เยาวชนกับชั้นแหงความรุนแรง : เปนทั้งเหยื่อ, ผูกระทํา และผูมีสวนกระทํา?
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2006 17:08น.
ชาญชัย ชัยสุขโกศล(1)
เครือขายเยาวชนเพื่อสันติภาพสามจังหวัดภาคใต
ศูนยขาวอิศรา สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหง
ประเทศไทย
1. นําเรื่อง
บทความชิ้นนี้เกิดจากการตั้งคําถามวา “เยาวชนไทยมีความเกี่ยวของสัมพันธอยางไรกับ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดภาคใต?” และ “ความสัมพันธระหวางเยาวชนไทยกับความรุนแรง
ดังกลาวมีอยูกี่ลักษณะ?” ทั้งนี้ ผูเขียนเห็นวาสังคมไทย (ทั้งผูใหญและเยาวชน) มีความเขาใจที่
ผิดพลาดเรื่องความสัมพันธระหวางเยาวชนกับความรุนแรงอยูอยางนอย 3 ประการ ดังนี้
1) ขอสรุปทั่วไปที่วาเยาวชน/วัยรุน “ผูหลงผิด” มักเปน “ผูกอ” ความรุนแรง อันนําไปสู
แนวโน มการตําหนิ หรือยั ดเยี ยดความผิดบาปให ตกเป นของวั ย รุน แต อยางเดี ยวนั้ น เป นข อสรุป ที่
“ตื้นเขินเกินไป!” เพราะมองไมเห็นถึงความซับซอนและเงื่อนไขความเปนมาเปนไปของกระบวนการที่
นําไปสูการใชความรุนแรงของมนุษย กรอบการวิเคราะหตอปญหานี้ มักอยูที่กรอบทางจิตวิทยาเปน
หลัก วาอะไรเปนแรงจูงใจใหเยาวชนเหลานี้กอความรุนแรง ซึ่งงายเกินไป และไมเพียงพอตอการ
อธิบายความรุนแรงขนานใหญอยางความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต ความรุนแรงในระดับดังกลาวนี้
จําเปนตองอาศัยกรอบทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย และเศรษฐกิจ ฯลฯ มาเปนกรอบ
รวมในการอธิบาย
2) ทามกลางปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตนั้น นอกจากขาวสารที่วาเยาวชน
เปนผูกอความรุนแรงแลว ขอเท็จจริงอีกประการ คือ โดยไมอินังขังขอบวาความรุนแรงจะเกิดจากฝาย
ประชาชนหรือฝายรัฐเปนผูกระทําก็ตาม แตมีเยาวชนทั้งหญิงและชายเปนเหยื่อและไดรับผลกระทบทั้ง
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ทางตรงและทางออมจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกไมนอยเชนกัน ความเกี่ยวของระหวางเยาวชนกับความ
รุนแรงในลักษณะนี้ มีอยูมาก แตยังขาดการประมวลกันอยางจริงจัง
3) ประเด็นสําคัญที่คนทั่วไปมักละเลย คือ มักหลงคิดวามีเพียงเยาวชนที่อยูในสาม
จังหวัดเทานั้นที่เกี่ยวของกับความรุนแรง แตบทความชิ้นนี้พยายามจะเสนอวา เยาวชนไมวาจะอยูสวน
ใดของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง กรุงเทพฯ และภาคใต ลวนมีสวนเกี่ยวของ และมี
สวนเปนผูกระทําความรุนแรงไดดวยกันทั้งนั้น ดังจะชี้ใหเห็นในตอนทายของบทความ ดังนั้น เยาวชน
ในที่นี้ จึงกินความกวางถึง เยาวชนทั้งสวนที่อยูในพื้นที่ความรุนแรงและนอกพื้นที่ความรุนแรง
เมื่อเห็นวาเยาวชนกับความรุนแรงมีความเกี่ยวพันกันสลับซับซอนมากกวาที่คาดคิดกันไว
คําถามคือ แลวเราจะเผชิญหนาความเปนจริงดังกลาว และทําความเขาใจกับความซับซอนนี้ไดอยางไร?
