน ภาค
ประชาสังคม ในส่วนของรัฐซึง่ เป็นการช่วยเหลือหลักจะให้การช่วยเหลือครอบครัวผูส้ ญ
ู เสียทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก 3 ฝ่าย กับ ครอบครัว
ที่สูญเสียจากเหตุการณ์เฉพาะกรณี เช่น กรือเซะ ตากใบ ซึ่งเพิ่งได้รับการเยียวยาในปีพ.ศ. 2555 สำ�หรับครอบครัวที่สูญเสียจากการ
วิสามัญของเจ้าหน้าที่ ซึ่งรัฐเชื่อว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐแต่จะได้รับการดูแลช่วยเหลือจาก
NGOs และภาคประชาสังคมเป็นหลัก การช่วยเหลือเยียวยาในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ดังนี้
1. กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ ได้รบั การช่วยเหลือในด้านการเงินทีเ่ ป็นเงินเยียวยาครอบครัว และทุนการศึกษา
จากหน่วยงานรัฐเป็นหลัก สำ�หรับการดูแลเยียวยาจิตใจ และการช่วยเหลือด้านอาชีพ จะได้รับการช่วยเหลือทั้งจากหน่วยงานรัฐและ
องค์กรเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การให้เงินเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย รัฐจะให้เงินเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียเมื่อได้รับการรับรอง 3 ฝ่าย จากหน่วยงาน
หลักๆ ได้แก่ ศอ.บต. สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด
ศอ.บต
(1) เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐปัจจุบันได้รับเท่ากัน คือ
		 รายละ 500,000 บาทสำ�หรับกรณีครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดเหตุตั้งแต่ 1 ม.ค. 2547 ถึง 13 ส.ค. 2555 ได้รับเงิน
		 ช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มรายละ 100,000 บาท
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(2) ผู้ถูกกระทำ�จากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเหตุการณ์เฉพาะกรณี ให้เงินช่วยเหลือเยียวยารายละไม่เกิน 7,500,000บาท โดย
		 เบื้องต้นให้ก่อน 500,000 บาทเหมือนกรณีอื่นๆ แล้วจึงนำ�เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ กพต. ว่าจะได้รับเท่าไหร่
			 - กรณีกรือเซะ ยึดตามคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงปีพ.ศ. 2547 โดยให้การช่วยเหลือเยียวยาแตกต่างกัน สำ�หรับ
				 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 ครอบครัวได้รบั ผลกระทบมาก เพิม่ ให้รายละ 500,000 บาท
สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พม.) ให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละ 6,000 บาท
เฉพาะครอบครัวผู้สูญเสียที่เป็นประชาชนทั่วไป
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) ให้เงินเยียวยากรณีหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต รายละ 50,000 บาท
กับครอบครัวผู้สูญเสียทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทั่วไป
1.2 สนับสนุนทุนการศึกษา ที่ผ่านมามีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์
ความไม่สงบทั้งจากหน่วยงานรัฐ และองค์กรเอกชน โดยให้ในหลายรูปแบบ เช่น ทุนค่าเล่าเรียน หรือ การยกเว้นค่าเล่าเรียน ทุนอาหาร
กลางวัน เป็นต้น
(1) ทุนการศึกษาจากหน่วยงานรัฐจะให้กับลูกทุกคนที่ก�ำ ลังเรียนหนังสือ มีหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือดังนี้
		 สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดให้ทนุ การศึกษาเป็นเงินยังชีพรายเดือน ให้ตอ่ เนือ่ งจนจบปริญญาตรี
		 รายละ 1,000 – 2,000 บาท ตามระดับชั้นที่เรียน โดยระดับประถมได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน ระดับมัธยมได้รับ
		 1,500 บาทต่อเดือน และระดับอุดมศึกษาได้รับ 2,000 บาทต่อเดือน
		 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) (เขตการศึกษาที่ 1 และเขตการศึกษาที่ 2) ให้เป็นเงินทุนปีละ
		 5,000 – 20,000 บาท ตามระดับชั้นที่เรียน คือ ระดับอนุบาล – ประถมได้รับปีละ 6,000 บาท ระดับมัธยมได้รับ
		 ปีละ 10,000 บาท และ ระดับอุดมศึกษาได้รับปีละ 20,000 บาท สำ�หรับการเรียน กศน. ได้รับปีละ 5,000 บาท
		 หน่วยเยียวยาจังหวัด (สำ�นักงานจังหวัด) ให้ทุนการศึกษากับเด็กปีละ 6,000 บาทจนถึงอายุ 15 ปี
(2) ทุนการศึกษาจากองค์กรเอกชนจะเป็ นลักษณะของค่าเล่าเรี ยนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ มูลนิ ธิประชาชาติ ให้ทุน
(2) ทุนการศึกษาจากองค์
นลับาท
กษณะของค่
เรียาในพื
นและค่
ใช้จเช่่ายต่
นี้ มมูชนเป็
ลนิธนิปสุระชาชาติ
ให้ทุนกับ
กับคนที่ได้รับกคัรเอกชนจะเป็
ดเลือก ปี ละ 10,000
มูลนิธิที่ดูแลเด็าเล่
กกําาพร้
น มูาลงๆ
นิ ธิพดัฒั งนาชุ
ข
้นที่ 3 าจชต.
		 คนที่ได้รับคัดให้เลืการดู
อกแปีลในเรื
ละ ่ 10,000
มูลกนิภาพและการเรี
ธิที่ดูแลเด็กยกำนรู�พร้
าในพื้นงทีให้่ 3เรี ยจชต.
เช่นยนบริ
มูลนิเวณใกล้
ธิพัฒนาชุ
องที่อยู่ ที่กบาท
ิน พัฒนาศั
้ ตลอดจนส่
นในโรงเรี
กบั ศูนมย์ชนเป็
ฯ นสุขให้การดูแล
บ นอกจากนี
อกับมหาวิทยาลั
ยให้ทยุนนบริ
เรี ยนต่เวณใกล้
อระดับอนุกับ
ปริศูญนญา
้ ยงั ประสานความร่
		 ในเรื่องที่อยู่ จนจบภาคบั
ที่กิน พัฒงคันาศั
กยภาพและการเรี
ยนรูวมมื้ ตลอดจนส่
งให้ยเในมาเลเซี
รียนในโรงเรี
ย์ฯ จนจบภาคบังคับ
ญญา สําหรัวบมมื
โรงเรี
เรี ยนให้
กบั บเด็อนุ
กทีป่ได้ริรญับญาและปริ
ผลกระทบจาก
		 นอกจากนีย้ งั และปริ
ประสานความร่
อกัยบนเอกชนสอนศาสนาบางแห่
มหาวิทยาลัยในมาเลเซีงยยกเว้
ให้ทนนุค่าเรีเล่ยานต่
อระดั
ญญา สำ�หรับโรงเรียน
สถานการณ์
ฯ
เช่
น
โรงเรี
ย
นสั
น
ติ
ธ
รรมวิ
ท
ยา
ฯลฯ
		 เอกชนสอนศาสนาบางแห่งยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กบั เด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ฯ เช่น โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ฯลฯ
(3) ทุนอาหารกลางวันแก่เด็กกําพร้า โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาบางแห่ งมีการให้ทุนอาหารกลางวันแก่เด็กกําพร้า
(3) ทุนอาหารกลางวั
นแก่เด็กกำ�พร้า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาบางแห่งมีการให้ทุนอาหารกลางวันแก่เด็กกำ�พร้าทั่วไป
ทัว่ ไป จึงครอบคลุมถึงเยาวชนกลุ่มนี้ดว้ ย เช่น โรงเรี ยนธรรมวิทยา ฯลฯ
		 จึงครอบคลุมถึงเยาวชนกลุ่มนี้ด้วย เช่น โรงเรียนธรรมวิทยา ฯลฯ

ตารางที
่ 4.3
นช่อจากภาครั
วยเหลืฐอต่จากภาครั
วผู้ที่เคสีวามไม่
ยชีวสิตงบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ตารางที่ 4.3
สรุปเงิสรุ
นช่ปวเงิ
ยเหลื
อครอบครัวผู้ฐ
ทเี่ ต่สียอชีครอบครั
วติ จากสถานการณ์
การช่ วยเหลือเยียวยา

ศอ.บต.

เงินเยียวยาครอบครัว
- เจ้าหน้าที่รัฐ
- ประชาชนทัว่ ไป
• ทุนการศึกษา

500,000
500,000

จํานวนเงินทีห่ น่ วยงานช่ วยเหลือ (บาท)
พม.
ปภ.
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.)

•

6,000
เงินยังชีพรายเดือน
ระดับประถม 1,000 บาท/เดือน
ระดับมัธยม 1,500 บาท/เดือน
ระดับอุดมศึกษา 2,000 บาท/เดือน

50,000
50,000
ให้เงินทุนรายปี
อนุ บาล-ประถม 6,000 บาท/ปี
มัธยม 10,000 บาท/ปี
ปวส./อุดมศึกษา 20,000 บาท/ปี
กศน. 5,000 บาท/ปี
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กล่ าวข้างต้นในหลายกรณี ทาํ ได้ล่ าช้าจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ต้องรอการ

ที่ผ่านมา การช่วยเหลือเยียวยาของรัฐดังกล่าวข้างต้นในหลายกรณีทำ�ได้ล่าช้าจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ต้องรอการรับรอง 3
ฝ่าย บางรายต้องรอถึง 6 เดือนเพราะต้องรอการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ หน่วยเยียวยาอำ�เภอ ซึ่งถูกวางบทบาทให้เป็น one
stop service ในการประสานการเยียวยาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาโดยตรง ได้แก่ ศอ.บต./ พม./ ปภ./ ยุติธรรมจังหวัด
และ สพป. ยังทำ�ได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะในเรื่องข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบยังไม่เป็นระบบ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และหน่วยงานต่างๆ เข้าถึง
ข้อมูลได้ช้า ส่งผลให้การช่วยเหลือเยียวยาล่าช้า
1.3 การดูแลเยียวยาจิตใจ
การเยีย่ มเยียนและติดตามผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากหน่วยงานรัฐ นอกจากการให้เงินช่วยเหลือแล้ว หน่วยงานรัฐยังมีการเยียวยา
ในลักษณะของการเยีย่ มเยียนและติดตามผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและครอบครัว ซึง่ หน่วยงานทีม่ บี ทบาทหลักได้แก่ ศอ.บต. โดยหน่วยเยียวยา
จังหวัดและเยียวยาอำ�เภอ พ.ม.โดยเจ้าหน้าที่เยียวยาอำ�เภอของพม.อำ�เภอละ 2 คน มีการเยี่ยมเยียน มอบกระเช้าของฝาก การจัด
กิจกรรมให้กับครอบครัว และเยาวชนที่เป็นผู้สูญเสีย เช่น จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์สุขภาพจิตที่
15 ทำ�งานร่วมกับโรงพยาบาลอำ�เภอ ทำ�การประเมินสุขภาพจิต และจัดกิจกรรมให้กบั ครอบครัวผูส้ ญ
ู เสียเพือ่ ให้เป็นการผ่อนคลาย และ
เยียวยาทางจิตใจ เช่น จัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้ได้รับผลกระทบได้คุยกัน
โดยภาพรวมแล้วยังมีข้อจำ�กัดในเรื่องการเยี่ยมเยียน เยียวยาเพราะมีบุคลากรน้อย แต่มีผู้ได้รับผลกระทบมาก เช่น หน่วย
เยียวยาจังหวัดของ ศอ.บต.มีบุคลากร 4-5 คน เยียวยาอำ�เภอ มี 1 คน และเจ้าหน้าที่เยียวยาอำ�เภอของ พม.มีอำ�เภอละ 2 คน ประกอบ
กับติดเงื่อนไขเรื่องความปลอดภัยเมื่อต้องเข้าไปในเขตพื้นที่สีแดง ดังที่เจ้าหน้าที่เยียวยาได้สะท้อนให้ฟังถึงข้อจำ�กัดในการทำ�งานว่า
“การลงเยี่ยมและติดตามทำ�ได้ไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่อง เพราะเจ้าหน้าที่มีน้อย มีเพียง 2 คนต่ออำ�เภอ ขณะที่มี case จำ�นวน
มาก เช่น บางอำ�เภอ มีผู้ได้รับผลกระทบ 600 กว่ากรณี และยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน...การลงพื้นที่ใน case เก่าทิ้งช่วงห่างมาก
กว่าจะได้ไปอีกรอบก็นานมาก”
“มีการประเมินกันแล้วว่าเจ้าหน้าทีเ่ ยียวยาอำ�เภอหนึง่ คนมีเวลาลงเยีย่ ม case ได้ไม่เกิน 10 case ต่อเดือน เพราะต้องทำ�งานอื่นๆ
ของอำ�เภอไปด้วย”
การเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวจาก NGOs และภาคประชาสังคม เป็นการไปเยี่ยมเยียนพูดคุยให้กำ�ลังใจ
เอาสิ่งของไปให้ เช่น ศวชต. โดย เครือข่ายสตรีจิตอาสา เครือข่ายผู้หญิง กลุ่มด้วยใจ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.) ฯลฯ ซึ่ง
ที่ผ่านมายังทำ�ได้เป็นครั้งคราว ไม่ต่อเนื่อง เพราะองค์กรเหล่านี้มีข้อจำ�กัดเรื่องงบประมาณ
1.4 การส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยส่วนใหญ่จะเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับแม่ของเยาวชนที่ได้รับผลกระ
ทบจากการสูญเสียคนในครอบครัว ไม่ได้มีการสนับสนุนให้กับเยาวชนโดยตรง เพราะมองว่าแม่เป็นผู้ดูแลครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งการส่ง
เสริมอาชีพมีหลายลักษณะ ได้แก่
การให้ทุนสนับสนุนโดยตรง การพัฒนาศักยภาพ การฝึกทักษะฝีมือ สนับสนุนการรวมกลุ่ม หน่วยงานรัฐที่ทำ�เป็นหลักคือ
ศอ.บต.ให้เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ครอบครัวละ 15,000 บาท และประสานการสนับสนุนด้าน
อืน่ ๆ ไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามความจำ�เป็น เช่น การพัฒนาศักยภาพ การตลาด ศวชต.ให้เงินทุนสนับสนุนด้านอาชีพทัง้ รายคนและ
รายกลุม่ รายละ 5,000 บาท โดยขยายกลุม่ เป้าหมายจากผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ มาเป็นกลุม่ ผูย้ ากไร้ดว้ ย คณะกรรมการสิทธิฯจัดฝึกอาชีพให้
ภรรยาผู้สูญเสีย เป็นต้น สำ�หรับองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคมก็จะมีการสนับสนุนด้านอาชีพ โดยส่วนใหญ่จะทำ�เป็นลักษณะ
โครงการ ซึ่งจะทำ�ได้เป็นช่วงๆ มีบางองค์กรที่ทำ�เรื่องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนที่กำ�พร้า เพื่อให้รู้จักและ
พึ่งพาตนเองได้ เช่น มูลนิธิชุมชนเป็นสุข
ที่ผ่านมาการสนับสนุนอาชีพยังทำ�ได้เพียงบางราย ไม่ทั่วถึง และทำ�ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณทำ�ให้ผู้ที่ได้รับ
การสนับสนุนส่วนใหญ่ท�ำ ได้ไม่ตอ่ เนือ่ ง นอกจากนีโ้ ดยภาพรวมแล้วยังขาดการติดตามประเมินผลเพือ่ หาแนวทางการสนับสนุนอาชีพให้
มีประสิทธิภาพ
การจ้างงานครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ผ่านโครงการจ้างงานเร่งด่วน 4,500 บาท โดยความรับผิดชอบของกอ.รมน.ซึ่งได้
จัดสรรอัตราจ้างไปให้ทงั้ หน่วยงานฝ่ายความมัน่ คง และ ฝ่ายปกครอง และได้มกี ารนำ�มาใช้จา้ งงานครอบครัวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบบางส่วน
โดยถือเป็นการช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบที่ผ่านมาถูกมองว่ามีปัญหาในเรื่องหลักเกณฑ์การได้รับจ้างงานที่
ไม่ชัดเจน ทำ�ให้ผู้สูญเสียที่ไม่ได้ถูกจ้างงานรู้สึกไม่เป็นธรรม
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 59

2. กลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั การช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ ครอบครัวทีส่ ญ
ู เสียจากสถานการณ์ความไม่สงบทีไ่ ม่ได้รบั การช่วยเหลือเยียวยา
จากรัฐ เป็นครอบครัวที่สูญเสียจากการถูกวิสามัญของเจ้าหน้าที่และถูกมองว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบ นอกจากจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
จากรัฐ ขณะเดียวกันครอบครัวเหล่านี้จะมีความรู้สึกต่อต้านรัฐและปฏิเสธรัฐ ดังนั้น จึงมีเพียงภาคประชาสังคมหรือ NGOs บางกลุ่ม
ที่สามารถเข้าถึงคนกลุ่มนี้ ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรหลักๆ ที่ทำ�งานช่วยเหลือเยาวชนชายและครอบครัวเหล่านี้ ได้แก่ สมาคมสตรีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
เพื่อสันติภาพDialogue
(Deep (HD
South
Women
Deep Peace)
ดตั้งกองทุ่รนั ฐเพืไม่่อดดููแลลเด็กกำ�พร้า
Centre for Humanitarian
Centre)
ซึ่ งใช้Association
ในการดูแลเด็For
กกําPeace:
พร้าและครอบครั
วผูไ้ ด้รโดยจั
ับผลกระทบที
ใช้ช่วกยเหลื
ารระดมทุ
อ ในลันกจากสมาชิ
ษณะต่างๆก ดั“ออมวั
งนี้ นละ 1 บาท” และการตั้งกล่องบริจาคที่ร้านต้มยำ�กุ้งในมาเลเซีย และจากการทำ�โครงการขอรับการ
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(1) ดูแลเด็กกําพร้ าอย่างใกล้ชิด 64 คนโดยทําโครงการบ้ านเด็ก เริ่ มในปี พ.ศ. 2553 โดยประสานงานกับโรงเรี ยน
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ตของเด็่มเด็
ก กโดยการดู
้สึกอบอุ
่น คน
มีที่พึ่ง ผู้ที่ดูแลเยาวชนเหล่านี้เล่าว่า
		 “โดยพื
เด็กตเหล่
านีเ้ ป็ขนภาพจิ
เด็กมีตปของเด็
ญ
ั หา หลายคนดื
พฤติกทรรมก้
องพยายามเอาใจใส่
พยายามกอดให้เด็ก
(4) ดูน้ แฐาน
ลด้ านจิ
ใจและสุ
ก โดยการดูอ้ และมี
แลเอาใจใส่
ี่ทาํ ให้าวร้
เด็ากวรู้สจึึงกต้อบอุ
่น มีที่พ่ึง ผูท้ ี่ดูแลเยาวชน
		 รูส้ กึ อบอุ
วั ดือ้ ก็จน้ ะอ่ฐาน
อนลง”
และสำ
ปี ญ
ั หลายคนดื
หาทางสุขอ้ ภาพจิ
ต่อสถานเลี
�พร้าทีบ่ านาเพราะ
เหล่น่ า...เด็
นี้เล่กาว่ทีาห่ “โดยพื
เด็กเหล่
านีเ้ �ป็หรั
นเด็บกเด็มีกปทีั ญม่ หา
และมีตพจะส่
ฤติกงรรมก้
าวร้ าวย้ จึงเด็
งต้กอกำงพยายาม
		 มีผู้เชี่ยเอาใจใส่
วชาญที่ทพยายามกอดให้
างกลุ่มมั่นใจว่าเด็สามารถดู
กได้
ลาม
กรู้ สึ กอบอุแ่ ลเด็
น...เด็
กทีต่หามวิ
ั วดือ้ถก็ีอจิสะอ่
อนลง” และสําหรับเด็กที่มีปัญหาทางสุ ขภาพจิต
(5) ส่งเสริจะส่
มอาชีงต่พอให้
แ
ม่
ข
องเยาวชนที
่
ส
ู
ญ
เสี
ย
ฯ
เพื
่
อ
ให้
ม
ี
ร
ายได้
เ
สริ
เนื่องจากครอบครั
วที่สูญแเสีลเด็
ยกลุ
่มนีต้สามวิ
่วนใหญ่
สถานเลี้ ยงเด็กกําพร้ าที่บานาเพราะมีผเู้ ชี่ ยวชาญทีม่ทางกลุ
่ มมัน่ ใจว่าสามารถดู
ก ได้
ถี มีฐานะ
		 ค่อนข้าอิงลำ
�บาก โดยสนับสนุนให้รวมกลุ่มทำ�ซอสพริก และ Deep Peace หาช่องทางตลาดให้ ปัจจุบันมีสมาชิก 13 คน
สลาม

ตารางที
่ 4.4สรุสรุ
ปการช่
วยเหลื
อจากองค์
รหรื
อหน่วใ่ ห้ยงานที
ห้การช่
สนันสนุProviders)
น (Service Providers)
ตารางที่ 4.4
ปการช่
วยเหลื
อจากองค์
กรหรือกหน่
วยงานที
การช่ ว่ใยเหลื
อสนัวนยเหลื
สนุน อ(Service
การช่ วยเหลือ
ด้ านการเงิน
• เงินเยียวยาครอบครัว

หน่ วยงานรัฐ
NGOs และภาคประชาสังคม
ศอ.บต. พม. ปภ. สพป. ศูนย์สุขภาพ กอ. ก.ก. ศวชต. มูลนิ ธิชุมชน Deep
อื่นๆ
Peace
รมน.
สิ
ท
ธิ
ฯ
เป็
น
สุ
ข
จิตที่ 15


• ทุนการศึกษา

 







(มูลนิ ธิ
ประชาชาติ)





ด้ านจิตใจ
• เยี่ ย มเยี ย นผู ไ้ ด้ รั บ ผลกระทบและ

ครอบครัว
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• เยี่ ย มเยี ย นผู ไ้ ด้ รั บ ผลกระทบและ

ครอบครัว



• ประเมินสุ ขภาพจิต
• จัดกิจกรรมกลุ่ม/ ศึกษาดูงาน




















ด้ านส่ งเสริมอาชีพ
• ให้ทุนสนับสนุ นอาชีพ/ ฝึ กทักษะ
• จ้างงาน 4,500 บาท






(ยมท./ฯลฯ)





ด้ านการดูแลอุปการะเด็กกําพร้ า





ด้ านการเสริมกระบวนการเรี ยนรู้ และ
พัฒนาศักยภาพ





 กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ
 กลุ่มที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ
แหล่งข้อมูล: จากการสัมภาษณ์ ซึ่งอาจมีหลายหน่วยงาน องค์กรที่ให้การช่วยเหลือแต่ไม่ได้ระบุไว้

3.5 ความต้องการการช่วยเหลือของเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Needs)
3.5 ความต้องการการช่ วยเหลือของเยาวชนชายทีส่ ู ญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Needs)

เยาวชนชายทีส่ ญ
ู เสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบมีความต้องการหลักในเรือ่ งการดูแลจิตใจ และการช่วยเหลือ
เยาวชนชายที
ส
่
ู
ญเสีว ยสำคนในครอบครั
วจากสถานการณ์
ความไม่สงบมี
ความต้องการหลั
กในเรืส่ องบทั
งการดู
แลจิตใจองการความชั
และการ ดเจนใน
เรือ่ งเศรษฐกิจของครอบครั
�หรับเยาวชนชายที
ส่ ญ
ู เสียคนในครอบครั
วจากสถานการณ์
ความไม่
ว่ ไปจะต้
ยเหลืขอองพ่
เรื่ อองเศรษฐกิ
จของครอบครั
ว สําหรับเยาวชนชายที
วจากสถานการณ์
เรืช่อ่ วงคดี
และเยาวชนที
ส่ ญ
ู เสียจากการกระทำ
�ของเจ้าหน้่สูญาทีเสีท่ ยงั้ คนในครอบครั
กรณีทไี่ ด้รบั การเยี
ยวยาและไม่ได้ครวามไม่
บั การเยีสยงบทั
วยาต้ว่ ไปจะ
องการความเป็น
ธรรมจากสั
งคมดไม่เจนในเรื
อยากถู่ อกงคดี
มองว่
าตนเองจะต้
องเป็น่สเหมื
อ ซึ่งความต้าของเจ้
องการในแต่
านมีทรี่ไายละเอี
ยดดัยงวยาและไม่
นี้
ต้องการความชั
ของพ่
อ และเยาวชนที
ูญเสีอยนพ่
จากการกระทํ
าหน้าทีล่ทะด้
ด้รับการเยี
ได้
้ งั กรณี
การเยียวยาต้
องการความเป็
ด้รัาบนการเยี
ยวยาและดู
แลจิตใจนธรรมจากสังคม ไม่อยากถูกมองว่าตนเองจะต้องเป็ นเหมือนพ่อ ซึ่งความต้องการในแต่ละด้านมี
รายละเอีย1)ดดัการเยี
งนี้ ยวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบต้องให้ได้รบั อย่างทัว่ ถึง และทำ�อย่างสมํา่ เสมอ เนือ่ งจากเยาวชนสะท้อนว่า หน่วยงานเยียวยา
		