ดังนั้น เปาประสงคหลักของบทความชิ้นนี้ คือ พยายามสรางกรอบคิดในการทําความเขาใจความ
ซับซอนหลายชั้นของความสัมพันธระหวางเยาวชนกับความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต และที่สําคัญ
คือ พยายามสื่อสารกับเยาวชนดวยกันเพื่อชี้ใหเห็นวา “ตัวเรา” เหลาเยาวชนในฐานะคนรุนเดียวกัน มี
สวนเกี่ยวของกับความรุนแรงดังกลาว ไดอยางไรบาง?
เพื่อไมใหเขาใจผิดไปวาเยาวชนเพียงวัยเดียวเทานั้นที่เกี่ยวของกับความรุนแรง ควรย้ํา
ในที่วา อันที่จริงแลว ไมเพียงเยาวชนทั้งในและนอกพื้นที่ความรุนแรงเทานั้น ที่เกี่ยวของกับความ
รุนแรง ผูใหญและคนทั่วไปในสังคมทั้งในและนอกพื้นที่ก็มีสวนในการเพิ่มหรือลดความรุนแรงในสาม
จั ง หวัด ภาคใตเ ช น กั น อย า งไรก็ ต าม บทความชิ้ น นี้ เ น น ความสนใจหลั ก ที่ เ ยาวชน เพราะเชื่ อว า
เยาวชนคือสายธารแหงอนาคตของการอยูรวมกันในสังคม ความตระหนักรับรูและความรูสึกใสใจใน
ความทุกขรอนซึ่งกันและกันของเหลาเยาวชนในภูมิภาคตางๆของสังคมไทยจะเปนดัชนีสําคัญในการชี้ถึง
ความมั่นคงรมเย็นของอนาคตของสังคมไทย ดังนั้น ความสนใจของงานชิ้นนี้จึงอยูที่การยกระดับตระหนัก
รูในคุณคาแหงชีวิตของเพื่อนเยาวชนดวยกัน และการสรรสรางบทบาทเชิงรุกของเยาวชนเพื่อแกไข
ปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตของไทย
2. แนวคิดชั้นความรุนแรง
ทามกลางสภาพความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตปจจุบันนั้น เยาวชนที่เกี่ยวของกับความ
รุนแรงมีลักษณะที่แตกตางหลากหลายกันไป ในที่นี้ จะใชแนวคิดชั้นความรุนแรง (layers of
violence) ของ Johan Galtung นักทฤษฎีการวิจัยสันติภาพเชิงวิพากษ (critical peace
research) เพื่อทําความเขาใจความซับซอนของความรุนแรงไดอยางครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
Galtung
แบงความรุนแรงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ความรุนแรงทางตรง/ชั้นบุคคล
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(direct/personal violence), ความรุนแรงชั้นโครงสราง (structural violence), และความ
รุนแรงชั้นวัฒนธรรม (cultural violence) ในแตละระดับชั้นความรุนแรงนี้ เปนแนวคิดที่คอยๆถูก
เสนอออกมาในกระแสความสนใจเรื่องการวิจัยสันติภาพ นับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองกระทั่ง
ปจจุบัน เพราะฉะนั้น กอนจะเขาใจแนวคิดชั้นแหงความรุนแรง จําเปนตองทําความเขาใจแนวคิดความ
รุนแรงแตละชั้นเสียกอน
สําหรับความรุนแรงทางตรง/ชั้นบุคคลนั้น เปนชั้นผิวของปรากฏการณความรุนแรง และ
มักอยูในจินตภาพเรื่องความรุนแรงผูคนทั่วไป รวมทั้งเปนแนวทางหลักในการศึกษาของนักวิจัยและนัก
เคลื่อนไหวดานสันติภาพนับแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ซึ่งสวนใหญมักใหความสนใจ
สภาวะที่ปลอดสงครามหรือการลดกําลังอาวุธเปนหลัก เนนสนใจการกระทําความรุนแรงระหวางมนุษย
ตอมนุษยดวยกันเอง กรอบความสนใจของการศึกษาภายใตแนวความรุนแรงทางตรง/บุคคลนี้ มักเปน
เรื่องบุคคล/กลุมบุคคลผูกระทําความรุนแรง,
วิธีการสรางความรุนแรง และผลของความรุนแรง
ตลอดจนเหยื่อและผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงนั้นๆ
แนวคิดความรุนแรงชั้นโครงสรางนั้น Galtung เสนอขึ้นในป 1969(2) เพื่อชี้ใหเห็น
วามีความรุนแรงอยูอีกหลายชนิดที่ปราศจากผูกอที่เปนตัวบุคคล แตแหลงกําเนิดความรุนแรงกลับอยูที่
ระบบ, โครงสราง หรือสถาบันของสังคมนั่นเอง นั่นคือในสังคมมีการเอาเปรียบทางสังคมเกิดขึ้น ทําให
เกิ ด กลุ ม คนที่ มี อํ า นาจเหนื อ คนส ว นใหญ และใช โ ครงสร า ง/สถาบั น ในการพยุ ง สถานะแห ง ความ
เหนื อ กว า นั้ น ไว โดยปล อ ยให ผู ค นที่ ถู ก เอาเปรี ย บดํ า รงชี วิ ต อยู อ ย า งทุ ก ข ท รมานโดยไร ท างออก
ตัวอยางของดัชนีชี้วัดวาสังคมมีความรุนแรงเชิงโครงสรางอยูหรือไมนั้น อาจดูไดจากการที่สังคมมีปญหา
ภาวะทุพโภชนา หรือความปวยไขได และทั้งที่มีทรัพยากรที่จะชวยเหลือแกไขได แตละเวน ไมกระทําเสีย
ตัวอยางในปจจุบันที่แสดงใหเห็นรุนแรงเชิงโครงสรางไดอยางชัดเจน คือ ประเทศเกาหลี
เหนือ ซึ่งมีความยากจนสูงมาก ถึงขนาดมีเด็กจํานวนมากตายเนื่องจากการขาดอาหาร แตเกาหลีเหนือ
กลับมีงบประมาณเพียงพอที่จะพัฒนาขีปนาวุธหัวรบระเบิดนิวเคลียร ซึ่งเปนกรณีพิพาทกับประเทศตางๆ
ทั้งญี่ปุนและสหรัฐอยูในปจจุบัน กรณีเห็นไดชัดเจนวามีความรุนแรงแฝงอยูในโครงสรางแหงรัฐของ
เกาหลีเหนือ เพราะเกาหลีเหนือเลือกที่จะใชเงินงบประมาณแผนดินเพื่อพัฒนาระเบิดนิวเคลียร แทนที่จะ
เปนการชวยเหลือเด็กจํานวนมากใหรอดตายจากการขาดอาหาร ทั้งที่ใชเงินนอยกวาการพัฒนาระเบิด
นิวเคลียรหลายเทาตัวนัก ปรากฏการณที่เด็กจํานวนมากตายเพราะขาดอาหารนี้ แมจะเปลี่ยนตัว
ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือคนปจจุบัน ก็ไมอาจแกไขความรุนแรงนี้ได เพราะประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ
มิใชแหลงใหกําเนิดความรุนแรง แตเปนโครงสรางสถาบันการพัฒนาประเทศที่ตองการปรับสมดุลอํานาจ
ระหวางประเทศตางหาก
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สวนแนวคิดความรุนแรงในชั้นวัฒนธรรม ซึ่ง Galtung เสนอขึ้นในป 1990(3) นั้น ได
เปดฟาการศึกษาวิจัยเรื่องความรุนแรงออกไปอีกกวางไกลมาก จากเดิมที่พิจารณากันแคความรุนแรง