เข้ามาเยีแ่ยลจิมบ่ตอใจยในช่วงแรกแล้วหายไป รู้สึกว่าขาดความสมํ่าเสมอไม่ดูแลเยียวยาอย่างต่อเนื่อง เพราะการมาเยี่ยมมาพูด
ด้านการเยียวยาและดู
		 คุยทำ�ให้รู้สึกมีกำ�ลังใจ
1) การเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบต้องให้ได้รับอย่างทัว่ ถึง และทําอย่างสมํ่าเสมอ เนื่ องจากเยาวชนสะท้อนว่า หน่ วยงาน
2) อยากให้จัดกิจกรรมที่ทำ�ให้เยาวชนที่ได้รับผลกระทบได้พบปะกันอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้รู้สึกว่ายังมีคนดูแลเอาใจใส่พวก
วยาเข้ามาเยีย่ มบ่อยในช่วงแรกแล้วหายไป รู้สึกว่าขาดความสมํ่าเสมอไม่ดูแลเยียวยาอย่างต่อเนื่ อง เพราะการมา
		 เยียเขาอยู
่ ที่ผ่านมาจัดกิจกรรมให้น้อย ทำ�เฉพาะบางพื้นที่ เฉพาะบางกลุ่ม
เยีย่ มมาพูดคุยทําให้รู้สึกมีกาํ ลังใจ
3) อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่มองลูกผู้ที่เสียชีวิตในกรณีกรือเซะและกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญอย่างมีอคติ และมีสมมติฐานว่า
2) อยากให้จดั กิจกรรมที่ทาํ ให้เยาวชนที่ได้รับผลกระทบได้พบปะกันอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้รู้สึกว่ายังมีคนดูแลเอาใจใส่
		 ถ้าพ่อเป็นแนวร่วมแล้วลูกจะต้องเป็นเหมือนพ่อ ซึ่งเยาวชนสะท้อนความรู้สึกว่า “อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าใจว่า เรื่องของ
่ ที่ผา่ นมาจั
ย ทํยาเฉพาะบางพื
่ เฉพาะบางกลุ่ม้สึกว่าการมองเช่นนั้นเป็นการตัดสินอย่างไม่เป็นธรรม
		 พวกเขาอยู
พ่อผ่านไปแล้
ว อย่ดากิคิจดกรรมให้
ว่าเป็นเรืน่ออ้ งเดี
วกันกับลูก”้นทีเพราะเยาวชนรู
3) อยากให้
หน้นาก็ทีก่ รังั ฐวลเรื
ไม่ม่อองลู
ก ผูท้ ี่เ สี ยชี วยิตของตนเองที
ในกรณี ก รื อ่อาจถู
เซะและกรณี
ที่ถูก เจ้าหน้
า งมี อ คติ และมี
		
ขณะเดีเจ้ยาวกั
งความปลอดภั
กจับตามองจากเจ้
าหน้าทีาที่ ว่ริสัฐามั
เป็ญนพิอย่เศษ
สมมติฐานว่าถ้าพ่อตเป็ิธรรม
นแนวร่ วมแล้วลูกจะต้องเป็ นเหมือนพ่อ ซึ่งเยาวชนสะท้อนความรู้สึกว่า “อยากให้ เจ้ าหน้ าที่รัฐ
ด้านสิทธิและกระบวนการยุ
เข้ าใจว่ า เรื่ องของพ่ อผ่ านไปแล้ ว อย่ าคิ ดว่ าเป็ นเรื่ องเดียวกันกับลูก” เพราะเยาวชนรู้สึกว่าการมองเช่นนั้นเป็ นการ
ต้องการให้กระบวนการสืบสวน สอบสวน กระทำ�อย่างจริงจัง มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และปิดคดีให้ได้ และต้องไม่จบั ผิดคน
ตัดต้ สิวั นคนทำ
อย่า�งไม่
เป็ นธรรมเ้ หตุ
ขณะเดี
นก็กงั วลเรื่ องความปลอดภั
กจับตามองจากเจ้
าทีง่รทีัฐส่ เป็ดุ นจะได้โล่งใจ”
เพราะอยากรู
และอยากรู
ผลทียท่ วกั
�ำ เยาวชนสะท้
อนความรูส้ กึ ว่ายของตนเองที
“มันคาใจอยู่อต่ าจถู
ลอดเวลา
อยากให้คดีทาหน้
�ำ จนถึ
พิเศษ
ด้านการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้
ด้านสิ ทธิ1)
และกระบวนการยุ
ติธรรมส่ ญ
สำ�หรับเยาวชนชายที
ู เสียคนในครอบครัวทีก่ �ำ ลังเรียนหนังสือ อยากให้มกี ารจัดสอนพิเศษช่วงปิดเทอม แต่ตอ้ งจัดในรูป
		ต้องการให้
แบบที่สกนุระบวนการสื
ก และน่าสนใจ
เพื่อสอบสวน
ให้เยาวชนไม่
่อและอยากเรี
น เพราะเยาวชนชายที
ูญเสียดคดี
ส่วนใหญ่
ยนโรงเรี
บสวน
กระทํเบืาอย่
างจริ งจัง มีกยารตรวจสอบข้
อเท็จจริ ง ่สและปิ
ให้ได้เรีและต้
อง ยนเอกชน
		
สอนศาสนาต้้ตอวั งเรี
ยนทั
้งสายสามั้เญหตุและสายศาสนา
และค่อนความรู
อนข้างอ่้สอึ กนในสายสามั
ญ แม้
โรงเรียนจะสอนพิ
ไม่จบั ผิดคน เพราะอยากรู
คนทํ
า และอยากรู
ผลที่ทาํ เยาวชนสะท้
ว่า “มันคาใจอยู
่ตลอดเวลา
อยากให้ คเศษให้
ดีทาํ บ้างก็ตาม
		 แต่วิธีการสอนก็ไม่ต่างจากที่เรียนในห้องเรียนปกติจึงไม่ค่อยได้ผล
จนถึงที่สุดจะได้ โล่ งใจ”
2) ให้สิทธิพิเศษแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในการเรียนต่อ เช่น การให้โควต้าในสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้
72
		 เยาวชนชายที่สูญเสียฯ มีโอกาสได้เรียนต่อมากขึ้น
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3) ให้มีการจัดทัศนศึกษานอกพื้นที่ 3 จังหวัด เพื่อให้เยาวชนชายที่สูญเสียฯ ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนนอกพื้นที่
		 และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมต่อไปได้ดีขึ้น เช่น การทำ�กิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน ให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่เขาเป็นอยู่จริง
		 หรือ จัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ให้ได้ฝึกคิดแบบนอกกรอบ
ด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีงานทำ�ที่มั่นคง
1) อยากให้ช่วยดูแลเรื่องการจัดหางาน ให้ได้ทำ�งานตามที่เรียนจบมาและให้สิทธิพิเศษในการเข้าทำ�งานของรัฐ เพราะโดย
		 ปกติจะให้สิทธิพิเศษกับบุตรของผู้สูญเสียที่เป็นข้าราชการเท่านั้น
2) ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตามที่เยาวชนชายที่สูญเสียฯ สนใจ โดยต้องมีการสำ�รวจความต้องการก่อน และเมื่อพัฒนาทักษะ
		 แล้วต้องสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนนำ�ไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง
สำ�หรับเยาวชนชายทีส่ ญ
ู เสียฯ ทีไ่ ม่ได้รบั การช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ ส่วนใหญ่จะมีความต้องการพืน้ ฐานไม่ตา่ งจากเยาวชน
ทีส่ ญ
ู เสียกลุม่ อืน่ มากนัก แต่ระดับการได้รบั ผลกระทบทัง้ ด้านจิตใจและเรือ่ งเศรษฐกิจความเป็นอยูจ่ ะมีมากกว่าเนือ่ งจากไม่ได้รบั การดูแล
ช่วยเหลือ จึงมีความต้องการที่เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ดังนี้คือ การมีพื้นที่ที่เยาวชนสามารถพึ่งพิงทางจิตใจได้ เมื่อมีทุกข์ก็มีที่ให้ระบาย มี
คนที่สามารถแสดงความรู้สึกหรือเรียกร้องความสนใจได้ เพราะเยาวชนกลุ่มนี้มีความเปราะบางทางจิตใจมาก นอกจากนี้ยังต้องการให้
สนับสนุนทุนการศึกษา และ ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ โดยการสนับสนุนอาชีพเสริมให้แม่และตัวเยาวชนเอง บางคนต้องการเรียนไป
ด้วยและมีโอกาสทำ�งานไปด้วย เพื่อให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่ม เพราะส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะลำ�บาก

3.6 สรุปปัญหาในภาพรวม
จากการศึกษาครั้งนี้ ผลกระทบที่ได้รับในมิติต่างๆ และข้อจำ�กัดในการดูแลช่วยเหลือของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทำ�ให้
เห็นปัญหาในภาพรวมของเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ ดังนี้
1) คดีความเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบส่วนใหญ่ไม่สามารถจับกุมผู้กระทำ�ได้ ปิดคดีไม่ได้ นอกจากนี้ ยังเกิดคำ�ถามถึง
		 ความไม่ชดั เจนต่อกระบวนการรับรอง 3 ฝ่ายจากผูท้ ไี่ ม่ได้รบั การรับรอง ทำ�ให้ครอบครัวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและคนในสังคม
		 ไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
2) การเยียวยาของรัฐยังทำ�ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ มีความล่าช้า ฐานข้อมูลกลางผู้ได้รับผลกระทบยังไม่เป็นระบบและไม่
		 สามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดตามเยียวยาทำ�ได้ไม่ต่อเนื่อง ไม่ทั่วถึง และการเยียวยา
		 ยังไม่สามารถช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบยกระดับคุณภาพชีวิตได้ในระยะยาว
3) การช่วยเหลือเยียวยาที่ทำ�โดยภาครัฐเป็นหลักให้บทบาทกับชุมชนน้อย นอกจากจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ดีพอ
		 อาจเป็นการสร้างความแปลกแยกระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับชุมชนมากขึ้น
4) เยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับรู้และไม่ค่อยเข้าใจการช่วยเหลือที่ได้รับ เพราะหน่วยงานจะติดต่อ
		 ผ่านผู้ปกครองเป็นหลัก ทำ�ให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม
5) การที่รัฐเยียวยากลุ่มเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวจากเหตุการณ์กรือเซะและตากใบช้าไป (เกิดเหตุการณ์
		 ปีพ.ศ. 2547 แต่ได้รับการเยียวยาปีพ.ศ. 2555) มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันมาก โดยเฉพาะ
		 การที่เยาวชนต้องขาดโอกาสทางการศึกษาที่ท�ำ ให้ไม่มีทางเลือกในชีวิตและการประกอบอาชีพ
6) การทีร่ ฐั ไม่ดแู ลเยียวยาเยาวชนชายทีส่ ญ
ู เสียคนในครอบครัวจากการวิสามัญ ทำ�ให้เขาสูญเสียโอกาสของชีวติ ในหลายๆ ด้าน
		 เช่น การเรียน การพัฒนาตัวเอง การอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติ ทำ�ให้รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม มีทัศนะคติในแง่ลบ
		 และปฏิเสธรัฐ ยิ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งและผลักไสให้เขาไปเป็นแนวร่วม
7) รัฐเข้าไม่ถงึ ครอบครัวผูส้ ญ
ู เสียทีถ่ กู วิสามัญ เพราะเขาไม่ไว้วางใจไม่อยากยุง่ เกีย่ วกับรัฐ และไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากรัฐ
8) งานเยียวยาด้านสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบยังขาดการติดตามอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง เพราะผลกระทบ
		 ทางจิตของเด็กจะไม่แสดงอาการในระยะแรก แต่จะมีผลต่อเนื่องและแสดงอาการในระยะยาว

3.7 ข้อเสนอเพื่อการดูแลช่วยเหลือเยาวชนชายที่สูญเสียฯ (Recommendation)
เยาวชนชายทีส่ ญ
ู เสียคนในครอบครัวเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทีค่ อ่ นข้างรุนแรง จำ�เป็นต้องมีการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชดิ
และต่อเนื่องในทุกมิติ เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างมีอนาคตและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนชายที่
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สูญเสียคนในครอบครัวจากการกระทำ�ของฝ่ายใดก็ตาม โดยเฉพาะเยาวชนชายทีส่ ญ
ู เสียคนในครอบครัวจากการถูกวิสามัญ ซึง่ มีแนวโน้ม
ที่จะมีทัศนคติในเชิงลบต่อรัฐ ยิ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดจากรัฐและสังคม เพื่อลดเงื่อนไขความเกลียดชัง จึงเป็นความท้าทาย
ของรัฐที่จะดูแลเยียวยาเยาวชนกลุ่มนี้อย่างไรให้เหมาะสม เพื่อที่จะไม่หันไปใช้ความรุนแรงต่อต้านรัฐในอนาคต ขณะเดียวกันก็ต้อง
ไม่ให้ถูกสังคมทั่วไปรู้สึกว่าเป็นการดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้กระทำ�ผิด
ด้านการเยียวยาและดูแลจิตใจ
1) หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาสังคม ร่วมกันตัง้ เป้าหมายในการดูแลพัฒนาเด็ก เยาวชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในระยะยาว
		 อย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องมีแผนงานรองรับที่ชัดเจนให้สามารถดำ�เนินการไปสู่เป้าหมายได้จริง
2) การช่วยเหลือเยียวยาควรตั้งเป้าหมายให้ครอบครัวผู้สูญเสียสามารถฟื้นฟู ดูแลตนเองได้ในอนาคต มิใช่เป็นผู้รอรับการ
		 ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว
3) รัฐควรสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีบทบาทหลักในการทำ�งานเยียวยา และหนุนเสริมให้สามารถดำ�เนินงานได้อย่างคล่องตัว
		 เพราะภาคประชาสังคมได้รับความไว้วางใจจากผู้สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ และมีเครือข่าย
		 ที่สามารถทำ�งานในพื้นที่ได้ทั่วถึง
4) สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนาในพื้นที่มีบทบาทหลักในการดูแลช่วยเหลือเด็กกำ�พร้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยใช้
		 เงินทุนภายในที่มีอยู่แล้วในสังคมมุสลิม เช่น การจัดการเงินซะกาดเพื่อใช้ในการดูแลเด็กกำ�พร้าในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
5) สร้างเครือข่ายอาสาสมัครผู้ได้รับผลกระทบ ให้ถึงระดับตำ�บล และพัฒนาศักยภาพในการทำ�งาน เพื่อให้สามารถดูแล
		 ช่วยเหลือกันเอง และทำ�หน้าที่เชื่อมประสานกับหน่วยงานต่างๆ
6) ต้อง “สร้างสังคม” ให้กลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้มากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมให้พบปะ
		 แลกเปลี่ยน และสนับสนุนให้มีโอกาสทำ�งานช่วยเหลือสังคมร่วมกัน
7) กิจกรรมเยียวยาแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ควรใช้คำ �ที่ตอกยํ้า เช่น “เด็กที่ได้รับผลกระทบฯ” หรือ
		 “เด็กกำ�พร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบ” และไม่ควรจัดกิจกรรมแยกเฉพาะเด็กกลุ่มนี้ เพราะยิ่งไปตอกยํ้าความรู้สึก และ
		 ทำ�ให้เกิดความแปลกแยกจากเด็กอื่นๆ ในชุมชน
8) การดูแลเยียวยาด้านสุขภาพจิตของเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบต้องดูแลระยะยาว จำ�เป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ ง
		 ต้องอาศัยการทำ�งานร่วมกันของหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับเด็กและมีบทบาทโดยตรงในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
		 สุขภาพระดับตำ�บล พม. โรงเรียน และ อบต. เพื่อคัดกรองและส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์สุขภาพจิต
9) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางผูไ้ ด้รบั ผลกระทบร่วมกันระหว่างศอ.บต.กับสถาบันวิชาการในพืน้ ที่ เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
		 สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
ด้านสิทธิและกระบวนการยุติธรรม
1) หน่วยงานฝ่ายความมัน่ คง ต้องปิดคดีให้ได้ โดยมีกระบวนการทีช่ ดั เจน น่าเชือ่ ถือเป็นทีย่ อมรับของทุกฝ่าย และต้องสือ่ สาร
		 กับสาธารณะอย่างเปิดเผย
ด้านการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้
1) จัดกิจกรรมที่ทำ�ให้เยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวได้ออกมาพบและเรียนรู้สังคมภายนอก เพื่อเปิดโลกทัศน์ พัฒนา
		 กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
2) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สำ�หรับเยาวชนชาย เพื่อเป็นแหล่งให้ได้เรียนรู้ ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ในหลายลักษณะ เพราะเยาวชนชาย
		 ต้องอาศัยเวลาในการทดลอง ค้นหาสิ่งที่สนใจ แล้วจึงส่งเสริมทักษะเฉพาะเพิ่มเติมซึ่งต้องทำ�อย่างต่อเนื่อง
3) โรงเรียนต้องมีกระบวนการและทางเลือกในการดูแลจัดการปัญหาให้กับเด็ก ไม่ใช่ใช้วิธีตัดเด็กที่มีปัญหาออกจากระบบ
		 เพราะจะทำ�ให้เด็กประสบปัญหามากยิ่งขึ้น และเป็นการผลักเด็กไปสู่หนทางที่ไม่ดี
4) ฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียนตาดีกา ให้มีบทบาทในการช่วยเหลือดูแลเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบ เพราะโรงเรียนตาดีกา
		 มีบทบาทในการประสานให้คนในชุมชนเข้ามาทำ�กิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดสำ�นึกต่อส่วนรวมในการดูแลชุมชนและ
		 กลุม่ เป้าหมายได้มากขึน้
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5) สำ�หรับเด็กทีไ่ ม่ตอ้ งการเรียนต่อในสายสามัญเพราะรูส้ กึ ว่ายากหรือไม่ถนัดควรส่งเสริมให้ไปเรียนสายอาชีพ เพือ่ ให้สามารถ
		 ทำ�งานเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
6) จัดการศึกษาให้เยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวทุกกลุ่มให้ได้เรียนฟรี และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้มากขึ้น
ด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีงานทำ�ที่มั่นคง
1) ส่งเสริมให้เยาวชนชายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทีก่ �ำ ลังเรียนอยู่ สามารถเรียนไปด้วยทำ�งานเสริมไปด้วย เพือ่ แบ่งเบาภาระครอบครัว
2) สนับสนุนให้เยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบที่ไม่เรียนต่อสามารถประกอบอาชีพตามความต้องการที่มีความมั่นคง เพื่อให้
		 ดูแลตัวเองได้ในระยะยาว
3) สนับสนุนอาชีพเสริมให้แม่ของเยาวชนที่สูญเสียฯ อย่างครบวงจร (ทักษะการผลิต วัตถุดิบ และการตลาด) เพื่อให้มี
		 รายได้ที่มั่นคงสามารถดูแลครอบครัวได้
ข้อเสนอเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัวที่รัฐไม่ดูแล
1) รัฐต้องมองเยาวชนกลุ่มนี้ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องให้การช่วยเหลือดูแล เพื่อลดเงื่อนไขความเกลียดชัง และไม่ให้
		 เยาวชนกลุ่มนี้หันไปใช้ความรุนแรงต่อต้านรัฐ
2) การดูแลช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มนี้ รัฐไม่ควรทำ�เองโดยตรง แต่ควรสนับสนุนผ่านกลไก หรือกลุ่ม องค์กรที่มีอยู่ในพื้นที่
		 ที่ได้รับการยอมรับจากคนกลุ่มนี้ เช่น คณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด อบต. NGOs ภาคประชาสังคม ฯลฯ

แผนภาพที่ 4.3 สรุปภาพรวมเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ
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ผู้ชายและเยาวชนชายที่ ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสถานการณ์ความไม่สงบ (Indirect Impact)
4. เยาวชนชายว่างงานในจังหวัดชายแดนใต้
สำ�หรับกลุม่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยทางอ้อมจากสถานการณ์ความไม่สงบในการศึกษาครัง้ นี้ เน้นไปทีเ่ ยาวชนชายว่างงาน เนือ่ งจาก
ที่ผ่านมา การว่างงานของเยาวชนชายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาสำ�คัญ โดยภาพรวมพบว่าภาวะการว่างงานของเยาวชน
ชายในสามจังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศ จากข้อมูลภาวะการว่างงานของผู้ชายอายุ 20 – 30 ปี
ในสามจังหวัดชายแดนใต้อยู่ในเกณฑ์ 8 – 9 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ 3 – 4 เปอร์เซ็นต์ 56 สำ�หรับการ
ศึกษาครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ว่างงาน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 15 – 25 ปี โดยนัยยะของการว่าง
งานในที่นี้หมายถึง
1) เยาวชนชายที่ว่างงานจริงๆ ไม่ท�ำ อะไรเลย มักเป็นกลุ่มที่มีอายุประมาณ15 – 18 ปี ที่เพิ่งออกจากการเรียนได้ประมาณ
		 1 – 3 ปี
2) เยาวชนชายที่ออกจากการเรียนแล้วยังไม่มีงานที่ชัดเจน นอกจากช่วยครอบครัวทำ�งานตามฐานอาชีพเดิม เช่น กรีดยาง
		 ซ่อมมอเตอร์ไซค์ เป็นการแบ่งเบาภาระงานของครอบครัว แต่ไม่สามารถมีรายได้หลักที่แน่นอน เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเอง
3) เยาวชนที่มีงานทำ�แต่เป็นงานที่ไม่ประจำ� ไม่มีรายได้ที่แน่นอน บางช่วงอาจมีงาน แต่บางช่วงจะว่างงานเป็นเวลาหลาย
		 เดือนติดต่อกันโดยไม่มีรายได้ ส่วนใหญ่จะหยุดเรียนมา 4 – 5 ปีแล้ว มักจะทำ�งานรับจ้าง โดยทำ�หลากหลายประเภท
		 ตามแต่จะหาได้ หรือ มีคนมาจ้างให้ท�ำ เช่น งานก่อสร้าง ถางป่า กรีดยาง
เยาวชนชายว่างงานที่ศึกษาในครั้งนี้ แบ่งเป็นเยาวชนว่างงานพุทธ และเยาวชนว่างงานมุสลิม ในส่วนของเยาวชนชายว่างงาน
มุสลิมจำ�แนกตามลักษณะของถิ่นการอยู่อาศัย ได้แก่ 1) เยาวชนชายว่างงานในพื้นที่ชนบทเชิงเขา หรือพื้นที่ท�ำ สวน 2) เยาวชนชายว่าง
งานในพืน้ ทีช่ ายทะเล 3) เยาวชนชายว่างงานในเขตชุมชนเมือง ทัง้ นี้ เนือ่ งจากถิน่ ทีอ่ ยูจ่ ะสัมพันธ์กบั ฐานทรัพยากรซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อ
การประกอบอาชีพของเยาวชนชายในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ยังศึกษากลุ่มเยาวชนชายว่างงานที่เรียนร.ร.เอกชนสอนศาสนา/ ปอเนาะ
และเยาวชนชายที่จบการศึกษาจากประเทศในโลกมุสลิม เพราะเป็นระบบการศึกษาที่ต่างกับระบบการศึกษาปกติของประเทศ ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อโอกาสการศึกษาต่อและโอกาสการได้งานทำ�ที่ต้องแข่งขันในมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ สำ�หรับเยาวชนพุทธจะเน้นศึกษา
เยาวชนที่อยู่ในเขตเมือง ที่ส่วนใหญ่อยู่ในระบบการศึกษาจนจบระดับมัธยมปลาย ซึ่งมีโอกาสศึกษาต่อและหางานทำ�ได้ง่ายกว่า
ลักษณะของเยาวชนชายว่างงานทีศ่ กึ ษา สำ�หรับเยาวชนชายมุสลิมส่วนใหญ่เรียนจบระดับประถมจากโรงเรียนประถมสามัญใน
ชุมชนและมัธยมต้นจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในละแวกบ้าน และมีบางส่วนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันขณะเรียนอยู่ระดับมัธยม
ปัจจุบันบางรายกำ�ลังเรียน ก.ศ.น. เพราะต้องการวุฒิไปเรียนต่อสายอาชีพ และไปสมัครงานที่ตนเองสนใจ บางรายเรียนปอเนาะเพราะ
ค่าใช้จ่ายน้อยและสามารถไปรับจ้างทำ�งานอื่นๆ ได้ โดยส่วนใหญ่มีพี่น้องหลายคน เฉลี่ย 5 – 6 คน สำ�หรับเยาวชนพุทธที่ว่างงาน ส่วน
ใหญ่ยังอยู่ในระบบการศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ บางส่วนเลิกเรียนไปเลย บางส่วนก็จะเรียนๆ หยุดๆ
มีพี่น้องเฉลี่ยครอบครัวละ 2 – 3 คน
โดยภาพรวมเยาวชนชายที่ว่างงาน หลังจากออกจากการเรียน บางคนไม่ท�ำ งานอยู่บ้านเฉยๆ บางคนช่วยพ่อแม่ท�ำ งานที่บ้าน
เช่น กรีดยาง ขายของ เป็นต้น บางคนรับจ้างเป็นครั้งคราวไม่มีงานประจำ�ที่แน่นอน เช่น รับจ้างก่อสร้าง ถางหญ้า บางคนไปมาเลเซีย
ทำ�งานร้านต้มยำ� เป็นลูกเรือประมง เยาวชนชายมองว่าการว่างงานในวัยนีเ้ ป็นเรือ่ งธรรมดาและไม่ใช่ปญ
ั หา เพราะในชุมชนมีวยั รุน่ ทีอ่ ยู่
บ้านเฉยๆ มากกว่าคนที่เรียนหนังสือ โดยทั่วไปเยาวชนชายที่ว่างงานจะมีพฤติกรรม หรือแสดงออกในหลายลักษณะ อาทิเช่น จับกลุ่ม
กันขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวเล่นในหมู่บ้าน อยู่ตามร้านเกมส์ บางส่วนก็จะปลีกตัวจากชุมชนไปรวมกลุ่มกันกินนํ้ากระท่อม บางส่วนจะถูก
ชักจูงไปทำ�เรือ่ งผิดกฎหมายหรือเกีย่ วข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชนชายมุสลิมจะเป็นกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะถูกชักจูงไปเป็นเครือ่ งมือของ
กลุ่มก่อความไม่สงบได้

56 คณะทำ�งานวาระทางสังคม 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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สำ�หรับคนที่ไปเรียนประเทศในโลกมุสลิมจำ�นวนประมาณ 11,000 คน57 ซึ่งเยาวชนชายก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น ที่ผ่านมาจะไป
เรียนในประเทศอียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย ลิเบีย จอร์แดน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฯลฯ ส่วนใหญ่นิยมไปเรียนที่อียิปต์สาขาที่นิยมเรียน
ได้แก่ กฎหมายอิสลาม ภาษาอาหรับ และศึกษาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นสาขาที่ได้รับรองวุฒิจาก ก.พ. บางส่วนก็เรียนประวัติศาสตร์
ยุติธรรม เรียนศาสนาโดยตรง บางส่วนเรียนสาขาทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ฯลฯ ซึ่งก.พ.ยังไม่รับรองวุฒิ ถ้า
ต้องการประกอบอาชีพตามที่เรียนมาก็จะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ หากไม่ผ่านก็ไม่สามารถทำ�ได้ ทำ�ให้ส่วนใหญ่ต้องไปทำ�งาน
มาเลเซียหรือบรูไน เพราะประเทศเหล่านี้ให้การรับรองวุฒิ