ทางตรง/บุคคล และความรุนแรงเชิงโครงสรางเทานั้น Galtung ใหความหมายความรุนแรงเชิง
วั ฒ นธรรมว า เป น ส ว นเสี้ ย วของปริ ม ณฑลเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ ที่ ใ ช ใ นการดํ า รงชี วิ ต (เช น ศาสนา,
อุดมการณ, ภาษา, ศิลปะ เปนตน) ที่ทําหนาที่ใหการสนับสนุนรองรับความรุนแรงทั้งชนิดทางตรงและ
เชิงโครงสราง สวนเสี้ยวของวัฒนธรรมดังกลาวนี้ จะทําใหผูคนรูสึกวาความรุนแรงใหญๆทั้งสองประเภท
นั้น เปนสิ่งที่ถูกตอง หรืออยางนอยก็ “ไมใชเรื่องผิดรายแรงอะไร” ทั้งนี้ เพราะ Galtung เห็นวาการ
คิดคํานึงเรื่องความรุนแรงนั้น ประกอบดวยเรื่องสําคัญ 2 มิติ คือ 1) การใชความรุนแรง และ 2)
กระบวนการใหความชอบธรรมตอการใชความรุนแรงดังกลาว กรอบการพิจารณาในการศึกษาเรื่อง
ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมจึงเนนสนใจที่รูปแบบและวิธีการที่ความรุนแรงชนิดตางๆถูกทําใหกลายเปน
เรื่องชอบธรรมและยอมรับไดในสังคมโดยรวม
สําหรับแนวคิดชั้นความรุนแรง (layers of violence) นั้น เปรียบความรุนแรงทั้ง 3
ชนิดเหมือนชั้นดิน 3 ชั้น โดยใชเกณฑลักษณะความเปลี่ยนแปลงและความคงที่เปนหลัก ความรุนแรง
ทางตรงที่มีตัวบุคคลและ “เหตุการณ” ใหเห็นชัดเจนนั้น เปลี่ยนแปลงงายที่สุด จึงเปนชั้นอยูตื้นที่สุด
ในขณะที่ความรุนแรงเชิงโครงสรางนั้น เปนเรื่องโครงสราง/สถาบันที่ค้ําจุนระบบการกดขี่ เอารัดเอา
เปรียบ และความไมเปนธรรมทั้งหลาย ซึ่งเปนสวนที่เปลี่ยนแปลงชาและยากกวา แตยังพอมีความ
เปลี่ยนแปลงใหเห็นอยูบาง จึงกลาวไดวาเปนความรุนแรงที่อยูในชั้นที่ลึกลงมา สวนความรุนแรงเชิง
วัฒนธรรมนั้น เปนชั้นที่อยูลึกที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเปนเรื่องความคิดความเชื่อที่คอนขางฝงติดแนนอยูใน
สํานึกของผูคนในสังคมโดยรวม และดํารงคงมั่น มีความเปลี่ยนแปลงนอยมาก จน “เกือบจะถาวรไม
เปลี่ยนแปลง” แมกาลเวลาเคลื่อนผานไป
ความสัมพันธระหวางความรุนแรงทั้งสามประเภทใหญนี้ นอกจากจะสัมพันธกันเปนชั้นๆ
ดังกลาวขางตนแลว Galtung ยังเสนอแนวคิด “สามเหลี่ยมแหงความรุนแรง” ซึ่งชวยใหเราเขาใจ
แหลงกําเนิดของความรุนแรงไดมากขึ้นอีก หากดูภาพขางลางนี้ จะเห็นไดวาภาพทางซายนั้น ความ
รุนแรงชั้นวัฒนธรรมจะเปนตัว “สรางความชอบธรรม” ใหกับทั้งความรุนแรงชั้นบุคคลและความรุนแรงชั้น
โครงสราง สวนภาพทางขวา กลาวไดอีกแบบวา ความรุนแรงชั้นบุคคลที่เรามักเปนกันไดงายและให
ความสนใจกันมากนั้น มี “ที่มา” หรือ “แหลงกําเนิด” มาจากความรุนแรงชั้นโครงสรางและความรุนแรง
ชั้นวัฒนธรรมอีกทีหนึ่ง
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การพิจารณาความรุนแรงโดยใชแนวคิดชั้นความรุนแรง 3 ชั้นดังกลาว จะทําใหเราเห็น “ความไม
รวมกัน” และ “ความมีรวมกัน” (the common) ของเยาวชนแตละกลุมไดชัดเจนมากขึ้น และจะทําให
เราตั้งโจทยเกี่ยวกับความใสใจซึ่งกันและกันของเยาวชนในสังคมไทยไดอยางถูกทิศถูกทางมากขึ้น
โจทยหลักในที่นี้ คือ เหลาเยาวชนรับรูความมีรวมกัน/ไมรวมกัน ทามกลางสภาพการณความรุนแรงที่
แพรระบาดในสังคมไทยอยางไร? เยาวชนเหลานี้ “เลือก” ทํา/ไมทําอะไรและอยางไรตอความรับรู
ดังกลาว? สวนถัดไป จะนําแนวคิดชั้นความรุนแรงมาอธิบายกับกรณีความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต
ของไทย โดยเนนเชื่อมโยงกับเยาวชนในสังคมไทยทั้งในและนอกพื้นที่ความรุนแรง (ดูตารางดานลาง
ประกอบ)
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3. เยาวชนกับความรุนแรงทางตรงในสามจังหวัดภาคใต
ในชั้นความรุนแรงทางตรง หรือที่ผิวของปรากฏการณความรุนแรง จากเหตุการณถูกขมขู
, ถูกทําราย, ถูกฆาและลอบยิง, ถูกอุมหาย, ถูกวางระเบิดหรือถูกเผาวัด-โรงเรียน-สถานที่ราชการ
ความเกี่ยวของระหวางเยาวชนกับความรุนแรงนาสามารถแบงไดเปนกลุมใหญๆ 4 กลุม โดยที่ 3 กลุม
แรก คือ กลุมที่อยูในพื้นที่ความรุนแรง และกลุมที่สี่เปนกลุมที่อยูนอกพื้นที่ความรุนแรง
1. เยาวชนที่เปนผูใชหรือผูกระทําความรุนแรง ดังกรณีเหตุการณ 28 เมษายน
2547 มีเยาวชนอายุระหวาง 17-26 ป เขารวมในการกอการและเสียชีวิตจากเหตุการณถึง 59 คน
กลาวอีกนัยหนึ่ง ในวันที่ 28 เมษายน 2547 แรงกดดันบางอยางจากความรุนแรงบางชนิดในสังคมสาม
จังหวัดภาคใตทําใหเยาวชนไทยถึง “กวาครึ่งรอย” ลุกขึ้นมาจับมีด-ปนเล็กและเปนผูใชความรุนแรงเปน
ทางเลือกสุดทาย และที่สําคัญกวานั้น คือ สังคมไทยไดสูญเสียเยาวชนไปถึง “กวาครึ่งรอย” ในเวลา
เพียงวันเดียวเทานั้น(4) (สาเหตุที่นับอายุถึงแค 26 ป เพราะเปนชวงอายุที่กําลังจะจบการศึกษาดาน
ศาสนาในชั้น 10 ซึ่งถือวามีความรูความสามารถเพียงพอที่จะเปนครูอาจารยสอนเด็กๆรุนตอไปไดแลว
และถือวาหากเยาวชนเหลานี้ไดเรียนมหาวิทยาลัยแบบเดียวกับนักศึกษาทั่วไปในวัฒนธรรมสมัยใหม ก็
นาจะเปนวัยที่เพิ่งจบปริญญาโทพอดี)
ในกรณีวันที่ 28 เมษายน 2547 นั้น เยาวชนที่เขารวมถูกฆาตายทั้งหมด แตหากมี
บางคนยังมีชีวิตอยู หรือหากพิจารณาขาวที่วาในสามจังหวัดภาคใต มีการฝกเยาวชนใหสามารถเปนผู
กอความไมสงบโดยใชความรุนแรงได โจทยสําคัญอยางยิ่ง คือ สังคมไทยจะจัดการอยางไร และจะจัด
ความสัมพันธอยางไร ตอเยาวชนที่เปนผูใชความรุนแรงเหลานี้? เพราะหากจัดความสัมพันธไดไมดีและ
ละเอียดออนเพียงพอแลว ก็เทากับเปนการผลักใหเยาวชนเหลานี้เขาสู “วงจรแหงความรุนแรง” ไดมาก
ขึ้นไปอีก(5)
2.