4.1 ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่มีต่อเยาวชนชายทั่วไปในพื้นที่
เยาวชนชายทั่วไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ผู้ที่ไม่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สิน
จากสถานการณ์ความรุนแรง ไม่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงหรืออยู่ในการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแต่ได้รับผลกระทบ
ทางอ้อมจากสถานการณ์ความไม่สงบในหลายมิติทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบที่ได้รับในแต่ละมิติจะแตกต่างกันไประหว่าง
เยาวชนชายพุทธ กับเยาวชนชายมุสลิม ดังนี้
ต้องใช้ชีวิตในสังคมที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความหวาดระแวง
เยาวชนชายมุสลิมถูกระแวงจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคง เยาวชนชายมุสลิมเป็นกลุ่มที่ถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคง
ว่าอาจเป็นแนวร่วมก่อความไม่สงบ ทำ�ให้ใช้ชีวิตได้ไม่สะดวกเหมือนที่เคยเป็น เช่น เมื่อมีการรวมตัว รวมกลุ่มกันทำ�กิจกรรมใดๆ โดย
เฉพาะการรวมกลุ่มในที่ส่วนตัว จะถูกเจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ส่งผลให้เยาวชนชายไม่ค่อยอยากรวมกลุ่มกันทำ�กิจกรรม นอกจาก
นี้ การเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวก รู้สึกว่าตนเองถูกตรวจสอบเป็นพิเศษ เช่น กรณีที่ผ่านด่านจะถูกตรวจอย่างละเอียด อีกทั้งยัง
กังวลเรื่องความปลอดภัย ทำ�ให้เยาวชนชายไม่อยากเดินทางในช่วงคํ่า ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่จะไปไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ในกรณีของเยาวชน
ชายที่เรียนสายศาสนาจะถูกจับตามองเป็นพิเศษ บางครั้งมีการติดตาม ตรวจค้นทั้งในหมู่บ้าน และที่โรงเรียน
เกิดความหวาดระแวงระหว่างเยาวชนชายพุทธกับเยาวชนชายมุสลิม สถานการณ์ความไม่สงบโดยรวมทำ�ให้เกิดความ
หวาดระแวงระหว่างคนพุทธและมุสลิม เช่น การไปมาหาสู่ระหว่างกันน้อยลง หรือ พยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่
มีชุมชนต่างศาสนิก ซึ่งความหวาดระแวงนี้ได้ขยายวงไปสู่เยาวชนชายของสองศาสนา จนลุกลามเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงในบางพื้นที่
ปัจจัยสำ�คัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเยาวชนคือ การที่ไม่ได้เรียนหรือใช้ชีวิตร่วมกันในวัยเด็ก เมื่อก่อนเด็กพุทธ
จะเรียนโรงเรียนในชุมชนร่วมกับเด็กมุสลิม แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทำ�ให้เด็กพุทธย้ายไปเรียนโรงเรียนในตัวเมืองมากขึ้น
ขณะเดียวกันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาก็เริ่มเปิดสอนระดับประถม ซึ่งคนมุสลิมก็นิยมส่งลูกไปเข้าเรียน ทำ�ให้โอกาสที่เด็กทั้งสองกลุ่ม
จะมีปฏิสัมพันธ์และเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ในวัยเด็กขาดหายไป
เยาวชนชายพุทธเล่าถึงเหตุการณ์ที่สะท้อนความหวาดระแวงและความขัดแย้งที่มีต่อกันว่า
โดยปกติเยาวชนพุทธ มุสลิมในเขตเมืองจะยังเรียนด้วยกัน คบหาเป็นเพือ่ นกัน เยาวชนพุทธจะฟังภาษายาวีได้เป็นบาง
คำ�ไม่เข้าใจทัง้ หมดแต่กไ็ ม่รสู้ กึ เป็นปัญหา ปัจจุบนั รูส้ กึ ระแวงเมือ่ เพือ่ นมุสลิมพูดภาษายาวีกนั เอง และพยายามหลีกเลีย่ งไม่คยุ กัน
ในประเด็นความขัดแย้งระหว่างพุทธ มุสลิม “นั่งกันอยู่เป็นกลุ่ม เพื่อนที่เป็นมุสลิมเริ่มพูดกันเองเป็นภาษายาวี เราก็รู้สึกระแวง
ว่านินทาเราหรือเปล่า”
หลังจากสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นประมาณ 5 ปี เริ่มมีเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างเยาวชนพุทธในเมืองกับ
เยาวชนมุสลิม โดยเยาวชนพุทธเป็นฝ่ายเริม่ ก่อน หลังจากนัน้ ก็มกี ารโต้ตอบเอาคืนกันไปมาอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ เกิดขึน้ ค่อนข้างบ่อย
และการปะทะกันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากชกต่อยเอาไม้ตี และชิงทรัพย์ ตอนนี้ถึงขั้นใช้อาวุธฟันแทง บางรายถึงตาย
เยาวชนทั้งสองฝ่ายจึงกลัวและพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางเข้าไปในโซนของอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าต้องเดินทางไปไหนก็จะพกมีด
ติดตัวไปด้วย
“ตอนนี้พอเห็นว่าเป็นมุสลิมผ่านมา เด็กพุทธก็รุมตีแล้ว แม้จะไม่รู้จักกันก็ตาม เด็กมุสลิมก็เช่นเดียวกัน...มีเพื่อนที่เป็น
มุสลิมจะมาส่งที่บ้าน เขาถามว่า แถวนั้นคนพุทธเขาตีมุสลิมหรือเปล่า เมื่อเราบอกว่าไม่มีเขาจึงกล้าเข้ามาส่ง”
57 ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), “รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ 2556”, (ศอ.บต., 2556), หน้า ช.
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การประกอบอาชีพและการทำ�มาหากินลำ�บากขึ้น
เนือ่ งจากกังวลเรือ่ งความปลอดภัยจากสถานการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กลัวโดนลูกหลง ดังนัน้ จึงต้องลดเวลาหรือปรับเปลีย่ น
ช่วงเวลาในการทำ�งานหรืออาจต้องหยุดงานในบางครัง้ ขณะเดียวกันสภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็ซบเซาลง มีผลต่อการจ้างงานและรายได้
จากการประกอบการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ต้องลดเวลาปรับเปลีย่ นช่วงเวลาในการทำ�งานหรือหยุดงาน เยาวชนต้องปรับเปลีย่ นเวลาในการทำ�งาน หรือ ลดเวลาในการ
ทำ�งานลง โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องออกทำ�งานในช่วงคํ่า หรือเช้ามืด จะพยายามออกมาทำ�งานในช่วงที่เริ่มสว่างแล้ว เช่น การออกเรือ
ประมง ต้องเปลี่ยนจากการออกเรือในช่วงกลางคืนมาเป็นตอนเช้าแทน ส่วนการกรีดยาง จากที่เคยไปกรีดตั้งแต่ตี 1 ตี 2 ก็เปลี่ยนมา
กรีดตอน 6 โมงเช้าแทน (โดยปกติถ้ากรีดยางช่วงดึกนํ้ายางจะออกดีกว่า) หรือ บางพื้นที่ต้องรวมกลุ่มกันไปกรีดยาง ไม่กล้าไปคนเดียว
หรือ ถ้ามีคนพบทหารกำ�ลังลาดตระเวนในสวนยางจะโทรบอกต่อกัน และชาวบ้านจะหยุดกรีดยางในบริเวณนั้นทั้งหมด เพราะกลัวโดน
ลูกหลง ในบางพื้นที่ หากมีการโหมกระแสคำ�เตือนเรื่องให้หยุดทำ�งานวันศุกร์ ชาวบ้านก็จะหยุดทำ�งานวันศุกร์ไประยะหนึ่ง เป็นต้น
เศรษฐกิจโดยรวมซบเซาลง สถานการณ์ความไม่สงบทำ�ให้คนนอกพื้นที่ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยว หรือค้าขาย ในพื้นที่ การ
ประกอบการต่างๆ จึงลดลง ส่งผลให้การจ้างงานต่อเนื่องอื่นๆ ลดลงตามไปด้วย เช่น ร้านอาหารต้องปิดร้านเร็วขึ้น ลูกค้าน้อยลง ไม่มี
คนมารับซือ้ ผลไม้ในพืน้ ที่ ดังนัน้ เยาวชนทีท่ �ำ งานรับจ้างทัว่ ไปก็จะมีงานลดลง นอกจากนี้ สถานการณ์ความไม่สงบยังทำ�ให้นกั ลงทุนราย
ใหญ่ไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพื้นที่ แหล่งงานที่จะรองรับแรงงานจึงมีน้อยลงทำ�ให้โอกาสการทำ�งานของเยาวชนชายก็ลดน้อยลงไปด้วย

4.2 ผลกระทบจากการว่างงานที่เกิดกับเยาวชนชาย
ภาวะการว่างงานทำ�ให้เยาวชนชายได้รับผลกระทบทั้งทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และส่งผลกระทบต่อครอบครัว ซึ่ง
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะการว่างงานของเยาวชนชาย ดังนี้
ขาดรายได้เป็นช่วงๆ บางคนต้องเป็นหนี้ทำ�ให้เกิดความเครียด เยาวชนชายที่ไม่มีงานประจำ�ที่แน่นอน รับจ้างเป็นช่วงๆ
หากว่างงานก็จะขาดรายได้ เกิดความเครียดโดยเฉพาะเยาวชนที่มภี าระเลีย้ งดูครอบครัว ต้องพยายามหางานทำ�อยู่ตลอด ถ้าหางานทำ�
ไม่ได้ก็อาจต้องยืมจากญาติหรือเพื่อนทำ�ให้มีหนี้สิน เพื่อนของเยาวชนที่ว่างงานเล่าว่า “เพื่อนมีฐานะลำ�บาก พ่อก็เสียชีวิตแล้ว มีพี่น้อง
5 คน เป็นพี่คนโต ต้องหางานรับจ้างทำ� แต่ไม่ได้มีทุกวัน วันไหนที่หางานทำ�ไม่ได้ก็จะมาหา ตนก็จะแบ่งยางให้กรีดพอให้มีเงิน
ไปใช้รายวัน” สำ�หรับเยาวชนชายที่อยู่เฉยๆ ไม่ท�ำ อะไรเลย ยังไม่ค่อยรู้สึกเป็นกังวลหรือเครียดกับการที่ไม่มีรายได้ เพราะส่วนใหญ่จะ
ขอเงินพ่อแม่ใช้เป็นวันๆ ไป
เบือ่ และอับอายทำ�ให้ขาดความเชือ่ มัน่ และความภาคภูมใิ จในตนเอง เยาวชนชายทีว่ า่ งงานหรือไม่มงี านประจำ�ทีแ่ น่นอนจะ
รู้สึกเบื่อและอับอายจากการโดนมองและถามจากครอบครัวและคนรอบข้าง โดยเฉพาะเมื่อถูกถามถึงอนาคตจะรู้สึกอึดอัด รู้สึกตัวเอง
ไม่มีคุณค่า ขาดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตัวเอง ทำ�ให้เวลาพูดคุยมักไม่สบตา พูดเสียงเบา และชอบปลีกตัวจากสังคมไปรวมกลุ่ม
กันเอง เยาวชนชายบางส่วนสะท้อนว่า “อายทัง้ คนในครอบครัวและเพือ่ นในรุน่ เดียวกันทีท่ �ำ งานกันไปแล้ว...เกิดคำ�ถามกับตัวเอง ทำ�ไม
ตัวเองเป็นแบบนี้ รู้สึกสับสนในตัวเอง...มันแวบๆ ขึ้นมาเป็นครั้งๆ”
ทำ�ให้ครอบครัวเป็นกังวล เป็นห่วงอนาคต เยาวชนที่ว่างงานส่วนใหญ่จะเรียนน้อยหรือออกจากการเรียนกลางคัน ทั้งจาก
เหตุผลทีไ่ ม่อยากเรียนเอง หรือเหตุผลเรือ่ งเศรษฐกิจของทางบ้าน ทำ�ให้ครอบครัวเป็นห่วงอนาคตโดยเฉพาะกลุม่ เยาวชนชายทีอ่ ยูเ่ ฉยๆ
ไม่ทำ�อะไร เพราะไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิต จะกลับไปเรียนต่อหรือจะกลับไปทำ�งาน บางครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะลำ�บากก็จะขอให้กลับ
ไปเรียนต่อโดยยอมลดเงื่อนไขหรือความคาดหวังต่อสิ่งที่อยากให้ลูกเรียนลง หากไม่ยอมเรียนต่อก็จะบังคับให้ไปทำ�งานไม่อยากให้
อยู่เฉยๆ กลัวจะไปมั่วสุมทำ�สิ่งไม่ดี เยาวชนบางคนสะท้อนว่า “...พ่อขอให้เรียนต่อ ไม่บังคับอยากเรียนอะไรก็ได้” หรือบางรายเล่าว่า
“...พอเราไม่เรียนอยู่บ้านเฉยๆ พ่อแม่สั่งให้ไปทำ�งานกับพี่ชายที่มาเลย์”
มีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกชักชวนไปทำ�สิง่ ทีไ่ ม่ดี หรือทำ�ผิดกฎหมาย เยาวชนชายทีอ่ ยูเ่ ฉยๆ ไม่ท�ำ งาน ส่วนใหญ่จะรวมกลุม่ กันเล่น
เกมส์ ขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่ง บางกลุ่มก็ไปกินนํ้ากระท่อม เพราะเป็นช่องทางให้ได้ระบายความรู้สึกกดดันที่มีอยู่ในตัวเองและที่เกิดจากสังคม
รอบข้าง เมื่ออยู่ในกลุ่มสังคมแบบนี้นานเข้าก็จะง่ายต่อการถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดี บางคนที่ต้องการเงินไปใช้จ่ายอาจลักขโมย บางคน
ไปมั่วสุมกับกลุ่มที่ติดยาหรือบางรายรุนแรงถึงขั้นค้ายาเสพติด

4.3 สาเหตุ ปัจจัยที่ทำ�ให้เยาวชนชายว่างงาน
4.3.1 มีการศึกษาน้อยทำ�ให้โอกาสทางเลือกในการทำ�งานน้อย เยาวชนชายส่วนใหญ่เรียนน้อย เมือ่ จบชัน้ ป.6 หรือ ม.3 ก็จะ
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ไม่เรียนต่อ จากข้อมูลพบว่าในระดับประถมสัดส่วนนักเรียนชายคิดเป็นร้อยละ 52 ซึ่งมากกว่านักเรียนหญิงที่มีร้อยละ 48 แต่เมื่อเรียน
ถึงระดับมัธยมปลาย สัดส่วนนักเรียนหญิงกลายเป็นร้อยละ 65 ซึ่งมากกว่าสัดส่วนของนักเรียนชายที่เหลือเพียงร้อยละ 3558 แสดงให้
เห็นว่านักเรียนชายออกจากระบบการศึกษาไปเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี ซึ่งมีด้วยกันหลายเหตุผล ได้แก่ 1) ครอบครัวมีบุตรมาก โดยเฉพาะครอบครัวมุสลิม
ทำ�ให้มีภาระเลี้ยงดูมาก ดังนั้นโอกาสที่ลูกจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจึงน้อยลง หลายกรณีลูกคนแรกๆ มักจะออกมาทำ�งานช่วย
แบ่งเบาภาระครอบครัว และเสียสละให้น้องได้เรียน ดังที่เยาวชนสะท้อนว่า “คนเป็นพี่ต้องเสียสละ...ที่บ้านมีพี่น้องหลายคน ออกมา
ทำ�งานก่อน ถ้าหาเงินได้แล้วค่อยกลับไปเรียน” นอกจากนี้ บางคนยังกล่าวว่า “การไปเรียนต่อเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงิน จึงต้องเลือก
คนที่เรียนดีในครอบครัวให้ได้เรียนต่อ” 2) การเรียนต่อในชั้นสูงขึ้นต้องใช้เงินมาก เยาวชนชายที่ผลการเรียนไม่ค่อยดี ไม่มั่นใจว่า
เมื่อเรียนจบแล้วจะมีงานทำ�หรือไม่ และการเรียนในระดับที่สูงขึ้นจะต้องใช้เงินมากขึ้น ดังนั้นจึงเลือกที่จะไปทำ�งานแทน เพราะทำ�ให้มี
รายได้ และไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาเรียนในการเรียน ดังที่เยาวชนสะท้อนว่า “ถ้าจบป.6 แล้วเรียนต่อก็ไม่แน่ใจว่าจะมีงานทำ�หรือป่าว
ตัดสินใจออกมาทำ�งานดีกว่า อย่างน้อยก็ได้เงินแน่” นอกจากนี้ เยาวชนหลายคนที่ไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้เนื่องจากมีปัญหา
เรื่องการเงิน ตัดสินใจไปเรียนปอเนาะแทนเพราะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ามาก และยังมีเวลาไปทำ�งานได้อีก เมื่อว่างจากทำ�งานก็ไปเรียนได้
3) การสูญเสียกำ�ลังหลักของครอบครัวขณะทีเ่ ยาวชนชายอยูใ่ นวัยเรียน ทัง้ ในกรณีทพี่ อ่ เสียชีวติ หรือในกรณีทกี่ �ำ ลังหลักของครอบครัว
(พ่อหรือพีช่ าย) โดนคดีความมัน่ คง ส่วนใหญ่เยาวชนชายทีส่ ามารถทำ�งานได้จะออกมาช่วยแม่ท�ำ งานหารายได้จนุ เจือครอบครัว เยาวชน
ชายบางคนเล่าถึงเหตุผลที่ต้องเลิกเรียนทั้งที่ยังอยากเรียนว่า “ตัดสินใจไปบอกพ่อแม่ว่าเราไม่เรียนต่อแล้ว อยากช่วยพ่อแม่เพราะ
ต้องหาเงินช่วยทางบ้าน เนื่องจากพี่ชายโดนคดีความมั่นคง”
ทักษะในการใช้ภาษาไทยไม่ดี คนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมใช้ภาษามาลายูท้องถิ่นในการติดต่อสื่อสารในชีวิต
ประจำ�วัน จึงมีข้อจำ�กัดด้านความรู้ความเข้าใจภาษาไทยทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อการมีทักษะด้านการอ่าน การเขียน และความเข้าใจใน
เนือ้ หาความรูท้ เี่ ป็นภาษาไทย มีผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของการเรียนสายสามัญ เนือ่ งจากมีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดย
เฉพาะเยาวชนชายมักเกิดความเบื่อหน่าย และอายที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง จึงไม่อยากเรียนต่อ นำ �ไปสู่ปัญหาการออกกลางคัน
(drop out) และการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
การเรียน 2 ระบบควบคู่กัน (สายสามัญและสายศาสนา) ทำ�ให้เด็กรู้สึกว่าต้องเรียนหนักกว่าปกติ แต่ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาตํ่า การที่เยาวชนเรียนได้ผลไม่ดีทั้งสองด้าน สายสามัญก็สู้คนที่เรียนโรงเรียนสามัญไม่ได้ ด้านศาสนาก็ไม่ลึกซึ้ง ทำ�ให้เยาวชน
บางส่วนรู้สึกท้อแท้ ไม่อยากเรียน คิดว่าเรียนไปก็สอบแข่งขันสู้คนทั่วประเทศไม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่มีค่านิยมส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา โดยพบว่าในปีการศึกษาพ.ศ. 2552 จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนามีร้อยละ 70 และอยู่ในโรงเรียนของรัฐเพียงร้อยละ 30 แต่คุณภาพของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาซึ่งเป็นโรงเรียน
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังไม่ได้มาตรฐานพอ
คุณภาพการศึกษาของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ เมื่อพิจารณา
จากข้อมูลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจะเห็นว่า ตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2550 – 2554 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ใน 3 ลำ�ดับสุดท้ายของประเทศมาโดยตลอด คือลำ�ดับที่ 74, 75 และ 76 ทั้งยังมีแนวโน้ม
ตํ่าลงในแต่ละปี 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
การแนะแนวการศึกษายังไม่สามารถทำ�ให้เยาวชนชายรู้และเข้าใจความต้องการของตนเองพอที่จะทำ�ให้สามารถตัดสินใจเลือกเรียน
ในสิ่งที่อยากเรียนจริงๆ ส่วนใหญ่จะทำ�ตามกันไป ดังที่เยาวชนชายสะท้อนว่า“เรียนตะฟิกฮ์ 60 เพราะเห็นรุ่นพี่เรียนแล้วสบาย และ
คิดว่าถ้าเรียนจบจะสามารถสอนเด็กๆ อ่านอัลกุรอ่านในชุมชน หรือสอนตาดีกาได้ แต่พอไปเรียนได้ซักพัก รู้สึกเบื่อ ยาก เรียนไม่ไหว
จึงลาออก” นอกจากนี้ เมื่อเยาวชนชายมีปัญหาด้านการเรียน ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไปปรึกษาครู เมื่อปัญหาไม่ได้ถูกคลี่คลายเป็นระยะๆ
58 สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, "อัตราการเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2548", 2554
59 สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “การพัฒนาการศึกษาในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้”,
ข่าวการพัฒนาภาคใต้, ฉบับประจำ�ไตรมาส 4, 2555, หน้า 2
60 ตะฟิกฮ์ เป็นการเรียนท่องจำ�อัลกุรอ่านทั้งเล่ม
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ทำ�ให้เยาวชนเกิดความเครียดสะสม เบื่อหน่าย ไม่อยากเรียนต่อ ดังที่เยาวชนซึ่งออกจากการเรียนกลางคันสะท้อนว่า “ออกจากที่เรียน
เพราะเบื่อ เรียนแล้วปวดหัว ครูให้การบ้านมาก เบื่อครู”
ครอบครัวไม่เคีย่ วเข็ญเรือ่ งการเรียนของลูกมากนัก เนือ่ งจากพ่อแม่สว่ นใหญ่มกี ารศึกษาค่อนข้างน้อย ไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ งการเรียน
หรือช่องทางการศึกษาของลูกมากนัก นอกจากนี้ การที่แต่ละครอบครัวมีลูกมากทำ�ให้พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลใส่ใจลูกเท่าที่ควร
ทัศนะเรือ่ งการเรียนด้านศาสนาของครอบครัวเป็นส่วนหนึง่ ทีป่ ดิ กัน้ โอกาสการเลือกเรียนตามความสนใจของเยาวชน ซึง่ ส่งผล
ให้เยาวชนขาดแรงจูงใจ หรือไม่มีความพยายามมากพอที่จะเรียนให้ส�ำ เร็จ พ่อแม่คิดว่าการเรียนศาสนาจะทำ�ให้ลูกเป็นคนดี ที่สำ�คัญมี
ความเชื่อว่าถ้าลูกได้เรียนศาสนาถึงขั้นแตกฉานจะได้บุญมาก สามารถพาคนในครอบครัวให้ขึ้นสวรรค์ได้ จึงอยากให้ลูกชายอย่างน้อย
หนึ่งคนเรียนด้านศาสนา หลายครอบครัวจึงคาดคั้น หรือกะเกณฑ์ลูกให้ไปเรียนสายศาสนา เมื่อบวกกับวัฒนธรรมที่ลูกไม่กล้าโต้แย้ง
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่อในสิ่งที่เห็นไม่ตรงกัน ทำ�ให้ต้องจำ�ยอมเรียนตามความต้องการของพ่อซึ่งเป็นการฝืนความรู้สึก
ดังนั้นเมื่อมีปัญหาก็จะเลิกเรียนได้ง่าย ดังที่เยาวชนบางคนสะท้อนว่า “พ่ออยากให้เรียนปอเนาะ แต่เราอยากเรียนเอกชนสอนศาสนา
พ่อก็บอกว่า...ถ้าไม่เรียนปอเนาะก็ให้ออกไปทำ�งาน”
4.3.2 ขาดแหล่งงานรองรับในพื้นที่ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ แหล่งงานที่จะรองรับเยาวชนชายมีน้อย ทำ�ให้เยาวชน
ชายส่วนหนึ่งต้องไปทำ�งานนอกพื้นที่ เช่น มาเลเซีย เป็นต้น การขาดแหล่งงานในพื้นที่มีด้วยกันในสองลักษณะ คือ
ทรัพยากรทีเ่ ป็นฐานการประกอบอาชีพมีไม่เพียงพอ พืน้ ทีท่ เี่ ยาวชนอาศัยอยู่ มีทรัพยากรน้อย ไม่หลากหลาย ไม่สามารถรองรับ
การประกอบอาชีพของเยาวชนได้เพียงพอ เช่น กรณีชุมชนชายทะเล ฐานทรัพยากรที่เป็นแหล่งอาชีพมีเพียงอย่างเดียว คือ ทรัพยากร
ประมง เมื่อเสื่อมโทรมลงก็กระทบต่อการทำ�อาชีพ และไม่มีทางเลือกในการทำ�อาชีพอื่นๆ นอกจากนี้ การที่แต่ละครอบครัวมีลูกมาก
และประกอบอาชีพที่ต้องพึ่งพิงฐานทรัพยากรเดิมของครอบครัวที่มีอยู่อย่างจำ�กัด ทำ�ให้ไม่สามารถที่จะจัดสรรให้ลูกทุกคนทำ�มาหากิน
ได้อย่างเพียงพอ เช่น การทำ�ประมงโดยใช้เรือของครอบครัว หรือ การกรีดยางในสวนยางของครอบครัว
แหล่งงานขนาดใหญ่ที่ทำ�ให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่มีน้อย เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทำ�ให้ผู้ประกอบการไม่มาลงทุน
เพราะขาดความเชือ่ มัน่ เนือ่ งจากเศรษฐกิจในพืน้ ทีย่ งั ซบเซาต่อเนือ่ ง ประชาชนมีความกังวลและไม่มนั่ ใจถึงความปลอดภัยในการใช้ชวี ติ
ทำ�ให้หลายธุรกิจต้องปิดกิจการเพราะประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องยาวนาน จากดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เดือนเมษายนพ.ศ. 2557 อยู่ที่ 45.6 ซึ่งมีค่าตํ่ากว่าค่ากลางที่ 5061 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการไม่มีความเชื่อมั่นต่อ
เศรษฐกิจด้านการค้าและการลงทุนในพื้นที่
4.3.3 คนมุสลิมในพื้นที่ไม่นิยมทำ�งานกับผู้ประกอบการที่เป็นคนนอกพื้นที่หรือที่เป็นคนพุทธ เพราะมองว่าผู้ประกอบการ
ที่เป็นคนนอกพื้นที่มีความเข้าใจและคำ�นึงถึงวัฒนธรรมของคนมุสลิมในพื้นที่น้อย จึงไม่ได้จัดระบบการทำ�งานเพื่อรองรับแรงงานที่เป็น
มุสลิม ทำ�ให้แรงงานส่วนใหญ่ที่เป็นมุสลิมไม่สะดวกที่จะทำ�งานด้วย ถ้าเลือกได้ก็จะไปทำ�งานมาเลย์เพราะมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันและ
ได้ค่าตอบแทนสูงกว่า โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ติดชายแดนมาเลเซียจะข้ามแดนไปทำ�งานรับจ้างแบบไปกลับทุกวัน
4.3.4 ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ไม่เชือ่ มัน่ ต่อแรงงานทีเ่ ป็นเยาวชนชายในพืน้ ที่ เพราะมองว่าเยาวชนรุน่ ใหม่ไม่อดทน ไม่สงู้ าน
ขาดความรับผิดชอบ และส่วนใหญ่ยังขาดทักษะฝีมือในการทำ�งาน ประกอบกับปัจจุบันนี้ แรงงานข้ามชาติหาได้ง่ายขึ้น และค่าจ้าง
ถูกกว่า จึงหันไปจ้างงานแรงงานข้ามชาติแทน ดังที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งสะท้อนว่า “ถ้าเลือกได้ชอบที่จะจ้างงานแรงงานข้ามชาติ
มากกว่าเยาวชนในพื้นที่ เพราะขยันกว่า และค่าจ้างก็ถูกกว่า”
4.3.5 เยาวชนชายขาดทักษะฝีมอื สำ�หรับงานทีต่ อ้ งใช้ความเชีย่ วชาญเฉพาะ งานทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะความเชีย่ วชาญเฉพาะ เช่น
งานช่าง ซึ่งเป็นงานที่เป็นที่ต้องการแต่กลับขาดแคลน ปัจจุบันเยาวชนชายที่รับจ้างส่วนใหญ่จะทำ�งานเป็นเพียงลูกมือได้รับค่าแรงตํ่า
และมีงานไม่สมํ่าเสมอ การที่ไม่มีทักษะฝีมือเป็นเพราะไม่ได้เรียนหรือฝึกฝนมาอย่างจริงจัง เนื่องจากค่านิยมของคนในพื้นที่ที่ไม่นิยมส่ง
ลูกเรียนสายอาชีพ เพราะมองว่าการเรียนการสอนสายอาชีพทำ�ให้เยาวชนเสียคนได้ง่าย ไม่เคร่งครัดในศาสนา เด็กที่เรียนสายอาชีพมัก
ถูกมองว่าเป็นเด็กเกเร จากข้อมูลพบว่า มีสถานศึกษาอาชีวะในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ทั้งหมด 23 แห่ง มีนักเรียนประมาณ 6,754
คน ซึ่งนับว่ามีจำ�นวนน้อยเมื่อเทียบกับจำ�นวนนักเรียนในระดับมัธยมปลายทั้งหมดที่มีถึง 43,862 คน62
61 กลุ่มวัฎจักรเศรษฐกิจ, “ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 เดือนเมษายน 2557”, (กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับศูนย์อำ�นวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2557), หน้า 1, < http://www.sbpac.go.th > (สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2557)
62 ศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), “รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ 2556”, เรื่องเดิม, หน้า ช.
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4.3.6 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนชายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถเข้าถึงและทำ�ให้เยาวชนชาย
ประกอบอาชีพได้จริง ซึง่ มีหลายสาเหตุ ได้แก่ 1) สิง่ ทีห่ น่วยงานสนับสนุนส่วนใหญ่ไม่ตรงกับความสนใจทีแ่ ท้จริงของเยาวชน 2) เยาวชน
ชายเข้าถึงช่องทางการรับรูเ้ รือ่ งการสนับสนุนส่งเสริมด้านอาชีพและเรือ่ งแหล่งงานน้อย เพราะหน่วยงานส่วนใหญ่มกั จะสือ่ สารผ่านช่อง
ทางทีเ่ ป็นทางการ เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น อบต. ซึง่ เยาวชนชายมักจะไม่คอ่ ยเข้าหาช่องทางดังกล่าว 3) หน่วยงานทีส่ นับสนุนด้านอาชีพจะเลือก
สนับสนุนผูห้ ญิงหรือกลุม่ ผูห้ ญิงมากกว่าเยาวชนชาย เพราะประสบการณ์ทผี่ า่ นมาเห็นว่ามีโอกาสสำ�เร็จมากกว่า นอกจากนี้ ยังมีเงือ่ นไข
ของตัวเยาวชนชายเองซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่นิ่ง ความสนใจสั้น ยังไม่รู้ความต้องการของตนเอง ไม่ค่อยทำ�อะไรได้ต่อเนื่อง และยังไม่รู้สึกว่า
ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างจริงจัง จึงขาดความกระตือรือร้น ขี้เกียจทำ�งาน เยาวชนบางส่วนสะท้อนว่า “ถ้าจะทำ�งานจริงๆ ก็ไม่ว่างงาน
หรอก คนที่ว่างงานจริงๆ ก็คือคนที่ไม่อยากทำ�”
4.3.7 เยาวชนชายว่างงานมีการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับงานและการพัฒนาศักยภาพน้อย ทีผ่ า่ นมาการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ของเยาวชนชายว่างงานมีหลายช่องทาง แต่กย็ งั มีขอ้ จำ�กัดในหลายด้าน เช่น การรับรูจ้ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน้อยมากหรือแทบไม่รเู้ ลย
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก 1) ช่องทางการสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับโครงการ งานต่างๆ มักผ่านช่องทางทีเ่ ป็นทางการ เช่น การติดประกาศตาม
สถานที่ราชการ การลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือประสานผ่านผู้น�ำ ทางการ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน อบต. เป็นต้น ซึ่งยังไม่
กระจายไปถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนชายส่วนใหญ่มักไม่เข้าหาช่องทางเหล่านี้ 2) กลไกระดับพื้นที่ของหน่วยงาน
ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ดีพอ หลายหน่วยงานมีกลไกในระดับตำ�บล เช่น บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสาศอ.บต. ฯลฯ แต่พบว่า
หลายพื้นที่ กลไกเหล่านี้จะไปประสานงานเฉพาะกับผู้นำ�ทางการเป็นหลัก ในหลายพื้นที่เยาวชนไม่รู้ว่ามีกลไกดังกล่าวอยู่ ดังที่เยาวชน
สะท้อนว่า “ไม่รู้ว่าในตำ�บลมีบัณฑิตแรงงาน และไม่รู้จักว่าเป็นใคร”
สำ�หรับชุมชนเมืองการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากหน่วยงานค่อนข้างน้อย เพราะวิถชี วี ติ ทีต่ า่ งคนต่างอยู่ และเวลาในการทำ�งานทีอ่ อก
ไปแต่เช้าและกลับตอนคํ่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับเวลาทำ�งานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ท�ำ งานตามเวลาราชการ โดยส่วนใหญ่ เยาวชนชาย
รับรูแ้ หล่งงานจากเพือ่ นหรือคนรูจ้ กั มีบา้ งทีร่ จู้ ากอินเตอร์เน็ทแต่งานทีล่ งตามอินเตอร์เน็ทมักเป็นงานทีต่ อ้ งมีวฒ
ุ กิ ารศึกษา (อนุปริญญา
หรือปริญญาตรี) หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำ�งานมาก่อน ซึ่งเยาวชนที่ว่างงานมักเรียนไม่ค่อยสูง จึงไม่ค่อยให้ความสนใจกับข้อมูล
ข่าวสารเรื่องงานที่ผ่านช่องทางนี้มากนัก เพราะส่วนหนึ่งคิดว่าตนเองเรียนน้อยไม่มีโอกาสเข้าถึงงานเหล่านั้น
4.3.8 โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาน้อย ที่ผ่านมาเยาวชนชายว่างงานมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ ค่อนข้างจำ�กัด เนื่องจาก โครงการแทบทั้งหมดเข้าถึงชุมชนผ่านผู้นำ�ที่เป็นทางการ คนที่รับรู้และมีโอกาสเข้าร่วมมัก
เป็นคนที่ใกล้ชิดหรืออยู่ในเครือข่ายของผู้น�ำ จึงไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงทั้งชุมชน ดังที่เยาวชนชายสะท้อนว่า “เคยได้ยิน
เคยไปลงชื่อโครงการไทยเข้มแข็งแล้วแต่ก็ไม่ได้ เพราะเราเข้าไม่ถึงคนของผู้ใหญ่บ้าน” ขณะเดียวกัน โครงการเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ที่
เข้ามาในชุมชน เช่น โครงการต้นกล้าอาชีพ, โครงการทำ�ดีมีอาชีพ ฯลฯ มักให้กับกลุ่มผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงจะเข้ามาร่วมรับรู้โครงการ
ตั้งแต่เริ่มจึงมีโอกาสมากกว่าที่จะได้โครงการ นอกจากนี้ หน่วยงานที่สนับสนุนอาชีพให้กับกลุ่มโดยตรง มักจะส่งเสริมกลุ่มที่ค่อนข้าง
เข้มแข็งและทำ�อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้หญิงเช่นกัน
4.3.9 ผูท้ เี่ รียนจบจากประเทศในโลกมุสลิมส่วนใหญ่ไม่ได้มปี ญ
ั หาการว่างงานทีช่ ดั เจน แต่มกั จะไม่ได้ทำ�งานตรงตามสาขา
ที่เรียนมา เพราะไม่ว่าจะจบอะไรมาก็ตามส่วนใหญ่ก็ต้องมาเป็นครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ยกเว้นคนที่ตั้งใจไปเรียนสายศาสนา
เพื่อกลับมาเป็นครูสอนศาสนาโดยตรง สำ�หรับผู้ที่เรียนสาขาทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ซึ่ง ก.พ.ไม่รับรองวุฒิ
ถ้าต้องการทำ�งานตามสาขาที่จบมาก็ต้องไปทำ�งานในมาเลเซีย บรูไน เป็นต้น