ตัวอยางเชน (6)

เยาวชนที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากความรุนแรง กลาวเฉพาะที่เสียชีวิต

1) วันที่ 24 มกราคม 2547 หลังเหตุการณปลนปน 20 วัน สามเณร 3 รูปใน
อําเภอเมือง ยะลา ถูกสังหารและทําราย 3 รูป ในจํานวนนี้ มี 2 รูปถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียว โดย
ผูเสียชีวิตที่อายุนอยที่สุดเปนสามเณรอายุสามเณรเพียง 13 ปเทานั้น
2) จากกรณีรานน้ําชาในหมูบานตันหยงลิมอถูกรัวปนเขาใส กอนเกิดกรณีการลอม
จับ 2 นาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2548 นั้น มีผูถูกยิง 6 คน และเสียชีวิต 2 คน โดย
หนึ่งในสองนั้น เปนเด็กหนุมอายุ 16 ป
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3) ในเหตุการณลอบสังหารพระภิกษุและเผากุฏิที่วัดพรหมประสิทธิ์ อําเภอปานาเระ
ปตตานี เมื่อเวลา 01.45 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2548 นอกจากพระภิกษุถูกฟนคอเกือบขาดที่หนา
กุฏิและจักรยานยนตถูกเผาอีก 2 คันแลว ในเถาถานกุฏิที่ถูกเผา ยังไดพบศพลูกศิษยวัดอีก 2 คน
อายุ 15 และ 17 ปเปนเด็กหนุมในอําเภอปานาเระ โดยทั้ง 2 ศพมีรองรอยถูกยิงดวยปนกอนถูกเผา
4) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 เวลา 01.00 น. บานเรือน 3 หลังในหมูบานกะ
ทอง ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ถูกกลุมผูใชความรุนแรงไมนอยกวา 10 คนใชปนสงครามกราดยิง
ถลม มีผูเสียชีวิตทั้งหมด 9 คน เปนผูใหญ 2 คน ที่เหลืออีก 7 คน ไดแก เด็กสาวอายุ 17-20 ป
3 คน, เด็กอายุไมถึง 15 ป 2 คน, ที่อายุนอยมากคือเด็กหญิงอายุ 8 ขวบ 1 คน และที่เล็กที่สุดคือ
ทารกมุสลิมชายอายุเพียง 8 เดือนเทานั้น
5) ขอมูลตัวเลขกรณีการอุมหายเทาที่มีอยูจากการเก็บขอมูลของคณะกรรมการอิสระ
เพื่ อ ความสมานฉั น ท แ ห ง ชาติ ในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ภาคใต มี ค นถู ก อุ ม อยู ถึ ง 23 คน จาก 23
ครอบครัว ในจํานวนนี้ มีเยาวชนถูกอุมหายอยูเกือบครึ่งหนึ่ง กลาวคือ ประมาณ 10 คน(7)
3. เยาวชนที่ไมไดเปนทั้งผูใชหรือเหยื่อของความรุนแรงโดยตรง มีทั้งกรณีที่ใกลชิดกับ
เหตุการณความรุนแรงอยางยิ่ง กลาวคือ สูญเสียบุคคลในครอบครัว ซึ่งสื่อมวลชนระบุวาใน 3 จังหวัด
ภาคใตเด็กๆมีจํานวนถึงหลายพันคนที่ถูกทําใหกําพราเพราะความรุนแรงระบาด ตัวอยางเชน
1) เด็กชายยศธรที่เห็นพอ ซึ่งกําลังขายของชําอยูในบาน ถูกคนขี่มอเตอรไซคมาซื้อ
ของที่ราน 2 คน ยิงลมลงจมกองเลือดอยูหนาบานตอหนาตอตา จากนั้นพอเปนอัมพาต ทํางานไมได
อีกเลย แมตองขายของแทน และพอจะผวาทุกครั้งที่ไดยินเสียงมอเตอรไซต รวมทั้งตัวสั่นเหงื่อออกทวม
ตัวทุกครั้งที่แมหยิบของใหลูกคา เพราะไมรูวาสิ่งที่คนขี่มอเตอรไซคจะหยิบออกมา จะเปนเงินหรือปน
2) เด็กหญิงอัมมานาที่เห็นกลุมคน 10 คนบุกเขามาที่บาน รุมซอมพอกลางดึก
แลวลากพอหายไป อีก 3 วันตอมา พบศพพอทิ้งไวขางถนน พรอมรอยถูกจี้ดวยไฟฟาและจมูกหัก
ไมไดเกี่ยวของกับความรุนแรงโดยตรง
3) ในกรณีเกิดการอุมหายถึง 23 ครอบครัวจากขอมูลของ กอส. ดังกลาวขางตน
เยาวชนทั้งหญิงและชายในทุกครอบครัว ลวนไดรับผลกระทบจากการที่พอ, พี่, นอง, ญาติ หายไป
จากบานทั้งสิ้น สมดุลชีวิตตางๆที่เคยมีอยูทั้งในดานคุณคา ความหมาย และอนาคต ตลอดจนการหา
เลี้ยงชีพของครอบครัว ฯลฯ ลวนเหือดหายไปสิ้น เหลือไวแตแรงกดดันดานตางๆในชีวิตจากการขาดดุล
ชีวิ ต แรงกดดั น ต อ ครอบครั ว นี้ ยิ่ ง มองเห็ น ได ม ากขึ้ น เมื่ อพิ จ ารณาไดว า วั ฒ นธรรมอิ ส ลามจะไม
คุมกําเนิดเพราะถือวา…ทําใหแตละบานมักมีลูกจํานวนมาก ตั้งแต 5-9 คน ในเยาวชนจาก 23
ครอบครัวนี้ (1) บางครอบครัวมีลูกสาว 2 คนกําลังเรียนอยูในระดับอุดมศึกษา ตองชวยแมขายของชํา
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ที่บานไปดวย ยังมีความหวังวาพอจะกลับมา (2) บางครอบครัวลูกชายอายุ 20 ปเลิกเรียนกลางคัน
และทอแทสิ้นหวังเกินกวาที่จะหางานทําดวย มีแตความวางโหวงในชีวิต ในขณะที่นองสาวในครอบครัว
เดียวกันยังมีความหวังและยังเรียนอยูในชั้น ม.3 ได
ในกรณีตัวอยางเหลานี้ คําถามยังคงเปนเหมือนเดิมวาสังคมไทยจะจัดการดูแลและจัด
ความสัมพันธของสังคมไทยตอเยาวชนเหลานี้อยางไร? การปลอยปละละเลยไมสนใจมากนักกับความ
รับรูของเยาวชนเหลานี้วา “พอถูกฆา”, “พอถูกอุมหาย” โดยกระบวนการยุติธรรมและสังคมไทยไมมีใสใจ
ติดตามคนหานั้น เทากับเปนการ “สื่อสาร” กับลูก/เยาวชนเหลานี้วา “วิธีการแหงความรุนแรงเหลานี้
มีความชอบธรรม สามารถใชจัดการกับปญหาได” ที่นากลัวยิ่งไปกวานั้น คือ จะเกิดอะไรขึ้น หาก
เยาวชนเหลานี้เขาใจและซึมซับ “สาร” ที่สังคมไทยสื่อออกมานี้ และเห็นวาตนเองก็สามารถใชวิธีการ
เหลานี้ไดเชนกัน!!!
นอกจากนี้ เยาวชนในกลุ ม นี้ ยั ง รวมถึ งนั ก ศึก ษาในพื้ น ที่ เช น นั ก ศึ ก ษา มอ.
ปตตานี, วิทยาลัยอิสลามยะลา, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, มอ.หาดใหญ เปนตน ที่ไมไดใกลชิดความ
รุนแรงเทายสธรและอัมมานา แตก็อยูทามกลางบรรยากาศอึมครึมที่เต็มไปดวยความกลัวและความ
หวาดระแวงจากเหตุการณความรุนแรงตางๆในพื้นที่ ดังกรณีเคย (1) เกิดเหตุนักศึกษามอ.ปตตานีถูก
ยิงเสียชีวิตที่หนามหาวิทยาลัย ในเชาวันกอนเขาสอบกลางภาค เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547
(2)
นักศึกษามอ.ปตตานี ถูกเจาหนาที่คนบานพัก ถูกขมขู ถูกติดตาม เปนจํานวนหลายครั้งมาก สืบเนื่อง
จากการทํากิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผูเปนเหยื่อของความรุนแรง
4. เยาวชนที่อยูนอกพื้นที่ความรุนแรง หางไกลออกมา เชน เยาวชนที่อยูในกรุงเทพฯ
หรือภูมิภาคอื่นๆทั้งเชียงราย, เชียงใหม ทางเหนือ หรือขอนแกน, อุบลราชธานี ทางอีสาน เปนตน
เยาวชนกลุมนี้มีทั้งที่ติดตามและไมไดติดตามขาวสารความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