4.4 ผลกระทบในมิติหญิงชาย
จากข้อมูลการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พบว่า ในระดับประถมสัดส่วนการเข้าเรียนของหญิง ชาย
จะใกล้เคียงกัน (ชาย 52% หญิง 48%) แต่เมือ่ ถึงระดับมัธยมปลาย ผูห้ ญิงจะมีสดั ส่วนมากกว่าผูช้ ายเกือบเท่าตัว (ชาย 35% หญิง 65%)
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเยาวชนหญิงมุสลิมทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับการเรียนต่อมากกว่าเยาวชนชาย เพราะเชือ่ ว่า การมีการศึกษาสูงจะ
สร้างโอกาสการทำ�งานและสถานภาพให้กบั ผูห้ ญิงมากขึน้ ซึง่ จะช่วยลดภาวะการถูกกดทับทางสังคมทีเ่ ป็นอยู่ ในขณะทีเ่ ยาวชนชายส่วน
ใหญ่เชื่อว่า แม้จะไม่ได้เรียนสูง ไม่ได้เข้าสู่ระบบงานโดยทั่วไป ผู้ชายก็ยังมีสถานภาพทางสังคมที่เป็นผู้นำ�และได้รับการยอมรับมากกว่า
ผู้หญิง ซึ่งหากแนวโน้มยังเป็นไปในลักษณะนี้ต่อไปอาจทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในสังคมมุสลิม
จากการปรับบทบาททางสังคมที่กำ�ลังจะเปลี่ยนไป
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4.5 การรับมือและการจัดการกับปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Coping Strategy)
เยาวชนชายที่ว่างงานพุทธและมุสลิม มีการรับมือและจัดการกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการว่างงานในด้านต่างๆ
ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันในหลายลักษณะ ดังนี้
ด้านจิตใจ
ปรึกษากับคนที่รู้สึกไว้ใจเมื่อมีปัญหา 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 ต้องการคำ�ปรึกษาจะปรึกษากับคนที่เยาวชนคิดว่าเข้าใจและสามารถสนับสนุนความคิดของเขาได้ ดังที่
เยาวชนบางคนสะท้อนว่า “ถ้าปัญหามันหนักเกินที่เราจะคิดไหว ทางมันตัน ก็ปรึกษาน้า คิดว่าเขาน่าจะมีหนทาง ถ้าน้าเข้าใจเราก็จะ
ช่วยไปคุยกับแม่ให้ เพราะคิดว่าเราพูดไปยังไงแม่ก็ไม่ฟัง”
หาคนระบายความรู้สึก เมื่อเยาวชนชายรู้สึกไม่สบายใจจะหาเพื่อนเพื่อพูดคุยระบายความรู้สึก ซึ่งเยาวชนสะท้อนว่า
“เวลาไม่สบายใจ แค่ได้พูดได้ระบายออกไปก็รู้สึกดีขึ้นแล้ว”
หลบไปอยู่ในที่ที่เยาวชนรู้สึกว่าสามารถพักพิงใจชั่วคราวได้ เมื่อเผชิญกับปัญหาเยาวชนชายบางส่วนจะไปอยู่ในที่ซึ่งรู้สึก
สบายใจ และมีเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงกัน ทำ�ให้รู้สึกปลอดภัย สามารถหลบหลีกจากปัญหาเฉพาะหน้าที่กำ�ลังเผชิญอยู่ได้
ชัว่ คราว เยาวชนสะท้อนว่า “การอยูใ่ นทีๆ่ เรารูส้ กึ ปลอดภัย ได้นงั่ คิดอะไรไปเรือ่ ยๆ ปล่อยเวลาให้ผา่ นไป ปัญหาในจิตใจก็คลายลงบ้าง”
รวมกลุ่มกันทำ�กิจกรรม ตามที่เยาวชนเห็นว่าเป็นช่องทางที่จะได้ระบายความเครียด ความกดดัน หรือ ลืมปัญหาไปได้ระยะ
หนึง่ ซึง่ อาจจะเป็นการรวมกลุม่ กันทัง้ ในแง่ทดี่ หี รือไม่ดกี ไ็ ด้ แต่โดยส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มไปในทางทีไ่ ม่ดี เช่น ขีม่ อเตอร์ไซค์ซงิ่ รวมกลุม่
กันกินนาํ้ กระท่อม เป็นต้น ดังทีเ่ ยาวชนเล่าว่า “ขณะทีล่ อ้ มวงกินกระท่อมได้พดู คุยกัน รูส้ กึ ว่าคุยกันลืน่ ... รูส้ กึ พริว้ ๆ มันทำ�ให้หลับสบาย”
อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกลุ่มที่รวมตัวกันทำ�กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ แม้จะมีค่อนข้างน้อยก็ตาม เช่น รวมกลุ่มกันระดมทุนจัดกิจกรรมดูแล
ช่วยเหลือเด็กกำ�พร้าในตำ�บล เป็นต้น
ด้านการเงิน
ขอจากพ่อแม่หรือญาติที่สนิท กรณีเยาวชนชายที่ไม่ท�ำ งาน จะขอจากพ่อแม่เป็นรายวัน หรือเป็นครั้งคราว ในกรณีที่ขัดสน
จริงๆ จะขอจากคนใกล้ชดิ ส่วนใหญ่เป็นญาติพนี่ อ้ ง หรือ คนรูจ้ กั ทีส่ นิทด้วย เยาวชนเล่าว่า “ถ้าขอจากญาติจะขอครัง้ ละไม่มาก ประมาณ
20 – 50 บาท ถ้าต้องขอมากกว่าปกติ เช่น 100 – 200 บาท จะไม่กล้าขอตรงๆ แต่จะช่วยทำ�งานเล็กๆ น้อยๆให้ เพื่อแลกกับเงิน เช่น
ล้างจาน ตัดหญ้า”
ยืมจากเพือ่ นหรือญาติ กรณีเยาวชนชายทีท่ �ำ งานรับจ้างเป็นช่วงๆ เมือ่ ขัดสนก็จะยืมจากคนข้างเคียง เช่น ญาติหรือ เพือ่ นสนิท
ด้านการทำ�งาน
หาข่าวแหล่งงาน เยาวชนชายที่ทำ�งานรับจ้างจะหาข่าวแหล่งจ้างงานจากหลายวิธี เช่น แจ้งกับคนในชุมชนว่าถ้าต้องการจ้าง
งานให้ติดต่อตนเอง หรือ รวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อส่งข่าว แลกเปลี่ยนช่องทางการจ้างงาน เช่น เมื่อมีการจ้างงานก่อสร้างที่ไหนก็จะส่งข่าว
บอกเพื่อนในกลุ่มและชวนกันไปทำ�
ขอแบ่งงานจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิด เยาวชนชายบางคนเมื่อไม่สามารถหางานรับจ้างได้ก็จะขอแบ่งงานจากเพื่อนทำ� เช่น
ขอแบ่งกรีดยางจากสวนยางของเพื่อน เป็นต้น
ไปเรียน กศน.เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา เยาวชนชายที่ต้องการสมัครงานที่กำ�หนดวุฒิการศึกษา หรือ ต้องการเพิ่มโอกาสหางาน
ทำ�ที่มากขึ้น จะไปเรียนกศน.เพิ่มเติม เพราะสามารถทำ�งานไปด้วยเรียนไปด้วยได้
ไปทำ�งานที่มาเลเซีย เยาวชนชายที่ว่างงานส่วนหนึ่งจะไปทำ�งานรับจ้างในมาเลเซีย โดยเฉพาะเยาวชนที่อาศัยอยู่ตามชุมชน
ชายทะเล เพราะไม่ค่อยมีงานทำ�ในหมู่บ้าน หรือเยาวชนชายที่อยู่พื้นที่ติดชายแดนมาเลเซีย เช่น สุไหงโกลก สุไหงปาดี ตากใบ จะไป
ทำ�งานรับจ้างที่มาเลย์แบบเช้าไปเย็นกลับเพราะมีรายได้ดีกว่า
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รวมกลุ่มกันพัฒนาโครงการ กลุ่มเยาวชนที่จบปริญญาตรีใหม่ๆ ไม่มีงานทำ� บางคนรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันหาแหล่งงาน หรือ
ช่วยกันพัฒนาโครงการเพือ่ เสนอตามแหล่งต่างๆ ขณะเดียวกันเยาวชนชายคิดว่า การทำ�เช่นนีจ้ ะเป็นการลดการคุกคามหรือการติดตาม
จากเจ้าหน้าที่รัฐลงไปด้วย เพราะการรวมกลุ่มทำ�โครงการพัฒนาจะทำ�ให้เป็นที่รับรู้และอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐไปโดยปริยาย
ในกรณีของเยาวชนชายที่จบจากประเทศโลกมุสลิม ในช่วงแรกๆ ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบคนกลุ่มนี้จะถูกเจ้าหน้าที่รัฐ
เพ่งเล็งมาก จึงมีการรวมตัวเป็นสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยจากการเฝ้าติดตามของเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้
ยังทำ�เรือ่ งการเสนอขอการรับรองวุฒจิ ากก.พ. ตลอดจนการประสานหาช่องทางและหาทุน เพือ่ ส่งเยาวชนในพืน้ ทีไ่ ปเรียนต่อยังประเทศ
โลกมุสลิม

4.6 การช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (Service Providers)
การช่วยเหลือและการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ทั้งเรื่องการศึกษา อาชีพ การพัฒนาศักยภาพ และเสริมทักษะชีวิตนั้น
มิได้มีเป้าหมายโดยตรงที่เยาวชนชายว่างงาน ส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือให้กับเยาวชนทั่วไป หรือกับคนว่างงาน คนด้อยโอกาสทั้ง
หญิงและชาย ทั้งนี้เยาวชนชายว่างงานจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือโดยทางอ้อม ซึ่งที่ผ่านมามีการสนับสนุนช่วยเหลือใน
ลักษณะต่างๆ ดังนี้
การสนับสนุนด้านการศึกษา
จัดการเรียนการสอนสายสามัญให้กบั เยาวชนทีไ่ ม่อยูใ่ นระบบการศึกษา กศน.เป็นหน่วยงานหลักทีใ่ ห้การสนับสนุนด้านการ
ศึกษาแก่เยาวชนชายว่างงานทีไ่ ม่อยูใ่ นระบบการศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนสายสามัญ มีกลไกการทำ�งานถึงระดับตำ�บล คนทำ�งาน
มีทงั้ ครูกศน. และครูอาสา ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นคนในพืน้ ที่ โดยภาพรวมการจัดการเรียนการสอนสายสามัญของ กศน.ยังมีปญ
ั หาทีไ่ ม่สามารถ
ทำ�ให้ผเู้ รียนมาเข้ากลุม่ เรียนได้ เพราะส่วนใหญ่เยาวชนทีเ่ ข้าระบบนีไ้ ม่ได้สนใจเรียนอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ระบบนิเทศติดตามผลทำ�ได้
ไม่เต็มที่ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำ�ให้เจ้าหน้าที่ระดับอำ�เภอ ระดับจังหวัดไม่กล้าลงพื้นที่ ทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อย
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพ
การจัดหางาน สำ�นักงานแรงงานจังหวัดมีการจัดหางาน โดยให้ขอ้ มูลเรือ่ งโอกาสงานต่างๆ รวมทัง้ แจ้งให้ผทู้ มี่ าลงทะเบียนคน
ว่างงานไว้ให้ทราบเมือ่ มีงานทีเ่ หมาะสมกับวุฒิ รวมทัง้ การจัดตลาดนัดแรงงาน และการออกหน่วยเคลือ่ นทีร่ ว่ มกับอำ �เภอเคลือ่ นทีเ่ พือ่ ไป
รับสมัครงาน ซึง่ เยาวชนชายว่างงานส่วนใหญ่เข้าช่องทางนีไ้ ม่ได้ เพราะขาดความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง ไม่กล้าไปติดต่อกับหน่วยงานราชการ
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
เรียนนอกพื้นที่และต้องเรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งเยาวชนชายรู้สึกไม่สะดวกและไม่มั่นใจว่าเมื่อเรียนไปแล้วจะหางานทำ�ได้จริง เพราะส่วน
ใหญ่หลังจากเรียนแล้วเยาวชนชายก็ไม่มีศักยภาพพอที่จะประกอบการเอง
•
		
		
		

กศน. เปิดฝึกอาชีพระยะสัน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นอาชีพทีเ่ หมาะกับผูห้ ญิง เช่น ทำ�ขนม เพาะเห็ด เป็นต้น ซึง่ ผูช้ าย เยาวชนชาย
ไม่ค่อยสนใจ การที่กศน.ไม่สามารถเปิดฝึกอบรมอาชีพทางช่างสำ�หรับผู้ชาย เยาวชนชายได้อย่างเต็มที่ เพราะมีข้อจำ�กัด
ด้านเครื่องมือ แม้จะพยายามสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพของอาชีวะ ซึ่งมีศูนย์อยู่ถึง 23 ศูนย์ใน 3 จชต. และ
มีอปุ กรณ์การฝึกอาชีพประเภทช่างพร้อม แต่กไ็ ม่คอ่ ยเป็นผลเพราะต้องไปเรียนทีศ่ นู ย์ฯ ซึง่ ชาวบ้านจะไม่คอ่ ยยอมมาเรียน

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

มูลนิธพิ ระดาบส เปิดโครงการฝึกอบรมช่างซ่อมเครือ่ งยนต์ คนทีจ่ ะเข้าเรียนต้องมีการคัดเลือกว่าต้องไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด
และมูลนิธิฯ ทำ�การประสานกับศูนย์รถยนต์ในพื้นที่เพื่อให้รับคนที่เรียนจบเข้าทำ�งาน โดยเปิดสอนมาแล้ว 4 รุ่น รับรุ่นละ
60 คน 3 รุ่นแรกมีคนเรียนเพียงไม่กี่คนแต่เมื่อเรียนจบทุกคนมีงานทำ�จริง รุ่นที่ 4 มีคนเรียนเต็ม 60 คน และเรียนจบ
ถึง 58 คน โดยที่ทุกคนมีงานทำ� ทำ�ให้เมื่อเปิดรับรุ่นที่ 5 จึงมีเยาวชนชายมาสมัครเรียนถึง 400 คน การที่โครงการฯ นี้ได้
รับความสนใจจากเยาวชนชายค่อนข้างมาก เนื่องจากทำ�ให้เห็นว่าเมื่อเรียนจบแล้วมีแหล่งงานรองรับให้ได้ทำ�งานจริง
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• มูลนิธสิ ขุ -แก้ว แก้วแดง ฝึกอบรมอาชีพให้กบั เยาวชน 61 กลุม่ โดยทำ�ความร่วมมือกับสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
		 และสนับสนุนอาชีพที่มาจากการรวมกลุ่มของเยาวชน เช่น การเลี้ยงแพะ กลุ่มทำ�นํ้ากะทิ
จ้างงานผ่านโครงการพิเศษ สำ�นักงานแรงงานจังหวัดมีการจ้างงานผ่านโครงการพิเศษต่างๆ ตามความต้องการที่ได้จากการ
ทำ�ประชาคม โดยมีบณ
ั ฑิตแรงงานเป็นผูป้ ระสานงานและเน้นดำ�เนินการในเขตพืน้ ทีส่ แี ดง เช่น ซ่อมแซมมัสยิด ทาสีกโุ บร์ ขุดลอกคูคลอง
เป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมในลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงการเสริมให้มีรายได้เป็นครั้งคราวเท่านั้น
ให้ทนุ กูย้ มื เพือ่ ประกอบอาชีพ สำ�นักงานแรงงานจังหวัดให้ทนุ กูย้ มื เพือ่ ประกอบอาชีพ แต่ไม่คอ่ ยมีคนกูเ้ พราะเยาวชนชายรูส้ กึ
ว่าเงื่อนไขการกู้เป็นเรื่องยุ่งยาก แม้จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศก็ตาม
การพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะชีวิต
มีการทำ�งานเรือ่ งการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะชีวติ ให้เยาวชน จากทัง้ หน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชน ซึง่ ส่วนใหญ่ท�ำ โดย
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และภาคประชาสังคม (CSOs) เพราะมีความรู้ ความชำ�นาญและสามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ดี แต่มขี อ้
จำ�กัดคือ ไม่สามารถดำ�เนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะต้องขอรับการสนับสนุนผ่านโครงการเป็นครั้งๆ ที่ผ่านมามีการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมทักษะชีวิตให้เยาวชนชาย ดังนี้
พัฒนาศักยภาพเยาวชน มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในหลายลักษณะ เช่น การฝึกอบรมความเป็นผูน้ �ำ การทำ�สือ่ การทำ�งาน
เป็นกลุ่ม การเขียนโครงการตลอดจนการศึกษาดูงาน ฯลฯ หน่วยงานรัฐที่สนับสนุนงานด้านนี้ ได้แก่ พมจ. กอ.รมน. ฯลฯ ส่วนองค์กร
เอกชน ภาคประชาสังคมที่สนับสนุนงานด้านนี้มีหลากหลาย เช่น มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง มูลนิธิชุมชนเป็นสุข ศูนย์เยาวชนฟ้าใส ศูนย์
เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ศูนย์ประสานงานประชาสังคมจังหวัดยะลา ฯลฯ
จัดตัง้ ศูนย์เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เยาวชนได้พฒ
ั นากระบวนการคิด ทักษะการจัดการผ่านการทดลองปฏิบตั ใิ น
หลายๆ ด้าน เช่น การเรียนรู้เรื่องพลังงานทางเลือก การฝึกอาชีพ การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ องค์กรที่ทำ�งานด้านนี้ อาทิ
เช่น มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง มูลนิธิชุมชนเป็นสุข ศูนย์ประสานงานประชาสังคมจังหวัดยะลา เป็นต้น
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีการรวมตัวกันทำ�กิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ลดความเสี่ยงที่จะไปยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติดและเรื่องที่ไม่ดีอื่นๆ องค์กรหลักๆ ที่สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน ได้แก่ พมจ.สนับสนุนให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ในแต่ละจังหวัด และ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนในระดับตำ�บลใน 141 ตำ�บล โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมพื้น
บ้านเป็นจุดเริ่ม นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเยาวชนเป็นนิติบุคคล ในนาม “สมาคมเยาวชนจิตสาธารณะชายแดนใต้” เพื่อ
ทำ�หน้าทีป่ ระสานงานองค์กรเยาวชนระดับตำ�บลใน 3 จชต. เพือ่ พัฒนาและส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในพืน้ ทีใ่ นการแก้ปญ
ั หาเยาวชน
เป็นพื้นที่กลางที่เยาวชนรู้สึกปลอดภัย มีกลุ่ม องค์กรที่ทำ�งานช่วยเหลือเยาวชนที่มีปัญหาทั้งเยาวชนพุทธและเยาวชนมุสลิม
โดยทำ�หน้าทีเ่ ป็นพืน้ ทีก่ ลางทีเ่ ยาวชนไว้วางใจ รูส้ กึ ปลอดภัยเข้ามาพักพิงและรวมกลุม่ กัน และยังเป็นคนกลางในการประสานหน่วยงาน
องค์กร เพื่อช่วยเหลือเยาวชนในด้านต่างๆ เช่น กลุ่มเยาวชนฟ้าใส สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.) มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง
มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข บ้านบุญเต็ม (ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนพุทธในเมืองยะลา) เป็นต้น

ตารางทีตารางที
่ 4.5 สรุ่ 4.5ปการช่
วยเหลื
องค์กกรหรื
รหรื
อหน่
วยงานที
่ให้วกยเหลื
ารช่อวสนัยเหลื
นสนุนProviders)
(Service Providers)
สรุปการช่
วยเหลืออจาก
จาก องค์
อหน่
วยงานที
ใ่ ห้ การช่
นสนุอนสนั
(Service
การสนับสนุน

หน่ วยงานรัฐ

NGOs และภาคประชาสังคม

แรง กศน. พมจ. พช. วิทยาลัย กอ.
งานจว.
การอาชีพ รมน.
ด้ านการศึกษา
• จัดการเรี ยนการสอนสาย
สามัญให้กบั เยาวชนที่ไม่
อยู่ในระบบการศึกษา
การส่ งเสริ มอาชีพ
• การจัดหางาน
• พัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน
• จ้างงานผ่านโครงการพิเศษ
• ให้ทุนกูย้ ืมเพื่อประกอบ
อาชีพ
การพัฒนาศักยภาพและเสริ ม
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อยู่ในระบบการศึกษา
การส่ งเสริ มอาชีพ
• การจัดหางาน
• พัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน
• จ้างงานผ่านโครงการพิเศษ
• ให้ทุนกูย้ ืมเพื่อประกอบ
อาชีพ


















การพัฒนาศักยภาพและเสริ ม
ทักษะชีวิต
•

พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•

จัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน

•

สนับสนุ นการจัดตั้งกลุ่ม
เยาวชน

•

เป็ นพื้นที่กลางที่เยาวชน
รู ้สึกปลอดภัย
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งข้อมูล: จากการสั
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ยเหลือแต่
แหล่งข้อมูแหล่
ล: จากการสั
มภาษณ์มภาษณ์
ซึ่งอาจมี
หลายหน่
วยงาน
องค์องค์
กรที
่ให้่ใกห้ารช่
แต่ไไม่ม่ไได้รระบุ
ะบุไไว้ว้

4.7 ความต้องการการช่วยเหลือของเยาวชนชายว่างงาน (Needs)
4.7 ความต้องการการช่ วยเหลือของเยาวชนชายว่างงาน (Needs)

เยาวชนชายว่างงานทั่วไปทั้งพุทธและมุสลิมมีความต้องการการช่วยเหลือในด้านการศึกษา การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ และ
เยาวชนชายว่างงานทัวไปทังพุทธและมุสลิมมีความต้องการการช่วยเหลือในด้านการศึกษา การสนับสนุ นส่ งเสริ ม
ด้านการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีว่ ิต ซึ่ง้ จะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปนี้
อาชีพ และด้านการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปนี้

การสนับสนุนด้านการศึกษา (ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)
การสนับสนุนด้านการศึกษา (ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)

1)
		
		

อยากให้ลดเงือ่ นไขการให้ทนุ สนับสนุนทีม่ อี ยู่ เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงทุนได้มากขึน้ เช่น เงินกูย้ มื กยศ. ทีก่ �ำ หนดระดับ
1) อยากให้ล ดเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุ นที่มีอยู่ เพื่อให้เ ยาวชนสามารถเข้าถึงทุนได้มากขึ้ น เช่น เงินกู้ยืม กยศ. ที่
ผลการเรี
ยน เนื่องจากเยาวชนบางส่วนสะท้อนว่า การกำ�หนดระดับผลการเรียนเป็นเงื่อนไขการให้ทุนทำ�ให้คนที่เรียนไม่ดี
กํ
า
หนดระดั
ผลการเรี ยยนนต่เนือ่องจากเยาวชนบางส่ วนสะท้อนว่า การกําหนดระดับผลการเรี ยนเป็ นเงื่อนไขการให้ทุน
ขาดโอกาสแม้จบะอยากเรี
ทําให้คนที่เรี ยนไม่ดีขาดโอกาสแม้จะอยากเรี ยนต่อ

2) ต้2)องการให้
เพิม่ โควต้
าการเข้
าเรียานในระดั
บอุดบมศึอุ ดกมศึ
ษาให้
มากขึมน้ากขึเพื้ นอ่ ให้
นในคนใน
3 จังหวั
เข้าเรีเยข้นในระดั
ต้อ งการให้
เ พิ่ มโควต้
า การเข้
เรี ยนในระดั
ก ษาให้
เพื่ คอ ให้
3 จัดง จชต.ได้
หวัดจชต.ได้
า เรี ยนในบอุดมศึกษา
		 เพิ่มขึระดั
้น เนื
่องจากเยาวชนชายรู้สึกว่าถ้าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยแข่งกับเยาวชนในพื้นที่อื่นโอกาสการได้เข้าเรียนจะน้อย
บอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น เนื่ องจากเยาวชนชายรู้สึกว่าถ้าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยแข่งกับเยาวชนในพื้นที่อื่นโอกาส
3) ให้มกี การได้
ารสอนพิ
เข้าเรีเยศษในโรงเรี
นจะน้อย ยนมากขึน้ โดยเฉพาะด้านภาษา เพราะเยาวชนในพืน้ ทีใ่ ช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ไม่คล่อง
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพ
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1) อยากให้มีโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้เยาวชนชายมีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความสนใจ เช่น
		 การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การเกษตร งานช่าง งานฝีมือ เป็นต้น
2) การสนับสนุนอาชีพให้เยาวชนชาย ต้องการให้สนับสนุนเป็นรายบุคคลมากกว่าเป็นกลุม่ หรือทำ�ในกลุม่ เล็กๆ ทีส่ นิทสนมกัน
		 เพราะเยาวชนคิดว่าไม่ยงุ่ ยากและเป็นไปได้จริงกว่า ส่วนใหญ่เยาวชนชายจะไม่เกาะกลุม่ ทำ�งานกันต่อเนือ่ งนานๆ นอกจากนี้
		 การสร้างข้อตกลงร่วมของกลุ่มก็ทำ�ได้ยากหากไม่สนิทกันจริงๆ
3) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการหาความต้องการของเยาวชนชายเรื่องอาชีพ และหาข้อมูลพื้นที่ประกอบ เพื่อให้การ
		 สนับสนุนสอดคล้อง เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชนชายในแต่ละพื้นที่มากที่สุด
4) การสนับสนุนงานอาชีพ อยากให้เสริมหรือต่อยอดจากอาชีพเดิมที่ท�ำ อยู่แล้ว หรือเป็นอาชีพที่เยาวชนชายมีต้นทุนอยู่แล้ว
		 ขณะเดียวกันก็ควรเสริมทักษะใหม่ๆ ที่ต่างจากงานอาชีพที่ทำ�อยู่เดิมสำ�หรับผู้สนใจ เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบ
		 อาชีพที่มากขึ้น
5) การสนับสนุนด้านอาชีพต้องทำ�อย่างครบวงจร ตั้งแต่การฝึกอบรม ดูงาน และสนับสนุนทรัพยากร (งบประมาณ อุปกรณ์
		 วัตถุดบิ สถานทีท่ �ำ งาน ตลาด) เพือ่ ให้เยาวชนชายสามารถทำ�อาชีพนัน้ ๆ ได้จริง และควรมีการติดตาม สนับสนุนการทำ�งาน
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		 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คำ�ปรึกษาเมื่อมีปัญหา และเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนมุ่งมั่น เพราะเมื่อลงมือทำ�แล้วเกิดปัญหา
		 เยาวชนชายอาจเบื่อและท้อจนเลิกทำ�
6) การจัดฝึกอบรมควรทำ�อย่างเข้มข้นให้เกิดทักษะจริง และออกแบบเวลาการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเยาวชน
		 ถ้าเป็นการฝึกอบรมที่ต้องใช้เวลานานอยากให้จัดฝึกในพื้นที่ ไม่อยากให้ไปฝึกที่ต่างจังหวัดหรือที่กรุงเทพฯ
7) ขยายโอกาสให้เยาวชนได้เข้ารับการฝึกอบรมให้มากขึ้น เช่น เพิ่มโควต้าคนเข้ารับการอบรมให้มากขึ้น บางโครงการให้
		 โควต้าหมู่บ้านละ 1 คน และคนที่ได้ส่วนใหญ่จะจำ�กัดอยู่เฉพาะเครือข่ายของผู้นำ� ซึ่งเยาวชนสะท้อนว่า การไปเรียน
		 คนเดียวไม่มเี พือ่ นโอกาสทีจ่ ะสำ�เร็จก็นอ้ ย แต่ถา้ มีเพือ่ นไปเรียนด้วยกันเมือ่ เรียนกลับมาแล้วก็จะได้ชว่ ยกันคิดและทำ�ต่อได้
การพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะชีวิต
1) เยาวชนชายส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมั่นเพราะพูดภาษาไม่คล่อง จึงไม่ค่อยกล้าติดต่อกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ
		 ทำ�ให้ขาดโอกาสในหลายด้าน จึงต้องการให้เสริมความเชือ่ มัน่ ให้กบั เยาวชนในการกล้าคิด กล้าแสดงออก เช่น เสริมทักษะ
		 การสื่อสารภาษาไทย การพูดต่อหน้าสาธารณะ เป็นต้น
2) เยาวชนชายโดยเฉพาะเยาวชนมุสลิมตามชนบทจะมีสังคมที่ค่อนข้างแคบ เยาวชนสะท้อนว่า ถ้ามีโอกาสได้เห็น หรือ
		 ได้แลกเปลีย่ นกับคนอืน่ ๆ ทีต่ า่ งออกไป จะทำ�ให้สามารถปรับตัวได้ดขี นึ้ เมือ่ ต้องออกไปอยูส่ งั คมข้างนอก ดังนัน้ จึงต้องการ
		 ให้เสริมกิจกรรมที่เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชนที่มากขึ้น
3) เยาวชนมีความสนใจสั้น เบื่อง่าย ชอบความสนุกสนาน จึงอยากให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบที่สนุก น่าสนใจ
		 และสามารถกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วม อยากที่จะเรียนรู้
4) อยากให้มกี จิ กรรมทีเ่ ยาวชนพุทธ มุสลิมได้ท�ำ ร่วมกัน ได้รจู้ กั กัน และควรทำ�อย่างต่อเนือ่ ง เพราะเยาวชนเห็นว่าสถานการณ์
		 ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทำ�ให้เยาวชนพุทธ-มุสลิมห่างเหินกัน หวาดระแวงกัน บางพื้นที่เริ่มแตกแยกกัน
		 สำ�หรับเยาวชนชายมุสลิมมีความกังวลที่ต่างออกไปในเรื่องความปลอดภัย เพราะคิดว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมองเยาวชน
มุสลิมอย่างมีอคติและเหมารวมโดยเฉพาะเยาวชนชายที่เรียนสายศาสนา จึงมีความต้องการให้รัฐลดอคติ และให้ความเป็นธรรมกับ
เยาวชนชายมุสลิม ดังที่มีเยาวชนหลายคนสะท้อนว่า “ให้มีกระบวนการที่เป็นธรรม อย่าตัดสินว่าเขาผิดทันที โดยเฉพาะเด็กปอเนาะ
โดนบ่อย”
ขณะที่ เยาวชนชายที่จบจากประเทศโลกมุสลิม สะท้อนความต้องการในเรื่องการทำ�งานและความมั่นคงในอาชีพ ได้แก่
การเปิดโอกาส ช่องทางงานที่จะรองรับเมื่อเรียนจบกลับมาให้โรงเรียนของรัฐบรรจุอัตราครูสอนศาสนาอยู่ในระบบราชการ เพื่อให้ได้
รับสวัสดิการที่สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ สำ�หรับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาต้องการให้ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาล
เหมือนข้าราชการ เพื่อให้สามารถดูแลครอบครัวได้ ที่สำ�คัญต้องการให้หน่วยงานรัฐเลิกมองนักศึกษาที่จบจากประเทศโลกมุสลิมว่า
เป็นคูต่ อ่ กร หรือ ศัตรูกบั รัฐ เพราะทีผ่ า่ นมาเป็นกลุม่ ทีถ่ กู รัฐติดตามเฝ้าระวัง กระทบกับความปลอดภัยและชีวติ ความเป็นอยูค่ อ่ นข้างมาก

4.8 ข้อเสนอเพื่อการดูแลช่วยเหลือเยาวชนชายที่ว่างงาน (Recommendation)
การพัฒนาเยาวชนชายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่สำ�หรับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ โจทย์คือ จะมียุทธศาสตร์การทำ�งานที่เข้าถึงเยาวชนชายและสามารถทำ�ให้เยาวชนชายมีเป้าหมายชีวิต เกิดแรงบันดาลใจ และมุ่ง
มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาตนเองได้อย่างไร ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีแ่ ละกำ�ลังอยูใ่ นช่วงของการปรับตัวระหว่างสังคมมุสลิมกับโลก
สมัยใหม่ ดังนั้น หน่วยงานระดับนโยบายต้องทำ�งานแบบบูรณาการโดยใช้กลุ่มเป้าหมาย(ผู้ชาย เยาวชนชาย) เป็นตัวตั้ง และกำ�หนดให้
เป็นยุทธศาสตร์หลักในการทำ�งาน สนับสนุนงบประมาณให้ทำ�งานได้จริงและทำ�อย่างต่อเนื่อง โดยประสานการทำ�งานร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ (ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันทางศาสนา) เพื่อให้การพัฒนาเยาวชนชายเป็นไปอย่างมีทิศทาง
สอดคล้อง และหนุนเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนด้านการศึกษา
1) เสริมโอกาสด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนชายเข้าสู่การศึกษาในระบบให้มากที่สุด ทั้งสายสามัญ และสายวิชาชีพ เช่น
		 สร้างค่านิยมทางการศึกษาให้กับเยาวชนชายและผู้ปกครอง สนับสนุนทุนการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาทั้งสายสามัญ
		 และสายอาชีพ ฯลฯ
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2) รัฐมีนโยบายให้สถาบันการศึกษาสายวิชาชีพ จัดสรรโควต้าพิเศษให้สำ�หรับเยาวชนชายในพื้นที่ เพื่อสร้างผู้ประกอบการ
		 และแรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่
3) พัฒนาสถาบันการศึกษาสายอาชีพให้มีมาตรฐาน โดยมีสภาพแวดล้อมและกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
		 หลักศาสนาและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ เพื่อให้คนในพื้นที่เชื่อมั่นยอมรับและส่งลูกหลานเข้าเรียนสายอาชีพ
4) พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาให้มีมาตรฐานและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
5) โรงเรียนต้องมีกระบวนการและทางเลือกในการดูแลและจัดการปัญหาให้กบั เด็ก ไม่ควรใช้วธิ กี ารตัดเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาออกจาก
		 ระบบ เพราะยิ่งทำ�ให้เด็กประสบปัญหามากขึ้นและเป็นการผลักเด็กไปสู่หนทางที่ไม่ดี
6) ปรับทัศนคติของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้การศึกษาเป็นฐานสำ�คัญ โดยเฉพาะ
		 กระบวนการจัดการศึกษาในเด็กช่วงรอยต่อทีก่ �ำ ลังจะเป็นเยาวชน (ชัน้ ประถม) ควรให้เด็กทัง้ พุทธและมุสลิมได้เรียนร่วมกัน
		 จะได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตและความสัมพันธ์ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพ
1) สร้างแหล่งงานรองรับคนในพื้นที่โดย
		 1.1) ส่งเสริมการลงทุน การประกอบการขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่สอดคล้องกับการผลิตของพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมฮาลาล
			 โรงงานแปรรูปยาง บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เป็นต้น
		 1.2) กระตุ้น สนับสนุนให้คนในพื้นที่เป็นผู้ประกอบการเอง ทั้งการประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่
2) ผู้ประกอบการต้องทำ�ความเข้าใจ และคำ�นึงวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ (วิถีมุสลิม) และจัดสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่
		 เหมาะสมเพื่อรองรับแรงงานในพื้นที่
3) ส่งเสริมการเรียนวิชาชีพระยะสั้นที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ชาย เยาวชนชาย สำ�หรับผู้ที่ไม่สามารถ
		 เข้าเรียนในระบบได้
4) สำ�รวจความต้องการด้านอาชีพของผูช้ าย เยาวชนชาย เพือ่ จัดฝึกอบรมอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้สอดคล้อง
		 กับความต้องการ
5) การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนชาย ควรเปิดโอกาสอย่างทั่วถึง โดยใช้ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่
		 เข้าถึงเยาวชน และกระบวนการคัดสรรอย่างมีส่วนร่วม
6) จัดหน่วยฝึกอบรมอาชีพเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ที่มีเครื่องมือและสื่อการสอนที่ทันสมัย ดำ�เนินการฝึกอบรมให้กับ
		 เยาวชนชายในชุมชนโดยตรง เพื่อกระตุ้นความสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสในชุมชนได้มากขึ้น
7) ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของเยาวชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่เรื่องทักษะความรู้ การสนับสนุนทุน
การติดตามให้คำ�ปรึกษาด้านบริหารจัดการ และช่องทางการตลาด
8) สำ�หรับการศึกษาพิเศษอย่างปอเนาะดั้งเดิม ควรเน้นการฝึกอาชีพที่เอื้อต่อการยังชีพและพึ่งตนเองได้ เช่น การทำ�เกษตร
		 การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยง เป็นต้น
การพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะชีวิต
1) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเปิดโลกทัศน์ ตลอดจนการฝึกกระบวนการคิดให้กับเยาวชน
2) สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบ หรือแหล่งเรียนรูส้ ำ�หรับเยาวชน เพือ่ สร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ ฝึกกระบวนการคิด
		 และพัฒนาทักษะผ่านการทดลองปฏิบัติที่จะทำ�ให้เยาวชนได้ค้นหาความต้องการ และสิ่งที่ตนเองสนใจอย่างแท้จริง
3) พัฒนาเยาวชนต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน โดยจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะเยาวชนด้วยกัน
		 สามารถสื่อสาร เข้าถึง และเข้าใจกันได้ดีกว่า
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4) สร้างและพัฒนาพี่เลี้ยงที่จะคอยติดตาม สนับสนุนการทำ �งานกับเยาวชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะการทำ �งาน
		 กับเยาวชนต้องมีคนที่เข้าถึงและสามารถให้คำ�ปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด
5) สนับสนุนการรวมกลุ่มทำ�กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามความสนใจและความต้องการที่
		 หลากหลาย เช่น กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อทำ�ให้เยาวชนรู้สึกมีคุณค่าและเป็นการลดความเครียด
		 จากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่กดดัน
6) หน่วยงานต่างๆ ที่ทำ�งานเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน ต้องคำ�นึงถึงการปรับทัศนคติให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับ
		 งานพืน้ ฐานของหน่วยงานตนเอง
7) ส่งเสริมกิจกรรมให้เยาวชนทั้งพุทธและมุสลิมได้เรียนรู้และทำ�ร่วมกันอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์
		 และความเข้าใจที่ดีต่อกัน

แผนภาพที่ 4.4 สรุปภาพรวมเยาวชนชายว่างงานในจังหวัดชายแดนใต้
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บทที่

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

5

ผูช้ ายและเยาวชนชายเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้คอ่ นข้างมากทัง้ ในลักษณะ
ที่เป็นผลกระทบทางตรงและทางอ้อม จากการศึกษาในครั้งนี้ พยายามชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำ�คัญทั้งในแง่ของผลกระทบและสาเหตุ
ของผลกระทบที่เกิดขึ้น การพยายามรับมือและการจัดการกับปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น บทบาทการดูแลช่วยเหลือทั้งจากหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อการ
ดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น เพื่อการเสนอแนะเชิง
นโยบายที่จะดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ชายที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคง
ผลกระทบทีเ่ กิดกับผูช้ ายทีถ่ กู จับกุมดำ�เนินคดีความมัน่ คงมีทงั้ ระดับปัจเจก ระดับครอบครัวและระดับชุมชน ผลกระทบทีส่ �ำ คัญ
คือ ผลกระทบระดับปัจเจกในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต เรื่องอิสรภาพและศักดิ์ศรีในการใช้ชีวิตอย่างปกติหลังจากที่พ้นคดีมา
แล้ว การสูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคม และ ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
ซึง่ ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมาสะท้อนว่ารัฐยังไม่สามารถทำ�ให้คนกลุม่ นีร้ สู้ กึ มัน่ ใจในเรือ่ งเหล่านีไ้ ด้ สำ�หรับผลกระทบสำ�คัญทีเ่ กิดกับครอบครัว
คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส่วนผลกระทบในด้านอื่นๆ แม้ผู้โดนคดีความมั่นคงจะให้ความสำ�คัญรองลงมา แต่ก็มีความจำ�เป็นที่ต้อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพราะเป็นเงื่อนไขสำ�คัญที่จะช่วยฟื้นฟูให้คนกลุ่มนี้และครอบครัวสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้เร็วขึ้น
เมือ่ พิจารณาถึงบทบาทของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ ในระดับชุมชนและสังคม พบว่า การมีสว่ นร่วมในการดูแลช่วยเหลือผูท้ โี่ ดนคดี
ความมั่นคงยังไม่ชัดเจน เนื่องจากการโดนคดีความมั่นคงเป็นประเด็นที่อ่อนไหว นอกจากจะกระทบต่อผู้โดนคดีและครอบครัวโดยตรง
แล้ว ยังทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อเนือ่ งไปถึงคนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ญาติพนี่ อ้ ง และคนในชุมชน จึงทำ�ให้คนเหล่านีพ้ ยายามรักษาพืน้ ทีป่ ลอดภัย
ของตัวเอง และเข้ามามีส่วนในการดูแลช่วยเหลือผู้โดนคดีและครอบครัวค่อนข้างน้อย ที่ผ่านมาการพยายามรับมือและจัดการกับผล
กระทบทีเ่ กิดขึน้ จะทำ�แบบปัจเจกเป็นหลัก คือทำ�โดยตัวของผูช้ ายทีโ่ ดนคดีความมัน่ คงและครอบครัว โดยผลกระทบด้านความปลอดภัย
จะรับมือและจัดการใน 3 ลักษณะคือ 1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำ�วัน 2) หาที่อยู่ที่คิดว่าปลอดภัย
ทั้งชั่วคราวและถาวร 3) หากลุ่มองค์กรที่จะเป็นที่อิงที่ทำ�ให้รู้สึกปลอดภัยและให้คำ�ปรึกษาได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรเอกชน
ภาคประชาสังคม เพราะไม่ไว้วางใจรัฐ ขณะเดียวกันช่วงสามปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีพัฒนาการที่ทำ�ในลักษณะของกลุ่ม องค์กร โดยมี
การรวมกลุ่มของผู้โดนคดีความมั่นคงด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดการดูแล ช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น เช่น กลุ่มเพื่อนจำ�เลย เป็นต้น
ส่วนผลกระทบด้านจิตใจจะอาศัยศาสนาและครอบครัวเป็นหลักในการยึดเหนี่ยว
การดูแลช่วยเหลือผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคงจากหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องแบ่งได้เป็นสองช่วงคือ ระหว่างถูกจับกุมดำ�เนิน
คดี และการช่วยเหลือเยียวยาหลังจากพ้นคดี ในส่วนการดูแลช่วยเหลือระหว่างถูกจับกุมและดำ�เนินคดีมสี องลักษณะคือ การต่อสูค้ ดีตาม
กระบวนการยุตธิ รรมปกติ กับ การสร้างทางเลือกให้เข้าสูก่ ระบวนการเจรจา ซึง่ มีขอ้ ดีขอ้ จำ�กัดแตกต่างกัน การต่อสูค้ ดีตามกระบวนการ
ยุตธิ รรม เป็นการพิสจู น์ให้ชดั เจนว่าไม่ได้เป็นคนผิด แต่ตอ้ งใช้เวลานานทำ�ให้เสียเวลาเสียโอกาสของชีวติ และยังต้องเสียค่าใช้จา่ ยจำ�นวน
มาก ส่วนการเข้าสูก่ ระบวนการเจรจาแม้จะไม่ตอ้ งติดอยูก่ บั กระบวนการสูค้ ดีเป็นเวลานาน แต่กเ็ ท่ากับต้องยอมรับว่าตนเองเป็นคนผิด
ไปโดยปริยาย และอาจสร้างความเสีย่ งอืน่ ๆ ตามมาอีกเพราะถูกมองว่าเป็นคนของรัฐ สำ�หรับการช่วยเหลือเยียวยาหลังจากศาลยกฟ้อง
โดยหลักแล้วเป็นการให้เงินชดเชยค่าเสียหายจากการถูกควบคุมตัวตามนโยบายเฉพาะกิจของ ศอ.บต.ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อ
เปลี่ยนผู้บริหาร กล่าวโดยสรุป การดูแลช่วยเหลือผู้ชายที่โดนคดีความมั่นคง รัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถทำ�ทั้งระบบ เพื่อ
ช่วยให้คนกลุ่มนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติมากที่สุด

ผู้ชายและเยาวชนชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ
กลุ่มผู้ชายและเยาวชนชายที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีบทบาทเป็นผู้นำ�ทางศาสนา หรืออยู่ในระบบการ
ศึกษาสายศาสนา เช่น อุสตาซ ครูตาดีกา รวมทั้งเยาวชนในสถานศึกษาสายศาสนา จากข้อมูลผลกระทบในด้านต่างๆ ชี้ให้เห็นว่า
ผลกระทบสำ�คัญสำ�หรับผู้ชายที่ถูกเฝ้าระวังจากรัฐ คือ ผลกระทบระดับปัจเจก เรื่อง การขาดอิสระในการดำ�เนินชีวิตต้องอยู่อย่าง
78 Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

หวาดระแวง และ การปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทีไ่ ม่เป็นจริงในทางปฏิบตั ิ เพราะยังถูกติดตามเฝ้าระวังจากเจ้าหน้าทีค่ วามมัน่ คง และ
ความรู้สึกสูญเสียสถานภาพการยอมรับทางสังคม จะมีผลมากกับผู้นำ�หรือผู้นำ�ศาสนา สำ�หรับคนกลุ่มนี้การได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและทางสังคมจะมากในช่วงต้นและจะค่อยๆ ลดลงไปตามเวลา ถ้าไม่ถูกดำ�เนินคดีความมั่นคง (ป.วิอาญา) และเมื่อพิจารณา
ผลกระทบในแต่ละด้าน ความรุนแรงก็จะน้อยกว่ากลุ่มที่โดนคดีความมั่นคง ยกเว้นเรื่อง การรวมตัว รวมกลุ่มกันทำ�กิจกรรมส่วนรวม
ที่จะทำ�ได้ยาก เพราะต้องอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐตลอดเวลา
ผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ ให้ความสำ�คัญกับการพยายามรับมือและจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น (Coping Strategy) ใน
เรื่อง การขอปลดชื่อออกจากบัญชีการเฝ้าระวังของรัฐ และเรื่องของความปลอดภัย ส่วนใหญ่พยายามลดความระแวงของเจ้าหน้าที่
ความมั่นคงโดยทำ�ให้ตัวเองอยู่ในที่สว่างมากที่สุด ทั้งการใช้ชีวิตประจำ�วันและการทำ�กิจกรรมต่างๆ และเมื่อรู้สึกว่าอาจเกิดความไม่
ปลอดภัยที่จะกระทบถึงชีวิตได้ก็จะหลบหนี หรือไปหาที่พึ่งที่รู้สึกว่าสามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้ได้ สำ�หรับผลกระทบด้านจิตใจ
จะใช้ศาสนาและครอบครัวเป็นที่พึ่ง
การดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ เรื่องการป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ หรือการกระทำ�การ
รุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ที่มีบทบาทหลักคือ องค์กรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะ ศูนย์ทนายความมุสลิม ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่
อยูใ่ นการเฝ้าระวังของรัฐและครอบครัว นอกจากนีย้ งั มีหน่วยงาน องค์กร เช่น ศอ.บต. เครือข่ายอาสาสมัครยุตธิ รรมทางเลือก ทีพ่ ยายาม
ประสานขอปลดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ และการมีชื่อในบัญชีเฝ้าระวัง แต่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยความมั่นคงเป็นหลัก สำ�หรับเรื่อง
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ สิ่งที่ทำ�เป็นหลักคือ การให้เงินชดเชยค่าเสียหายจากการถูกควบคุมตัว ซึ่งเป็นเพียงนโยบายเฉพาะ
กิจของ ศอ.บต. โดยยังไม่เห็นการเยียวยาในด้านอื่นๆ ที่ชัดเจน ที่จะเป็นการลดเงื่อนไขความรู้สึกจากการถูกกระทำ�โดยรัฐ

เยาวชนที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ผลกระทบหลักที่เกิดขึ้นกับเยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวคือ ผลกระทบด้านจิตใจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
ู เสียคนในครอบครัวเกิดผลกระทบด้านจิตใจมาก เป็นเพราะ
ครอบครัว และ ผลกระทบด้านการศึกษา ตามลำ�ดับ การทีเ่ ยาวชนชายทีส่ ญ
ต้องสูญเสียคนที่รักอย่างกะทันหันขณะที่ยังเด็กซึ่งเป็นวัยที่ยังรับกับการสูญเสียได้น้อย และยังเป็นวัยที่ต้องการการประคับประคอง
ต้องการต้นแบบของความเป็นผูช้ าย เมือ่ ต้องสูญเสียไปทำ�ให้มผี ลกระทบกับตัวเยาวชนอย่างต่อเนือ่ งในระยะยาว ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดกับครอบครัวของเยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัว มาจากการที่ต้องขาดเสาหลักของครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไป
อีกหลายเรื่อง ทั้งเรื่องที่ครอบครัวต้องแยกกันอยู่ หรือ โอกาสทางการศึกษาของเยาวชน สำ�หรับผลกระทบด้านการศึกษาจะสัมพันธ์
โดยตรงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดกับครอบครัว และสภาพจิตใจของเยาวชน การศึกษาจะเป็นตัวกำ�หนดอนาคต การที่เยาวชน
ต้องประสบปัญหาด้านการศึกษาทำ�ให้ทางเลือกในอนาคตของเยาวชนแคบลง
ผลกระทบต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเกิดกับเยาวชนที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากการถูกวิสามัญมากกว่ากลุ่มอื่น
เพราะไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างที่ควรเป็น และเป็นการสูญเสียที่บ่มเพาะความเกลียดชังรัฐจากความรู้สึกที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ซึ่งเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อการที่รัฐจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือ ขณะเดียวกันก็เป็นเงื่อนไขสำ�คัญที่อาจผลักให้คนกลุ่มนี้หันไปใช้ความ
รุนแรงต่อต้านรัฐได้ในอนาคต
การรับมือและการจัดการกับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ของเยาวชนชายทีส่ ญ
ู เสียคนในครอบครัว จะอิงอยูก่ บั แม่และครอบครัวเป็นหลัก
เพราะลำ�พังตัวเยาวชนเองยังไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะรับมือกับปัญหาหนักๆ ด้วยตนเอง โดยเฉพาะปัญหาด้านจิตใจทีบ่ างครัง้ ตัวเยาวชนเอง
ก็ไม่รู้ว่าเกิดปัญหา ต้องมีคนคอยดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด ความสามารถในการรับมือกับผลกระทบยังขึ้นกับอายุของเยาวชน โดยคนที่
ได้รับผลกระทบตอนช่วงที่อายุ 15 ปีขึ้นไปแล้วจะสามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าคนที่ได้รับผลกระทบขณะที่ยังเด็ก บาง
คนยังสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวได้อีกด้วย
การดูแลช่วยเหลือทีเ่ ยาวชนชายทีส่ ญ
ู เสียคนในครอบครัวได้รบั โดยหลักแล้วคือ การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ซึง่ โดยพืน้ ฐาน
แล้วนับว่าเพียงพอ แต่การช่วยเหลือเยียวยาของรัฐยังไม่สามารถทำ�ให้เด็กมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างอนาคตทีด่ ใี ห้กบั ตนเอง เพราะมีเยาวชน
ชายในกลุม่ นีจ้ �ำ นวนมากไม่เรียนต่อหลังจบมัธยมต้น นอกจากนี้ ยังไม่มหี น่วยงาน องค์กรใดทีเ่ ข้ามาสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กบั เยาวชน
ชายทีส่ ญ
ู เสียฯ โดยตรง ส่วนใหญ่จะทำ�กับแม่ ทำ�ให้เยาวชนชายทีไ่ ม่สามารถเรียนต่อ ขาดโอกาส ขาดทางเลือกใหม่ๆ ในชีวติ ขณะทีก่ าร
ส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ มีหลายหน่วยงาน องค์กรที่ทำ�อยู่ แต่ไม่ได้สนับสนุนอย่างครบวงจร
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจึงไม่สามารถทำ�ได้ตอ่ เนือ่ ง ส่งผลให้ไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ครอบครัวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบได้ในระยะยาว
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โดยภาพรวมการเยียวยาของรัฐยังมีปัญหาบางส่วน ได้แก่ ความล่าช้าในการเยียวยา ซึ่งเกิดจากขั้นตอนการรับรอง 3 ฝ่ายที่
ต้องใช้เวลานาน และขาดระบบฐานข้อมูลกลางที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ได้อย่างเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการติดตาม
เยียวยาทีท่ �ำ ได้ไม่ตอ่ เนือ่ ง เพราะมีขอ้ จำ�กัดเรือ่ งจำ�นวนบุคลากร และเรือ่ งสถานภาพความเป็นเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการทำ�งาน
เยียวยา เช่น ไม่ได้รับความไว้วางใจจากบางกลุ่ม เข้าทำ�งานในพื้นที่สีแดงได้ลำ�บาก เป็นต้น สำ�หรับการที่รัฐไม่ดูแลช่วยเหลือครอบครัว
ที่สูญเสียจากการวิสามัญ เป็นเสมือนการซํ้าเติมให้คนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบที่หนักยิ่งขึ้น ทำ�ให้เยาวชนชายขาดโอกาสและทางเลือกใน
ชีวิตที่มีอยู่น้อยเต็มที แม้ว่าจะมี NGOs บางกลุ่มทำ�งานช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อยู่ แต่ก็มีกำ�ลังไม่เพียงพอ และไม่สามารถช่วยลดเงื่อนไข
ความไม่พึงพอใจหรือความรู้สึกปฏิเสธรัฐที่คนกลุ่มนี้มีอยู่ได้

เยาวชนชายว่างงาน
ปัจจัยหลักทีส่ ง่ ผลต่อการว่างงานของเยาวชนชายมี 2 ประเด็นได้แก่ ระดับการศึกษาของเยาวชนชายทีค่ อ่ นข้างตํา่ ทำ�ให้โอกาส
ทางเลือกในการทำ�งานน้อย และ ขาดแหล่งงานรองรับ เนือ่ งจากเศรษฐกิจทีซ่ บเซาจากสถานการณ์ความไม่สงบ การทีเ่ ยาวชนชายมุสลิม
มีการศึกษาค่อนข้างตํ่ามีเงื่อนไขสำ�คัญที่เป็นอุปสรรคของการเรียน คือ การใช้ภาษาไทยไม่คล่อง ขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านคุณภาพ
การศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา สำ�หรับเยาวชนชายพุทธจะอยู่ในระบบการศึกษามากกว่าเยาวชน
ชายมุสลิม เพราะคนพุทธส่วนใหญ่จะเห็นความสำ�คัญของการศึกษาจึงพยายามส่งให้ลูกเรียน ทั้งนี้ยังมีปัจจัยเสริมที่สำ�คัญต่อการเรียน
และการว่างงานของเยาวชนชาย คือ ทัศนคติของเยาวชนชายมุสลิมต่อการเรียนและการมองปัญหาการว่างงาน ทีม่ องว่าคนทีเ่ รียนน้อย
และว่างงานถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นปัญหา นอกจากนี้ สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยหนุนที่ส่งผลต่อการว่างงานและ
การใช้ชีวิตโดยทั่วไปของเยาวชนชายให้ลำ�บากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนชายมุสลิมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ฝ่ายความมั่นคงจับตามอง
ภูมินิเวศที่อยู่อาศัยก็มีผลต่อฐานะความเป็นอยู่และการว่างงานของเยาวชน เยาวชนชายที่อยู่บริเวณชายทะเลส่วนใหญ่จะมี
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนต่อมากกว่าเยาวชนในพื้นที่อื่นๆ ขณะเดียวกันก็มีข้อจำ�กัดเรื่องการทำ�มาหากินเพราะมีฐาน
ทรัพยากรค่อนข้างจำ�กัด และไม่มีแหล่งงานรองรับการประกอบอาชีพ เมื่อเทียบกับพื้นที่สวนหรือเขตเมือง
ที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐไม่ได้กำ�หนดเยาวชนชายเป็นกลุ่มเป้าหมายสำ�คัญที่จะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
จึงไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการพัฒนาเยาวชนชาย ทำ�ให้เยาวชนชายไม่ได้รับโอกาสการพัฒนาเท่าที่ควร ทั้งด้านการศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิต ซึ่งเป็นพื้นฐานสำ�คัญต่อการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพของเยาวชนชาย สำ�หรับกลุ่มองค์กรภาค
ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน โดยภาพรวมยังไม่มีทิศทางในการพัฒนาเยาวชนชายที่ชัดเจน แม้จะมีศักยภาพในการทำ�งานเสริม
ศักยภาพของเยาวชนได้ดี แต่ก็มีข้อจำ�กัดในเรื่องงบประมาณที่ไม่สามารถทำ�งานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จะเห็นว่ามีหลายหน่วย
งาน องค์กรที่ส่งเสริมด้านอาชีพ แต่ไม่ค่อยประสบความสำ�เร็จเท่าที่ควร เพราะยังไม่สามารถหนุนเสริมได้อย่างครบวงจรทั้งเรื่องการ
เสริมทักษะความรู้ การลงทุนผลิต การตลาด และขาดกระบวนการติดตามสนับสนุน ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สิ่งที่พึงระวัง
คือ ต้องไม่ท�ำ ให้การช่วยเหลือสนับสนุนไปสร้างความรู้สึกแตกแยกระหว่างคนพุทธ-มุสลิมที่เปราะบางอยู่แล้วให้มากขึ้น เพราะเยาวชน
พุทธมองว่าการสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนเยาวชนมุสลิมเป็นหลัก ทำ�ให้เยาวชนพุทธรู้สึก
ไม่ได้รับความเท่าเทียม ได้รับโอกาสน้อยกว่าเยาวชนมุสลิม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่ ได้รับผลกระทบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบ มีทั้งปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการได้รับผล
กระทบและปัจจัยแวดล้อมอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำ�คัญที่เมื่อมีการปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดีขึ้น
จะทำ�ให้การช่วยเหลือดูแลผูช้ าย เยาวชนชายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคลีค่ ลายปัญหาและผลกระทบทีไ่ ด้รบั
อีกทั้งยังมีส่วนในการลดเงื่อนไขสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ในระยะยาว
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรง
1) กระบวนการยุติธรรมในจชต.ยังมีช่องว่างที่ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ และยังไม่มีเป้าหมายที่จะนำ�ไป
สู่ยุติธรรมสมานฉันท์ที่ชัดเจน
ปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ สะท้อนให้เห็นปัญหาที่สำ�คัญใน
โครงสร้าง กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมว่า ยังมีความไม่ชัดเจน ค่อนข้างล่าช้า และเป็นการใช้กระบวนการ
ยุติธรรมตามระบบปกติ กับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งมีความพิเศษ ซับซ้อน และมีความละเอียดอ่อนในหลายมิติ ง่ายต่อ
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การเกิดผลกระทบต่อคนในพืน้ ที่ ดังนัน้ กระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ ป็นอยูจ่ งึ ไม่สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและคนในพืน้ ที่
บางส่วนกลับเป็นการเพิ่มเงื่อนไขความรู้สึกไม่พึงพอใจรัฐ
2) การเยียวยายังไม่สามารถฟื้นฟูความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ และสร้างความไว้วางใจที่มีต่อรัฐได้
ที่ผ่านมาแม้รัฐมีความพยายามในการทำ�งานเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบ แต่ก็ยังมีข้อจำ�กัดในหลายด้านที่ไม่สามารถทำ�ให้
ผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวเชื่อมั่นต่อรัฐ เนื่องจากงานเยียวยาขาดกระบวนการที่ทำ�ให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้ในระยะยาว ไม่ท�ำ ให้รู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม ได้ฟื้นคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
สำ�คัญ เช่น ครอบครัวผู้ที่ถูกวิสามัญ ยิ่งทำ�ให้คนกลุ่มนี้เกิดความรู้สึกแปลกแยก และปฏิเสธรัฐ ขณะเดียวกันยังเข้าไม่ถึงผู้ได้รับผลกระ
ทบที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เพราะขาดการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลไกการทำ�งานเยียวยาของรัฐ
ที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยแวดล้อม
1) การทำ�งานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ถูกครอบด้วยมิติความมั่นคงมากเกินไป
ทิศทางนโยบายในจังหวัดชายแดนใต้มงุ่ เน้นด้านความมัน่ คงเป็นสำ�คัญ ทำ�ให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในพืน้ ที่ ไม่สามารถทำ�งาน
ตอบสนองต่อปัญหาได้ตรงจุด ตามบทบาท และศักยภาพของแต่ละหน่วย ส่งผลต่อการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของคนใน
พื้นที่ เพราะต้องคำ�นึงถึงเงื่อนไขด้านความมั่นคงเป็นหลัก เช่น การกำ�หนดพื้นที่ทำ�งานของหน่วยงานด้านการพัฒนาต่างๆ ต้องเน้นลง
ไปในพื้นที่สีแดง เพื่อตอบสนองโจทย์ด้านความมั่นคงที่พยายามลดพื้นที่สีแดงด้วยมิติงานพัฒนา ซึ่งเป็นการลดโอกาสของพื้นที่อื่นๆ ที่
ควรจะได้รับตามความจำ�เป็น ขณะเดียวกัน สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ก็กลายเป็นข้อจำ�กัดหนึ่งของการลงไปทำ�งานในพื้นที่ของ
ข้าราชการพลเรือน ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยทำ�ให้ไม่สามารถทำ�งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2) ความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจระหว่างคนพุทธ-มุสลิมในพื้นที่
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทำ�ให้เกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจกันระหว่างคนพุทธ - มุสลิม และมี
แนวโน้มทีจ่ ะห่างเหินกันมากขึ้น ลดปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันลง ต่างคนต่างอยูใ่ นพื้นทีต่ นเอง เพือ่ ให้รสู้ ึกปลอดภัย ในบางพืน้ ทีเ่ กิดสถานการณ์
ที่ท�ำ ให้คนพุทธ - มุสลิมใช้ความรุนแรงตอบโต้กัน และความรู้สึกนี้ได้ขยายมาถึงเยาวชนชาย ทำ�ให้ผู้ชายและเยาวชนชายต้องอยู่อย่าง
ระมัดระวังมากขึ้น ดังนั้นการดูแลช่วยเหลือคนพุทธ - มุสลิมในพื้นที่จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องทำ�ด้วยความรอบคอบ เพราะคนพุทธ
ซึง่ เป็นคนกลุม่ น้อยในพืน้ ทีเ่ ริม่ มีความรูส้ กึ ว่าได้รบั การดูแลช่วยเหลือจากรัฐน้อยกว่าคนมุสลิม ประเด็นสำ�คัญคือ การดูแลช่วยเหลือต่างๆ
ต้องไม่เพิ่มความรู้สึกแตกแยก หวาดระแวงระหว่างคนพุทธ - มุสลิม ขณะเดียวกัน ก็ต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมของการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่เคยมีในพื้นที่
3) การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้ชาย เยาวชนชายในพื้นที่ยังไม่ถูกให้ความสำ�คัญเท่าที่ควร ทั้งที่เป็นกลุ่มที่เป็นเงื่อนไขสำ�คัญ
ต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทำ�ให้ผู้ชายและเยาวชนชายกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่ถูกมองว่า มีโอกาสที่จะอยู่ฝ่ายตรงข้าม
รัฐ ส่งผลให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำ�วันถูกจับตามองจากเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับผู้ชายและเยาวชนชายไม่ได้ถูกให้ความสำ�คัญเท่าที่ควร เนื่องจากถูกมองว่าเป็นคู่ต่อสู้โดยตรงกับรัฐและเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากใน
สถานการณ์ความไม่สงบ นอกจากนีง้ านพัฒนาทีผ่ า่ นมาก็ไม่มยี ทุ ธศาสตร์ทชี่ ดั เจนต่อการพัฒนาผูช้ ายและเยาวชนชาย รวมถึงเด็กกำ�พร้า
ในพื้นที่ทั้งเรื่องคุณภาพชีวิต การศึกษา โลกทัศน์ และทักษะชีวิตที่จะต้องปรับตัวอยู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4) การสื่อสารยังไม่สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์ความรุนแรงและความขัดแย้งในพื้นที่ให้กับคนในสังคม
ได้เพียงพอที่จะนำ�ไปสู่การเสริมสร้างสันติภาพได้
ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารจากเหตุการณ์ความไม่สงบทำ�ให้เกิดภาพลักษณ์ในด้านลบของบุคคล หรือเหตุการณ์ความรุนแรง
แต่เพียงด้านเดียว บางครั้งการสื่อสารออกสู่สาธารณะอย่างไม่ระมัดระวัง กระทบความรู้สึกและสร้างความหวาดระแวงและแตกแยก
ให้คนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน สื่อที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์ และกระบวนการสร้างสันติภาพยังไม่เพียงพอที่
จะสร้างความตระหนักกับสังคมให้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เป็นวาระสำ�คัญที่สังคมต้องร่วมกันคลี่คลาย
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แผนภาพที่ 5.1 สรุปภาพรวมผลกระทบและปัจจัย เงื่อนไขสำ�คัญที่มีผลต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
			 จากสถานการณ์ฯ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบและกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย และมีเป้าหมายไปสู่ยุติธรรมสมานฉันท์ โดย
1.1 สร้างความชัดเจนในกระบวนการตรวจค้น จับกุมและเชิญตัวมาสอบปากคำ� ซึ่งต้องทำ�ด้วยความละเอียดอ่อน ด้วยข้อมูล
พยานหลักฐานทีเ่ พียงพอ ในปฏิบตั กิ ารของเจ้าหน้าทีต่ อ้ งมีการแจ้งสิทธิให้กบั ผูถ้ กู เชิญตัวอย่างชัดเจน ดำ�เนินการอย่างโปร่งใสและมีการ
ตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย
1.2 ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการดำ�เนินคดีให้กระชับ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้โดนคดีความมั่นคงและครอบครัว
1.3 บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม รัฐต้องจับคนกระทำ�ผิดมาลงโทษไม่ว่าผู้กระทำ�ผิดจะเป็นฝ่าย
ตรงข้ามรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐและต้องมีการสื่อสารกับสาธารณะเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
1.4 มีการใช้ความยุติธรรมสมานฉันท์ และ/หรือยุติธรรมทางเลือกโดยอาศัยพื้นฐานกฎหมายและสถาบันที่มีอยู่ ในพระราช
บัญญัตคิ วามมัน่ คงภายใน มาตราที่ 21 หรือพระราชบัญญัตอิ งค์กรอัยการ มาตราที่ 21 ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผถู้ กู ดำ�เนินคดีและต้องการแสดง
ความสำ�นึกผิด เสนอต่อผู้อำ�นวยการรักษาความมั่นคง นำ�เสนอต่ออัยการและเสนอผู้พิพากษาให้มีการอบรมหรือเข้าค่ายฝึกอบรมใน
เวลาที่กำ�หนด หรือมาตรการที่ให้อัยการพิจารณาไม่สั่งฟ้องผู้ต้องสงสัย เป็นต้น มาตรการทั้งหมดในกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย
จะคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา หรือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบโดยตรง
1.5 ให้มีกลไกที่ช่วยเหลือด้านความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ที่ดำ�เนินการโดยภาคประชาสังคม หรือสถาบันการศึกษา
โดยมีตัวแทนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งมีความเป็นกลางและได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายเข้า
มาร่วม โดยมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ เจรจา ไกล่เกลี่ยกับหน่วยงานรัฐในกรณีที่ผู้ต้องสงสัยไม่ได้รับความเป็นธรรมในระหว่าง
การสืบสวนสอบสวนและดำ�เนินคดี

2. ปรับทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
2.1 สร้างทัศนคติเชิงบวกระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ปรับทัศนคติ และอคติระหว่างประชาชนกับรัฐ และรัฐกับ
ประชาชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐต้องลดอคติ ทำ�งานด้วยความจริงใจ สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับประชาชน สร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องต่อการแก้ปัญหาร่วมกัน ส่วนประชาชนควรมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติงาน
2.2 สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อกระบวนการสันติภาพ รัฐควรเสริมความรู้ ความเข้าใจเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ให้มีความเข้าใจและมี
มุมมองเชิงบวกต่อกระบวนการสันติภาพ เช่น ปรับทัศนคติการมองผู้ถูกกล่าวหาว่าคือ “ผู้คิดต่าง” มิใช่มองว่าเป็น “โจร”
2.3 รัฐควรศึกษาบทเรียนทั้งที่ท�ำ สำ�เร็จ และไม่สำ�เร็จ เพื่อพัฒนาปรับปรุง และป้องกันไม่ให้มีการทำ�งานที่ผิดพลาดซํ้า โดยจัด
ทำ�เวทีประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นที่เหมือนและแตกต่างกัน เพื่อเป็นบทเรียนที่จะนำ�ไปใช้ในการทำ�งานต่อไป

3. เพิ่มประสิทธิภาพงานเยียวยาโดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วม และให้ความสำ�คัญกับการฟื้นฟูความรู้สึก และศักดิ์ศรีของ
ผู้ได้รับผลกระทบ และฟื้นคืนความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ โดย
3.1 รัฐควรสนับสนุนให้กลไกทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่แสดงบทบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลักอันได้แก่ ชุมชน
สถาบันทางศาสนา ภาคประชาสังคม รวมถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้วยกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบได้ดีและเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการช่วยเหลือดูแลกันในสังคมซึ่งจะช่วยฟื้นฟูความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบและฟื้นฟูความสัมพันธ์ของ
คนในพื้นที่ได้ดีขึ้น
3.2 รัฐควรให้ความสำ�คัญกับการเยียวยาที่เป็นการฟื้นคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ เช่น กรณีที่ผู้ต้อง
สงสัยพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นผู้กระทำ�ความผิด รัฐต้องสื่อสารกับสังคมและชุมชนให้รับรู้เพื่อเป็นการคืนศักดิ์ศรีและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้
ได้รับผลกระทบและครอบครัวสามารถกลับไปชีวิตได้อย่างเป็นปกติ
3.3 รัฐควรทำ�ความเข้าใจหลักเกณฑ์การเยียวยากับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและครอบครัวอย่างชัดเจน และสือ่ สารสร้างความเข้าใจกับ
สังคม เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจทีต่ รงกัน และต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้อย่างเคร่งครัด เพือ่ ให้การเยียวยามีมาตรฐาน ไม่ถกู มองว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติ
3.4 รัฐควรเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบให้ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมายรวมถึงครอบครัวทีส่ ญ
ู เสียจากการถูกวิสามัญ เพือ่ ลดเงือ่ นไข
ความไม่พึงพอใจและความรู้สึกปฏิเสธรัฐที่อาจพัฒนาไปเป็นการใช้ความรุนแรงต่อต้านรัฐในอนาคต
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3.5 ให้ความสำ�คัญกับการดูแลสุขภาพจิตของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ โดยมีระบบประเมินคัดกรองจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางงานเยียวยา เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเข้าถึงและใช้เพือ่ การช่วยเหลือเยียวยากลุม่ เป้า
หมายได้อย่างทันท่วงที และเพื่อการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กำ�หนดให้ผชู้ าย เยาวชนชาย เป็นกลุม่ เป้าหมายสำ�คัญทีต่ อ้ งให้การสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการศึกษา
4.1 ด้านเศรษฐกิจและสังคม
		 4.1.1 ส่งเสริมอาชีพอย่างครบวงจรให้กับผู้ชายและเยาวชนชาย ในกรณีผู้โดนคดีความมั่นคงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพ
				 เดิมได้ควรมีอาชีพทางเลือกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตหลังจากพ้นคดีไว้รองรับ
		 4.1.2 สนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในพื้นที่ โดยพัฒนาทักษะฝีมือ ทักษะทางธุรกิจ ตลอดจน
				 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
		 4.1.3 สร้างแหล่งงานรองรับผูช้ าย เยาวชนชายในพืน้ ที่ ด้วยการส่งเสริมการลงทุน การประกอบการขนาดใหญ่ทสี่ อดคล้อง
				 กับการผลิตของพื้นที่ โดยจัดสภาพแวดล้อมการทำ�งานให้เหมาะสมกับวิถีวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ และการ
				 กระตุ้นให้คนในพื้นที่เป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ชาย เยาวชนชายมีงานรองรับ ไม่ต้องไปทำ�งานนอกพื้นที่
		 4.1.4 สร้างพื้นที่กิจกรรมสำ�หรับผู้ชาย โดยการสนับสนุนให้ผู้ชาย เยาวชนชายได้ทำ�กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามความ
				 ต้องการและเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งในมิติศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อสร้างคุณค่าและความสัมพันธ์กับชุมชน
4.2 ด้านการศึกษา
		 4.2.1 เสริมโอกาสด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนชายเข้าสู่การศึกษาในระบบให้มากที่สุด ทั้งสายสามัญ และสายวิชาชีพ
				 โดยสร้างค่านิยมทางการศึกษาให้กบั เยาวชนชายและผูป้ กครอง สนับสนุนทุนการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาทัง้ สาย
				 สามัญและสายอาชีพ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาให้มีมาตรฐานและมีการติดตามประเมินผลอย่าง
				 ต่อเนือ่ ง พัฒนาสถาบันการศึกษาสายอาชีพให้มมี าตรฐานเป็นทีเ่ ชือ่ มัน่ ยอมรับของคนในพืน้ ที่ สนับสนุนให้โรงเรียน
				 สถาบันการศึกษามีกิจกรรมการเรียนรู้ในหลายมิติ นอกจากนี้โรงเรียนต้องมีกระบวนการและทางเลือกในการดูแล
				 และจัดการปัญหาให้กบั เด็ก ไม่ควรใช้วธิ กี ารตัดเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาออกจากระบบเพราะยิง่ ทำ�ให้เด็กประสบปัญหามากขึน้
				 และเป็นการผลักเด็กไปสู่หนทางที่ไม่ดี
		 4.2.2 พัฒนาทักษะภาษาไทยให้เยาวชนชายมุสลิม ให้มีทักษะทั้งการอ่าน เขียน และพูดที่ดีขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจใน
				 การสื่อสาร และสามารถใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 4.2.3 ส่งเสริมการเรียนวิชาชีพระยะสัน้ ทีเ่ หมาะสม และตรงกับความต้องการของผูช้ าย เยาวชนชาย สำ�หรับผูท้ ไี่ ม่สามารถ
				 เข้าเรียนในระบบได้
5. กระตุ้น สนับสนุนผู้ชาย เยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบให้มีการรวมตัวเป็นเครือข่าย ทั้งในลักษณะเครือข่ายที่เป็นกลุ่ม
เดียวกันและเครือข่ายที่ข้ามกลุ่มเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดความรู้สึก เรียนรู้การปรับตัว มีสังคมที่จะ
คอยช่วยเหลือกัน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองและยกระดับไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่น

6. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะชีวิตให้เยาวชนชาย
6.1 พัฒนาทักษะชีวติ และโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างไกล มีมมุ มองทีห่ ลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจ ความมุง่ มัน่ กระตือรือร้น
เพื่อให้มีทักษะการอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมและปรับตัวให้ทันกับสังคมที่ก�ำ ลังเปลี่ยนแปลง โดยเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านพื้นที่ต้นแบบ
หรือแหล่งเรียนรู้ ผ่านเยาวชนต้นแบบ หรือผ่านทางศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น
6.2 เสริมศักยภาพความเป็นผูน้ �ำ ให้กบั เยาวชนชาย เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ผ่านกิจกรรมการเรียนรูใ้ นหลายรูปแบบ เช่น การฝึก
อบรม การทำ�กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีพี่เลี้ยงคอยติดตาม สนับสนุนการทำ�งานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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6.3 จัดตัง้ หน่วยให้ค�ำ ปรึกษาเด็กและเยาวชน โดยพัฒนาศักยภาพเยาวชนทีเ่ คยประสบปัญหาชีวติ ทุกมิติ ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ และ
แนวคิดทีด่ เี ป็นเยาวชนต้นแบบ เพือ่ ให้เป็นพีเ่ ลีย้ งจิตอาสาให้ค�ำ ปรึกษาร่วมกับนักจิตวิทยามืออาชีพ ช่วยจัดการกับปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เด็กและเยาวชน รวมทั้งเชื่อมโยงครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
7. สร้างบรรยากาศทางสังคมของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการสร้างการเรียนรู้ และทำ�ความเข้าใจระหว่าง
วัฒนธรรมในคนกลุ่มต่างๆ
7.1 ปรับทัศนคติ เยาวชน คนรุ่นใหม่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้การศึกษาเป็นฐานสำ�คัญ ให้เด็กพุทธและ
มุสลิมได้เรียนร่วมกันในช่วงประถมศึกษา ซึง่ เป็นช่วงรอยต่อทีก่ �ำ ลังจะเป็นเยาวชน เพือ่ ให้มโี อกาสได้เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ และสร้างสายสัมพันธ์
ที่จะเป็นสิ่งยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างกัน
7.2 สร้างพื้นที่กิจกรรมร่วมทั้งในระดับชุมชนและระหว่างชุมชนเพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรมระหว่างกัน เช่น
ส่งเสริมกิจกรรมให้คนพุทธและมุสลิมได้พบปะและทำ�ร่วมกันอย่างหลากหลาย และต่อเนื่อง
7.3 ให้โอกาสผูท้ มี่ คี วามเห็นต่างเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน โดยหนุนเสริมให้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน รัฐต้องมีความจริงใจ
ให้ความไว้วางใจสนับสนุนการเรียนรู้สันติภาพ การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกันชุมชนควรเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีของผู้ที่มี
ความเห็นต่าง สร้างความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตัวเองให้โดยดึงเข้าร่วมในการพัฒนาชุมชน

8. ฟืน้ ฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพือ่ ให้ชมุ ชนเป็นพืน้ ทีค่ วามไว้วางใจและให้มบี ทบาทในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบ
8.1 ฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งชุมชนในมิติต่างๆ เช่น เสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ชุมชนร่วมกันดูแลตนเอง “จัด
ระเบียบชุมชน” สร้างความสามัคคี ผู้นำ�มีความเป็นเอกภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุนการทำ�งาน และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ชุมชน ผ่านเวทีชาวบ้าน รัฐและประชาชนมีช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยอยู่บนพื้นฐานของความ
ยุติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
8.2 สร้างพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชน เป็นความรู้ทุกด้าน ที่ส�ำ คัญ คือ ความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษย
ชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องสิทธิของตนเองในกระบวนการยุติธรรม
8.3 รัฐกับชุมชนร่วมกันวางแนวทางการดูแลเด็กกำ�พร้า เพือ่ ให้การดูแลเด็กกำ�พร้าทำ�ได้อย่างครอบคลุมในทุกมิตแิ ละเป็นการ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีของเด็กกำ�พร้าในอนาคต โดยรัฐสนับสนุนอย่างจริงจังให้ชุมชนและสถาบันทางศาสนาสามารถดำ�เนินการได้มี
ประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาศูนย์เด็กกำ�พร้า การเชือ่ มโยงเครือข่ายการดูแลเด็กกำ�พร้าเพือ่ ให้สามารถดูแลเด็กกำ�พร้าได้อย่างเป็นระบบ

9. การสื่อสารต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่จะนำ�ไปสู่การเสริมสร้างสันติภาพ
9.1 การสื่อสารต้องไม่เป็นการเพิ่มความรู้สึกและบรรยากาศที่แตกแยก ในการรายงานข่าวรายงานสถานการณ์ต้องทำ�ด้วย
ความระมัดระวัง ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในประเด็นที่อ่อนไหว เช่น ประเด็นทางศาสนา ฯลฯ ต้องระมัดระวังทั้งการ
สื่อเนื้อหาและการใช้ค�ำ ในการสื่อสาร เช่น การเรียกผู้เห็นต่างจากรัฐที่ใช้ความรุนแรงว่า “โจร” เป็นต้น
9.2 การสื่อสารควรเปลี่ยนให้เป็นภาพที่สมดุลหรือข่าวสารในด้านบวก รายงานสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ เช่น รายงานเรื่อง
วิถชี วี ติ อัตลักษณ์ และความแตกต่างหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม รวมทัง้ ให้ความรูท้ ถี่ กู ต้องในกระบวนการยุตธิ รรม พูดถึงสิทธิของ
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ตามกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม โดยได้รบั การคุม้ ครองจากการใช้อ�ำ นาจทีเ่ กินเลยขอบเขตของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรมีการรายงานให้เห็นความก้าวหน้าของขบวนการเคลื่อนไหวในภาคสังคม เพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการสร้างสันติภาพ
และส่งเสริมการไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการสร้างสันติภาพ
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การประเมินสถานการณ์ของผู้ชายและเยาวชนชาย
ในพื้นที่ขัดแย้งชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
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ภาคผนวก

1

ความรุนแรงและความขัดแย้ง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี
ผู้อำ�นวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ความรุนแรงและความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึน้ จากหลายปัจจัยด้วยกัน โดยมีปจั จัยความแตกต่างด้านอัตลักษณ์
ไม่วา่ จะเป็นทางด้านเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา และภาษา เป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ ำ�ให้เกิดการเรียกร้องซึ่งอำ�นาจการปกครอง หลายปีทผี่ ่าน
มา ภาครัฐได้มีการดำ�เนินการปรับปรุงและปฏิรูปขนานใหญ่ในด้านผู้น�ำ ทางสังคม โครงสร้างทางการเมือง โดยเฉพาะด้านการปกครอง
การศึกษาอิสลาม และระบบกฎหมายให้มีความเป็นกลางทางศาสนามากขึ้น ทั้งนี้ สถานการณ์ความรุนแรงในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่สืบ
เนือ่ งมาจากขบวนการแบ่งแยกดินแดนในช่วงปีพ.ศ. 2500 – 2520 ในขณะทีค่ วามเกีย่ วโยงระหว่างกลุม่ ผูก้ อ่ ความไม่สงบในปัจจุบนั กับ
กลุม่ ผูก้ อ่ ความไม่สงบในอดีตยังคงเป็นประเด็นทีย่ งั ไม่แน่ชดั แต่รากเหง้าของปัญหามีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกันในมิตคิ วามขัดแย้งระหว่าง
การปกครองแบบรวมศูนย์ และการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความเป็นอัตลักษณ์ของชนกลุม่ น้อย ซึง่ ได้พัฒนาจนกลายเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับชนกลุ่มน้อย
ลักษณะที่สำ�คัญของความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในระดับภูมิภาค มีการใช้ความ
รุนแรงในการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งในสถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงเช่นนี้มีการเคลื่อนไหวต่อต้านแบบใช้อาวุธเพื่อสร้างความได้
เปรียบในการต่อสู้แย่งชิงอำ�นาจทางการเมือง รวมถึงสร้างความชอบธรรมทางกฎหมายในการปกครองตนเอง63 กล่าวคือ ต้นเหตุของ
สถานการณ์วนุ่ วายทีเ่ กิดขึน้ คือ การขาดความชอบธรรมของรัฐบาลไทยในพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้ ซึง่ ปัญหาความรุนแรงไม่อาจจะแก้ไขได้
จนกว่าจะมีความเชื่อใจกันเกิดขึ้นระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ดังที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า “ภาครัฐไม่สามารถสร้างความชอบธรรม
ในการปกครองได้โดยการใช้ความรุนแรงและการใช้ก�ำ ลังทางทหาร” ดังนัน้ หนทางเดียวทีร่ ฐั บาลไทยจะแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งทีซ่ บั ซ้อน
นี้ได้ คือ การสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง64
หลังจากที่มีสถานการณ์ความรุนแรงมากว่าสิบปี สิ่งที่สะท้อนถึงความพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีทางการเมือง คือการที่
รัฐบาลไทยภายใต้การดำ�เนินการของสภาความมั่นคงแห่งชาติและขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (BRN) ซึ่งเป็นกลุ่ม
เคลื่อนไหวต่อต้านที่มีอ�ำ นาจมากที่สุดได้มีการลงนามข้อตกลงการพูดคุยเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรัฐบาลมาเลเซีย
ให้การสนับสนุนและมีบทบาทที่สำ�คัญในการเป็นผู้อำ�นวยความสะดวก ทั้งนี้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า “มี
จุดเริ่มต้นที่ไม่เหมาะสม”65 และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยัง “ขาดการปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง”66
เนื่องจากกระบวนการสร้างสันติภาพยังขาดความมั่นคงและยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี เสียงสะท้อนจากภาคประชาสังคมใน
พื้นที่ยังคงเป็นในทางที่ดี โดยพลวัตรของกระบวนการสร้างสันติภาพได้เปิดพื้นที่ให้มีการอภิปรายประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมทั้งจากภายในและภายนอกพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ซึ่งการเปิดพื้นที่ในลักษณะดังกล่าวช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธ67
ี และเมื่อพิจารณาจำ�นวนผู้ที่ได้
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทีร่ นุ แรงในช่วงทีผ่ า่ นมา การมีกระบวนการสร้างสันติภาพย่อมดีกว่าไม่มกี ารดำ�เนินการใดๆ 68

63 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.
64 Duncan McCargo, “Tearing Apart the Land: Islam and Legitimacy in Southern Thailand”, Cornell University Press, 2008.
65 Don Pathan, “Negotiating the Future of Patani”, PATANI FORUM, 2014, 93 pp.
66 Adam Burke, เรื่องเดิม, 2 pp.
67 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).
68 Duncan McCargo, “Southern Thailand: From Conflict to Negotiation?”, Lowy Institute for International Policy, 2014, 14 pp.

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 91

ความขัดแย้งที่ยังคงยืดเยื้อ
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มีรูปแบบที่ไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แต่มีความ
ชัดเจนว่ากองกำ�ลังติดอาวุธทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังความไม่สงบในพืน้ ทีม่ กี ารปฏิบตั กิ ารในอัตราทีส่ มาํ่ เสมอ ยกเว้นในกรณีถกู กดดันจากปัจจัยอืน่
แนวโน้มความรุนแรงทีย่ งั คงอยูใ่ นระดับเดิมแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งและความรุนแรงในพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้จะยังมีอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
จากประสบการณ์ของความขัดแย้งในที่อื่นๆ พบว่า ความขัดแย้งต่างๆ มักมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริงของความรุนแรงน้อย
ลง แต่จะเข้าสู่วงจรของการใช้ความรุนแรงตอบโต้ต่อการกระทำ�ของฝ่ายตรงข้าม69 ทั้งนี้ “แรงต้าน” หรือ “พลังแฝง” ซึ่งอยู่เป็นส่วน
หนึง่ ของความขัดแย้งได้ชว่ ยให้สถานการณ์ความขัดแย้งไม่เลวร้ายและทวีความรุนแรงมากขึน้ เมือ่ พิจารณาสถานการณ์ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นมาไม่มีปัจจัยที่เร่งให้
เกิดความรุนแรงมากขึน้ ซึง่ พลวัตรของความขัดแย้งเกิดขึน้ จากการคานกันระหว่างอิทธิพลของปัจจัยทางสังคมและการเมืองต่างๆ ทีช่ ว่ ย
คงระดับความรุนแรงในพืน้ ทีไ่ ม่ให้เปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ กลไกภายในพืน้ ทีจ่ งึ ได้กอ่ ตัวขึน้ ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ในรูปแบบของกระบวนการ
สร้างสัรูนปติหน้
ภาพ
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐ และการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม70
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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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จากสถิติล่าสุดของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2547 ถึงเดือนเมษายน ปีพ.ศ.
2557 แสดงให้เห็นว่าจำ�นวนเหตุการณ์ความรุนแรงได้เพิ่มขึ้นเป็น 14,128 ครั้ง โดยมีจำ�นวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บประมาณ 17,005
ราย โดยมีจำ�นวนผู้เสียชีวิต 6,097 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิมถึง 3,583 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 58.55 ของจำ�นวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด
ในขณะที่มีผู้เสียชีวิตที่เป็นคนพุทธ 2,359 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 38.69 และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำ�นวน 10,908 ราย เป็นคนพุทธ
6,462 ราย หรือร้อยละ 59.24 เป็นมุสลิม 3,475 ราย หรือประมาณร้อยละ 31.86 หากเปรียบเทียบเหตุการณ์ความรุนแรงรายเดือน
จะเห็นว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมีจ�ำ นวนสูงขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้กำ�ลังทางทหาร
ขนานใหญ่ในการปราบปรามสถานการณ์ความไม่สงบในช่วงหลังจากการทำ�รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2549 เหตุการณ์นี้ได้
นำ�ไปสูก่ ารใช้มาตรการปิดล้อมและตรวจค้นอย่างเข้มงวด ซึง่ มีการบังคับใช้ภายใต้กฎอัยการศึกและพระราชกำ�หนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉกุ เฉินทีม่ ผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่ปพี .ศ. 2548 พร้อมกับการกักตัวประชาชนกว่า 4,000 คน ซึง่ ส่วนใหญ่ได้รบั การปล่อยตัวภาย
หลังจากการจับกุมไม่นาน ด้วยเหตุนี้ทำ�ให้ผู้ก่อความไม่สงบมีการเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเป็นการปฏิบัติการที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ทั้งเป้าหมายที่เป็นพลเรือนและทหาร ส่งผลให้มีจำ�นวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมากกว่าจำ�นวนครั้งของการก่อเหตุ หรือที่เรียก
กันว่า “การก่อความรุนแรงเชิงคุณภาพ”71
ข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่าหลังจากปีพ.ศ. 2550 จำ�นวนเหตุการณ์ความรุนแรงมีจำ�นวนครั้งที่ลดลง แต่การก่อเหตุแต่ละ
ครั้งทำ�ให้มีจำ�นวนผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสูงขึ้น ส่งผลให้การบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนในภาพรวมยังคงอยู่ในระดับ
เดิม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารูปแบบของการก่อความไม่สงบ พบว่า จำ�นวนเหตุการณ์ความรุนแรงรายเดือนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญ
แต่จ�ำ นวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกลับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา72 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีนัยยะคือ การ
รักษาความปลอดภัยด้วยวิธีการทางทหารโดยลำ�พังเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีความซับซ้อนก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย อย่างไร
ก็ตาม ผลกระทบในด้านลบซึ่งเกิดจากการใช้วิธีการทางทหารในพื้นที่ได้ส่งผลเป็นอย่างมาก จากข้อมูลพบว่า มีบุคคลที่สูญเสียสมาชิก
ในครอบครัวถึง 30,435 ราย และบุคคลที่สมาชิกครอบครัวได้รับบาดเจ็บอีก 54,540 ราย คิดเป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 85,025 ราย73
แม้ว่าเส้นแนวโน้มของความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูเหมือนจะมีความผันผวนในทิศทางที่มีลักษณะเฉพาะตัว
สถานการณ์ในพื้นที่ยัง “มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อน ทำ�ให้มีโอกาสสูงที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น” อย่างไร
ก็ตาม การใช้ความรุนแรงมักจะมีอัตราการก่อเหตุการณ์ที่คงที่ ยกเว้นถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยอื่นๆ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้มีแรงต้าน
เกิดขึ้นภายในเหตุการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างสมดุลให้กับสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงการใช้วิธีการเมืองนำ�การทหารของหน่วยงานรัฐ การ
เคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน การเพิ่มและเข้มแข็งขึ้นขององค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงการริเริ่มกระบวนการพูดคุยสันติภาพ74 จาก
ประสบการณ์ของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ชี้ให้เห็นว่า การปฏิรูปด้านการรักษาความปลอดภัยขนานใหญ่ที่ทำ�อย่างละเอียดอ่อน
ควบคู่กับการดำ�เนินงานด้านการเมืองนั้น เป็นกลยุทธ์สำ�คัญที่จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น ในขณะที่การเจรจาทางการเมืองและการ
กระจายอำ�นาจการปกครองเป็นกุญแจทีส่ �ำ คัญสำ�หรับการใช้วธิ กี ารทางการเมืองซึง่ จะช่วยแก้ปญ
ั หาด้านความชอบธรรมในการปกครอง
นอกจากนี้ การประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างพลเรือนกับหน่วยงานทหารในการจัดการดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการ
จัดให้มกี ารเตรียมการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพและมีความรับผิดชอบ ก็เป็นปัจจัยทีจ่ �ำ เป็นอย่างยิง่ ในการปฏิรปู ด้าน
การรักษาความปลอดภัย75
นอกจากนี้ปัจจัยสำ�คัญในการรักษาเสถียรภาพหรือทำ�ให้เหตุการณ์ความรุนแรงลดลงในช่วงหลังจากปีพ.ศ. 2554 ก็คือ
การริเริ่มกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพในปีพ.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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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‘ชายแดนใต้จดั การตนเอง’ ”, (สำ�นักงานปฏิรปู , 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, “มุไม่มมมองของประชาชนชายแดนใต้
: ‘ความหวังในสถานการณ์
ความรุนแรงอันยืดเยื้อใต้ร่มเงาแห่ง ‘สันติภาพ’ ”,(สถานวิจัยความ
ค
ี วามมั่นใจ
มีความมั่นใจในกระบวนการสร
้างสันติภาพ
ขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2556),
ที่มา: สถานวิจัยความขัดแย ้งและความหลากหลายทางวั ฒนธรรมภาคใต ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
< http://www.deepsouthwatch.org/node/4147
(สืบบกระบวนการสร
ค้นเมื่อ 8 มิถ้างสั
ุนายน
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รูปการกระทำ
หน้า 96�และปัจจัยที่สร้างความสมดุลในสถานการณ์ความขัดแย้ง

อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ทำ�ให้สถานการณ์
ความรุนแรงในพื้น่ ทีํา่ชคายแดนภาคใต้
มีความยืดเยื้อ แต่มีแนวโน้มความรุนแรงที่คงที่
อะไรคือปัญหาทีส
ัญทีสุ
่ ดในชุมชน?
ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่ในบรรยากาศทีม่ แี ต่การมุง่ ร้ายต่อกัร้อยละของคํ
น ยังคงมีปจั จัยาบางประการที
ช่ ว่ ยทำ�ให้สถานการณ์ความขัดแย้งคงอยูใ่ น
ตอบ
ระดับที่มีเสถียรภาพ เปรียบเสมือนการกระทำ�ที่ช่วยสร้างความสมดุลและอาจช่วยให้ระดับความขัดแย้งไม่รุนแรงมากขึ้น สถานการณ์
ความขัดแย้งในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 - 2557 สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ช่วงแรกของความขัดแย้ง เป็นช่วงสี่ปีแรกตั้งแต่
เดือนมกราคมพ.ศ. 2547 – เดือนธันวาคมพ.ศ. 2550 มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของสถานการณ์ความไม่สงบ โดยรูปแบบของเหตุการณ์
ความรุนแรงมีลกั ษณะทีห่ ลากหลายและเป็นการจูโ่ จมทีม่ กี ารวางแผน ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนมิถนุ ายนพ.ศ. 2549 มีการจูโ่ จมเพือ่ สร้าง
สถานการณ์ในพื้นที่พร้อมกันถึง 54 จุด ส่วนใหญ่เป็นการใช้ระเบิดแสวงเครื่อง (IED) และ ในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2549 เกิดสถานการณ์
ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มากกว่า 122 แห่ง มีทงั้ การวางระเบิด การลอบวางเพลิง การโปรยตะปูเรือใบ และการเผายางรถยนต์
อีกทั้งในเดือนกันยายนพ.ศ. 2549 ได้มีการวางระเบิดในย่านชุมชนและพื้นที่ท่องเที่ยวในศูนย์กลางเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 7 จุด
ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตจำ�นวน 5 คน และบาดเจ็บอีกว่า 60 คน การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 160.47 ครั้งต่อเดือน
การปรับเปลีย่ นนโยบายรัฐบาลเกีย่ วกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงครึง่ ปีหลังของปีพ.ศ. 2550 ได้สง่ ผลให้จ�ำ นวนเหตุการณ์
ความรุนแรงในภาพรวมลดลงอย่างมีนยั ยะสำ�คัญและเริม่ อยูใ่ นระดับทีท่ รงตัว ในทางกลับกัน มาตรการในการใช้ก�ำ ลังทหารเพือ่ ลดความ
รุนแรงในช่วงนั้น แม้จะส่งผลต่อความถี่และจำ�นวนเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการตายและการ
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 “การเมืองนำ�การทหาร” ประสบความสำ�เร็จทางยุทธวิธีใน
การปราบปรามการก่อความไม่สงบและรักษาความสงบสุขในพื้นที่ได้ระดับหนึ่ง แต่การใช้นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยการทำ�กิจกรรมร่วมกับพลเรือน ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้81 จากข้อมูลการสำ�รวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง 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, “สำ�รวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(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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84 Duncan McCargo, “Southern Thailand: From Conflict to Negotiation?”, เรื่องเดิม, 1 pp.
ทีม
่ า: สํานักงบประมาณ 2014
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 , “สำ�รวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (Deep South Poll) เมื่อช่วงวันที่ 21-25 มีนาคม 2556 และ 9 – 11 มิถุนายน 2556”, เรื่องเดิม.
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ร้ อยละของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทีม่ คี วามมัน่ ใจต่ อกระบวนการ
สร้ างสั นติสุข (1)

ที่มา:

มีความมั่นใจ

ร้ อยละของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทีม่ คี วามมัน่ ใจต่ อกระบวนการ
สร้ างสั นติสุข (2)

ไม่ มีความมั่นใจ

สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี , การสํารวจความคิดเห็นในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้: การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติสุขในช่วงวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2556 จํานวนกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,870 คน
(2) สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี , การสํารวจความคิดเห็นในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้: การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติสุขในช่วงวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2556 จํานวนกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,006 คน
(1)

ในขณะทีร่ ะดับความรุนแรงตัง้ แต่ปพี .ศ. 2555 – 2556 มีการเพิม่ ขึน้ และกลไกภายในของความรุนแรงก็มลี กั ษณะทีเ่ ป็นพลวัตร
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 ที่กลุ่มก่อความไม่สงบได้ทำ�การโจมตีที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี ด้วยการใช้ระเบิดรถยนต์โดยมีเป้าหมาย
เป็นประชาชนที่เดินจับจ่ายซื้อของในจังหวัดยะลา และนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ในโรงแรมที่เป็นที่นิยมของจังหวัดสงขลา ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต
14 คน และบาดเจ็บอีกกว่า 100 คน
ในปีพ.ศ. 2555 และในช่วงก่อนทีจ่ ะมีการริเริม่ กระบวนการพูดคุยสันติภาพในปีพ.ศ. 2556 มีการสร้างสถานการณ์ความรุนแรง
เป็นจำ�นวนมาก อาทิ การโจมตีทอี่ �ำ เภอมายอในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2555 การสังหารอิหม่ามอับดุลลาเตะโต๊ะเดร์ ตลอดจนความรุนแรง
ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2555 และปฏิบัติการที่บาเจาะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 255687 เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อตกลงการหยุด
ยิงระยะเวลา 40 วัน ระหว่างสภาความมัน่ คงแห่งชาติและขบวนการแนวร่วมปฏิวตั แิ ห่งชาติมลายูปาตานี (BRN) ได้ลดจำ�นวนผูเ้ สียชีวติ
จากสถานการณ์ความไม่สงบลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2556 แต่เมื่อข้อตกลงการหยุดยิงดังกล่าวยุติลงเนื่องจากทั้ง
สองฝ่ายได้ถอนตัวจากข้อตกลง ทำ�ให้เหตุการณ์ความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกในช่วงเดือนสิงหาคม88
นอกจากนี้ รูปแบบของความรุนแรงในช่วงปีพ.ศ. 2556 ซึง่ เป็นช่วงทีท่ งั้ สองฝ่ายได้มกี ารตกลงในการพูดคุยเพือ่ สันติภาพนัน้ ได้
มีการเปลี่ยนแปลงคือ มุ่งเน้นการจู่โจมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งทหาร ตำ�รวจ และกำ�ลังรบกึ่งทหาร เนื่องจากเป็นหนึ่งใน
ข้อเรียกร้องของรัฐบาลไทยที่ขอให้ยกเลิกการโจมตีพลเรือนและย่านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเมือง ซึ่งได้รับการตอบรับในระดับหนึ่งจาก
กลุ่ม BRN89 อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2557 หลังจากความล่าช้าในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ทำ �ให้แนวโน้มการโจมตี
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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จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบความขัดแย้งและความรุนแรงทีม่ ลี กั ษณะยืดเยือ้ พบว่าพลวัตรภายในของความขัดแย้งเป็นสิง่ ที่
มีความสำ�คัญโดย “ลักษณะที่ยืดเยื้อของความขัดแย้งอาจเป็นผลมาจากวิธีการที่ใช้ในการต่อสู้” กล่าวคือ การศึกษาความขัดแย้งทำ�ให้
ทราบว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายกลุ่มผู้ต่อต้านมีปัจจัยร่วมที่สำ�คัญคือ การสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายต่อประชาชน ทำ�ให้มี
จำ�นวนของผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นประกอบกับผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์มีทัศนคติที่แย่ลง ตลอดจนทำ�ให้เกิดความรู้สึกที่ยากลำ�บากของผู้ได้รับ
ผลกระทบในการปรับความเข้าใจกับฝ่ายตรงข้าม แม้ในกรณีทสี่ ามารถบรรลุขอ้ ตกลงระหว่างกันได้90 นอกจากนี้ การจูโ่ จมประชาชนทัง้
ที่เป็นผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ยังเป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงของความยากลำ�บากในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงและยืดเยื้อ
โดยสรุปแล้ว พลวัตรของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภายใต้มีลักษณะที่ “อ่อนไหว สับสน และซับซ้อน” และมีแนวโน้ม
ว่าจะเพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้เหตุการณ์ความรุนแรงยังขาดความชัดเจน การก่อเหตุการณ์ความรุนแรงยังมีลักษณะที่
ถูกจำ�กัดในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ปกติ จากสถานการณ์ช่วงแรกในช่วงปีพ.ศ. 2547 - 2550 ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เพราะรัฐ
มีการปราบปราบอย่างเข้มงวด ซึ่งการกระทำ�ดังกล่าวไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสถานการณ์โดยรวม แต่ยังส่งผลให้เกิดการยกระดับความ
รุนแรงทีม่ ากขึน้ อีกด้วย ในขณะทีใ่ นช่วงปีพ.ศ. 2551-2554 การพยายามผสมผสานแนวทางทางการทหารเพือ่ จำ�กัดการก่อเหตุของกลุม่
ก่อความไม่สงบ โดยใช้กองกำ�ลังกว่า 60,000 นาย ร่วมกับแนวทางการเมืองนำ�การทหารซึง่ มีการดำ�เนินการโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม แม้ว่าจะประสบความสำ�เร็จเพียงระดับหนึ่ง แต่ก็ทำ�ให้จำ�นวนเหตุการณ์ความรุนแรงลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ อย่างไรก็ตาม
แม้จำ�นวนของเหตุการณ์ความรุนแรงลดลงแต่จำ�นวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอยู่ในระดับคงที่ 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
เหตุการณ์ แต่กม็ ปี จั จัยในพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการแก้ปญ
ั หาและสร้างสันติภาพปรากฏขึน้ มาด้วย จึงส่งผลให้สถานการณ์ความรุนแรงในภาพรวม
ในช่วงปีพ.ศ. 2551 – 2557 อยู่ที่ระดับ 84.53 ครั้งต่อเดือนและอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่

หากพิจารณาจากระยะเวลาของเหตุการณ์ความรุนแรงจะพบว่า กลุ่มก่อความไม่สงบพยายามที่จะรักษาระดับการเคลื่อนไหว
ให้คงที่ ยกเว้นในกรณีที่ถูกกดดันจากปัจจัยอื่น ทั้งนี้ ปัจจัยภายในต่างๆ ที่มีส่วนในการสร้างเสถียรภาพของสถานการณ์ได้ทำ�ให้เกิดเส้น
แนวโน้มที่มีความผันผวน จากการใช้การถดถอยแบบกําลังสองน้อยสุด (Polynomial Least-Squares regression)91 ในการพิจารณา
ความผันผวนของเหตุการณ์ความรุนแรง เพือ่ หาเส้นแนวโน้มแบบ Best-fit ซึง่ สามารถเป็นตัวแทนของแนวโน้มทีล่ ดลดตัง้ แต่ปพี .ศ. 2547
ถึงปีพ.ศ. 2557 พบว่า เหตุการณ์ความรุนแรงมีทิศทางที่ทรงตัวและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงท้าย ซึ่งการที่ระดับของความขัดแย้งที่รุนแรง
ได้ลดระดับลง เนื่องจากมีปัจจัยทางสังคมหลายประการที่เข้ามาถ่วงดุล ทั้งจากประชาชนระดับรากหญ้า ภาคประชาสังคม ฝ่ายความ
มั่นคง และกระบวนการทางการเมืองที่มีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยตลอดช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ส่วนความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในช่วงท้ายนั้นเป็น
ผลมาจากปัจจัยสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ดังนั้นจึงทำ�ให้เกิดความคลุมเคลือว่า แนวโน้มที่ไม่ชัดเจนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเปลี่ยนแปลงแบบรูปตัวยู (U-shape) แบบพาราโบลา หรือทรงตัวในรูปแบบเดิม โดยสถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหว และความ
สับสน ทั้งยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ

91 แบบจำ�ลองการถดถอยคือ เครื่องมือทางสถิติที่ใช้สำ�หรับการทดสอบเพื่อหาเส้นแนวโน้มเส้นตรงของชุดข้อมูล โดยข้อมูลบางประเภท อาทิ แนวโน้มความรุนแรง
จะเข้ากับเส้นแนวโน้มแบบ polynomial ได้ดีกว่า ทั้งนี้ การวิเคราะห์และการนำ�เสนอแบบจำ�ลองนี้จัดทำ�ขึ้นโดย Microsoft Excel
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ขณะเดียวกัน แบบจำ�ลองการถดถอยแบบกำ�ลังสองน้อยสุด (Polynomial Least-Squares regression) ยังได้แสดงให้เห็น
ว่าจำ�นวนผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ระหว่างปีพ.ศ. 2547 – 2557 มีลักษณะทรงตัวและมีแนวโน้มคงที่ ซึ่งบ่งชี้ว่า มีการ
เคลือ่ นตัวเข้าสูจ่ ดุ สมดุลของสภาวะความรุนแรงทีส่ ง่ ผลต่อระดับการสูญเสียในภาพรวม ทัง้ นี้ เส้นตรงทีค่ ขู่ นานของจำ�นวนผูเ้ สียชีวติ และ
ได้รับบาดเจ็บตลอดระยะเวลา 10 ปี แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของดุลยภาพในช่วงหลายปีของเหตุการณ์ความรุนแรงและปัจจัยภายใน
ที่เกิดจากการต่อสู้และกระบวนการสร้างสันติภาพ ซึ่งเป็นตัวกำ�หนดปัจจัยที่มีองค์ประกอบหลากหลายที่สามารถผลักดันให้เคลื่อน
เข้าสู่ภาวะที่มีเสถียรภาพ ในลักษณะที่มีความเป็นพลวัตรสูงและได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ดังนั้น การผลักดัน
ให้เกิดภาวะสมดุลจึงจำ�เป็นต้องอาศัยกระบวนการที่ต่อเนื่อง ทั้งการสร้างพื้นที่สาธารณะทางสังคม การสนับสนุนทางการเมือง
และการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
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จำ�นวนมากในโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับรายได้และมาตรฐานการครองชีพ กระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึง
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ในการดำ�เนินงานและการประสานงาน ในช่วง 10 ปี ทีผ่ า่ นมา (พ.ศ. 2547 – 2557) รัฐใช้งบประมาณสำ�หรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จ�ำ นวน 206,094.440 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นจำ�นวนที่ค่อนข้างมาก92 เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆในประเทศ
ทั้งนี้ในปี 2552 มีการใช้จ่ายงบประมาณสูงที่สุด เป็นจำ�นวน 27,144.91 ล้านบาท เนื่องจากเป็นช่วงสองปีหลังจากการปราบปราม
กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบครั้งใหญ่ ส่งผลให้จำ�นวนของเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง และคาดว่าปีพ.ศ. 2557 จะมีการใช้งบประมาณ
มากทีส่ ดุ เป็นอันดับสอง ประมาณ 24,152.39 ล้านบาท ซึง่ เป็นช่วงหลังจากทีม่ กี ารริเริม่ กระบวนการพูดคุยเพือ่ สันติภาพ และกระบวนการ
สร้างสันติภาพยังต้องใช้เวลาที่ยาวนาน ดังนั้นกระบวนการสร้างสันติภาพก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงเช่นเดียวกัน
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อย่างไรก็ตาม การใช้นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพือ่ แก้ปญ
ั หาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และการ
ดำ�เนินการทางทหาร ถือว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จากการศึกษาในปีพ.ศ. 2553 พบว่า การใช้จ่ายเงินงบประมาณจำ�นวนมากกับ
โครงการพิเศษในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลต่อการกระจายรายได้และการแก้ปัญหาความยากจนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
แม้ว่าจะมีความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในระดับที่สูงและมีผลตอบรับที่ดีต่อมาตรการระยะสั้น เช่น โครงการสร้างงานและ
จ้างงานเร่งด่วนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4,500 บาท) โครงการบัณฑิตอาสา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งก็ตาม
แต่โครงการของภาครัฐยังขาดการเพิม่ ขีดความสามารถของคนในพืน้ ที่ และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจยังไม่เต็มศักยภาพ
เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งตัวชี้วัดที่ส�ำ คัญ คือ ปัญหาทางสังคมที่มีอยู่ ทั้ง ปัญหาด้านยาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาการว่างงานของเยาวชน93 ตลอดจนปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจก็ยังคงเป็นปัญหาที่ส�ำ คัญอยู่
ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในช่วงหลังจากปีพ.ศ. 2547 ก็ตาม
92 สำ�นักงบประมาณ, “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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แม้แต่ในช่วงก่อนที่สถานการณ์ความไม่สงบจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นในปีพ.ศ. 2547 GDP ต่อหัวของประชากรในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ลดลงประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับภาพรวมค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ และความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ
ยังคงมีอยู่94 แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า การเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ถือว่ามีค่าอยู่ระดับที่
เหมาะสมเมื่อเทียบกับภาคใต้ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการดำ�เนินการโครงการพิเศษทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ

า 102 (รูปบน)

รูปหน้า 102 (รูปบน)

อัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ของ
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ความขัดแย้งที่รุนแรงซึ่งเป็นปัจจัยทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในด้านการผลิต
การจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคการเกษตรซึง่ มีการเติบโตทีช่ า้ ลง ในขณะทีป่ จั จัยทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
ก็ถูกปิดกั้นจากสถานการณ์ความรุนแรงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สำ�หรับการเติบโตของภาคนอกการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
ใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการภาครัฐได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และได้กลายเป็นปัจจัยความปลอดภัย (safety-net) ที่สำ�คัญ
สำ�หรับเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ค่อยๆ ขยายตัวขึ้นเนื่องจากบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงและการสร้างสถานการณ์
นอกจากนี้ บทบาทของภาครัฐยังสามารถช่วยเศรษฐกิจของภาคใต้ให้รอดพ้นจากผลกระทบที่ไม่พึ่งประสงค์จากภายนอก เช่น
ผลกระทบของการขึ้นราคานํ้ามัน และการลดลงของราคายาง อย่างไรก็ตาม โครงการของภาครัฐไม่สามารถช่วยบรรเทาปัญหา
ความยากจน ความไม่เท่าเทียม และการเพิ่มขึ้นของปัญหาทางสังคม รวมถึงปัญหาความไม่ยุติธรรมในสังคมซึ่งเพิ่มและรุนแรงขึ้น
ทำ�ให้ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องอยู่ท่ามกลางอันตรายในสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่มั่นคงและมีความเปราะบาง

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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ภาคผนวก

แนวคำ�ถามในการสัมภาษณ์

2

ชุดที่ 1: กลุ่มผู้ถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคง และผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังของรัฐ
		
ประกอบด้วยคำ�ถามหลัก 6 ข้อ คือ
1. ผลกระทบจากการที่ถูกจับกุมดำ�เนินคดีความมั่นคง หรือโดนออกหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นอย่างไร และผู้ได้รับ
		 ผลกระทบมีวิธีการจัดการ รับมือกับผลกระทบนั้นอย่างไร
			

- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจท่านอย่างไรบ้าง

			 - การประกอบอาชีพของท่านยังทำ�ได้เป็นปกติหรือไม่ แตกต่างกับก่อนเกิดเหตุหรือไม่ อย่างไร เพราะอะไร
				 ส่งผลต่อรายได้ของท่านอย่างไร รายจ่าย หรือหนี้สิ้นเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร
			 - วิถีการดำ�เนินชีวิตของท่านหลังเกิดเหตุ การประกอบกิจทางศาสนา บทบาทของท่านในชุมชน / ตำ�บล
				 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเพื่อนบ้าน และคนในชุมชน
				 การยอมรับจากคนในชุมชน
			

- หลังจากประสบการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวท่านมีความรู้สึกอย่างไร สภาพจิตใจเป็นอย่างไร เพราะอะไร

			

- ผลกระทบในแต่ละด้านข้างต้น ท่านมีวิธีจัดการ / แก้ไขอย่างไร และทำ�ไมจึงจัดการเช่นนั้น

2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเป็นอย่างไร และมีวิธีจัดการผลกระทบนั้นอย่างไร (แนวคำ�ถามที่จะใช้สอบถาม
		 สมาชิกของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มนี้ด้วย)
3. ใครคือผู้ที่ท่านและครอบครัวไว้วางใจไปปรึกษาหารือ หรือขอความช่วยเหลือ
4. การช่วยเหลือที่ได้รับหลังถูกจับกุม ถูกดำ�เนินคดี หรือถูกออกหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นอย่างไร และสอดคล้อง
		 เพียงพอกับความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่ เพราะอะไร
5. การช่วยเหลือ / สนับสนุนที่ผู้ได้รับผลกระทบต้องการคืออะไร
6. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

ชุดที่ 2 : เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบ
		
ประกอบด้วยคำ�ถามหลัก 5 ข้อ คือ
1. การสูญเสียคนในครอบครัวส่งผลกระทบต่อเยาวชนชายและครอบครัวอย่างไร เยาวชนชายและครอบครัวมีวธิ กี าร
		 จัดการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไร
			

- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจท่านอย่างไรบ้าง
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			 - การสูญเสียคนในครอบครัวจากเหตุการณ์ความรุนแรง ทำ�ให้เพื่อนและคนอื่นๆ ในสถานศึกษามองท่าน
				 อย่างไร เพราะอะไร และส่งผลกระทบต่อท่านอย่างไรบ้าง
			 - การสูญเสียคนในครอบครัวจากความรุนแรงส่งผลกระทบต่อการศึกษาของท่านและคนในครอบครัว
				 หรือไม่ อย่างไร
			 - บุคคลทีส่ ญู เสียไปเป็นกำ�ลังหลักในการประกอบอาชีพ และหารายได้ของครอบครัวหรือไม่ และส่งผลกระทบต่อ
				 ความเป็นอยู่ของท่านและครอบครัวอย่างไร
			

- วิถีการดำ�เนินชีวิตของท่านหลังเกิดเหตุ เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร และทำ�ไมจึงเป็นเช่นนั้น

			 - การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา และกิจกรรมในชุมชน เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร ทำ�ไม
				 จึงเป็นเช่นนัน้
			 - ความสัมพันธ์ระหว่างท่านและครอบครัวของท่านกับคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร และท่าน
				 คิดว่าทำ�ไมจึงเป็นเช่นนั้น
2. ใครคือผู้ที่ท่านและครอบครัวไว้วางใจไปปรึกษาหารือ หรือขอความช่วยเหลือ
3. การดูแลช่วยเหลือที่ท่านและครอบครัวได้รับเป็นอย่างไรบ้าง และสอดคล้อง เพียงพอกับความต้องการของผู้ได้รับ
		 ผลกระทบหรือไม่ เพราะอะไร
4. การช่วยเหลือ / สนับสนุนที่ผู้ได้รับผลกระทบต้องการคืออะไร
5. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

ชุดที่ 3 : กลุ่มเยาวชนชายทั่วไปที่ว่างงาน
		
ประกอบด้วยคำ�ถามหลัก 6 ข้อ คือ
1. เยาวชนทั่วไปที่ว่างงานมีพื้นฐานชีวิต และการศึกษาอย่างไร
		 สำ�หรับเยาวชนทีเ่ รียนจบการศึกษาจากประเทศในโลกมุสลิม มีขอ้ คำ�ถามการรับรูเ้ รือ่ งวุฒทิ ตี่ อ้ งการศึกษา ก่อนไป
		 ศึกษาต่อ ท่านเคยรูม้ าก่อนหรือไม่วา่ หลักสูตรหรือสถานศึกษาใดที่ ก.พ. รับรอง หรือไม่รบั รอง หากรู้ ทำ�ไมยังเลือก
		 ไปเรียนที่นั่น การที่ไม่ได้ทำ�งานตรงตามที่เรียนจบมา ส่งผลกระทบกับท่านอย่างไรบ้าง
2. สถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จชต. มีผลต่อการว่างงานอย่างไร
3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการว่างงานคืออะไร และเยาวชนชายมีวิธีจัดการกับผลกระทบนั้นอย่างไร
4. เยาวชนที่ว่างงาน มีการรับรู้และการเข้าถึงโอกาสการมีงานทำ�มากน้อยเพียงใด
5. เยาวชนที่ว่างงานได้รับการช่วยเหลืออย่างไร
6. การช่วยเหลือ / สนับสนุน ที่เยาวชนที่ว่างงานต้องการคืออะไร
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ชุดที่ 4 : หน่วยงาน องค์กรที่ดูแลช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบฯ ( Service providers)
		
ประกอบด้วยคำ�ถามหลัก 5 ข้อ คือ
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. ท่านคิดว่า การช่วยเหลือสนับสนุนของหน่วยงานท่านสอดคล้อง เหมาะสม ตรงกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
		 หรือไม่ อย่างไร? เพราะอะไร เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพราะอะไร
5. ท่านคิดว่าความยากลำ�บาก / ความท้าทายของการทำ�งานช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวคืออะไร
		 และหากต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้นจะทำ�อย่างไร

ชุดที่ 5 : กลุ่มผู้นำ�ชุมชน/ ผู้น�ำ ท้องถิ่น / ผู้น�ำ ศาสนา
		
ประกอบด้วยคำ�ถามหลัก 5 ข้อ คือ
1. คนในชุมชนมีทัศนะอย่างไรต่อ กลุ่มผู้ถูกจับกุม ดำ�เนินคดี / กลุ่มผู้ติดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ / กลุ่มเยาวชน
		 ที่สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบและครอบครัว
2. บทบาท และการมีส่วนร่วมในชุมชนของกลุ่มผู้ถูกจับกุม ดำ�เนินคดี / กลุ่มผู้ติดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ /กลุ่ม
		 เยาวชนที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบและครอบครัว เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร
		 เพราะอะไร
3. ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือดูแล กลุ่มผู้ถูกจับกุม ดำ�เนินคดี / กลุ่มผู้ติดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ / กลุ่มเยาวชนที่
		 สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบและครอบครัว บ้างหรือไม่ ช่วยอย่างไร
4.
		
		
		

มีหน่วยงาน องค์กร เข้ามาช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มผู้ถูกจับกุม ดำ�เนินคดี / กลุ่มผู้ติดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ /
กลุ่มเยาวชนที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบและครอบครัว หรือไม่ ช่วยเหลืออย่างไร
และมีผลทำ�ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้ถูกจับกุม ดำ�เนินคดี / กลุ่มผู้ติดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ / กลุ่มเยาวชนที่
สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบและครอบครัว ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร

5. การมีกลุ่มผู้ถูกจับกุม ดำ�เนินคดี / กลุ่มผู้ติดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ / กลุ่มเยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัว
		 จากสถานการณ์ความไม่สงบและครอบครัวอยู่ในชุมชน ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยภาพรวมหรือไม่ อย่างไร
		 และชุมชนมีวิธีการจัดการ แก้ปัญหาผลกระทบนั้นอย่างไร
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