4. เยาวชนกับความรุนแรงเชิงโครงสรางในสามจังหวัดภาคใต
ในชั้นความรุนแรงเชิงโครงสราง เยาวชนทั้งที่เปนผูกระทําและเหยื่อของความรุนแรงทางตรง
นั้น ลวนตกเปนเหยื่อของความรุนแรงเชิงโครงสรางทั้งคู สําหรับเยาวชนที่เปนเหยื่อแหงความรุนแรง
ทางตรงในกลุมที่ 2 และ 3 นั้น กลาวไดวาเปนเหยื่อของทั้งความรุนแรงทางตรงอยางชัดเจน
ในขณะที่เยาวชนในกลุมที่ 1 นั้น แมจะเปนผูใชความรุนแรงก็ตาม แตหากพิจารณา
ผานแนวคิด “รางทางสังคม” (social body)(8) ที่กอรางสรางรูปขึ้นจากเรื่องราวและปฏิบัติการทาง
วาทกรรม (discursive practices) ตางๆทั้งความคิดความเชื่อ วิถีชีวิต หรือสํานึกประวัติศาสตร
แลว นาจะกลาวไดวาปรากฏการณที่เยาวชนกลายมาเปนผูใชความรุนแรงเสียเองนั้น สะทอนใหเห็นวา
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รางกายบางสวนของสังคมในสามจังหวัดภาคใตกําลังบิดเบี้ยว ดิ้นรนอึดอัด กระทั่งแตกราว และแสดงให
เห็นวาสังคมในสามจังหวัดภาคใตโดยรวมกําลังทรุดโทรมออนแอเพียงใด
ความออนแอทรุดโทรมดังกลาวนี้ เปนอาการหรือผลบั้นปลายของปญหาเชิงโครงสราง
ตางๆที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่อีกตอหนึ่ง อันไดแก กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายโดยไม
โปรงใสและเปนธรรม, ปญหาเศรษฐกิจทองถิ่นคอนขางอยูในระดับต่ําและสัดสวนวางงานสูง, ปญหา
ปญหา
ความกดดันดานทรัพยากรธรรมชาติจากปญหาอุทยานแหงชาติทับที่ทํากินของชาวบาน,
การศึกษาที่ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมและภาษาของทองถิ่น, ปญหาสภาพความออนแอของสถาบันชุมชน
และครอบครัว เปนตน
เมื่อพิจารณาวาชีวิต วุฒิภาวะ และอนาคตเยาวชนกลุมนี้เติบโตและดําเนินไปทามกลาง
แรงกดดันจากปญหาเชิงโครงสรางตางๆเหลานี้ ก็นาจะทําใหเราเห็นไดวาแมเยาวชนกลุมแรกนี้จะเปน
ผูกระทําความรุนแรงทางตรง แตที่สําคัญยิ่งกวานั้น คือ เยาวชนกลุมนี้ก็เปนเหยื่อของความรุนแรงเชิง
โครงสราง ซึ่งเปนแหลงกําเนิดเงื่อนไขและแรงกดดันชนิดตางๆใหเกิดการใชความรุนแรงทางตรงขึ้น
ความเขาใจดังกลาวนี้ จะทําใหเราเห็นวาไมวากลุมเยาวชนทั้งที่เปนผูกระทําความรุนแรง
ทางตรง (กลุม 1) หรือเปนเหยื่อ (กลุม 2) หรือแมแตกลุมที่ไมไดเปนทั้งเหยื่อและผูกระทําความ
รุนแรงทางตรง (กลุม 3) ก็ลวนอยูในสถานภาพเดียวกัน กลาวคือ เปน “เหยื่อของความรุนแรงเชิง
โครงสราง” ดวยกันทั้งสิ้น
5. เยาวชนกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมในสามจังหวัดภาคใต
ความรุนแรงทางวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่งของสังคมไทยในกรณีความรุนแรงในสามจังหวัด
ภาคใตนาจะไดแก
(1) การพรอมใชความรุนแรง
(2) การยอมรับ/ใหความชอบธรรมตอการใชความรุนแรง
(3) การไมรับรู/ไมแยแส/ไมยินดียินราย/ชินชาตอความเจ็บปวด/ทุกขยากที่เกิดขึ้น
จากการใชความรุนแรง (indifferent & desensitized)
(4) วิธีเชิงเดี่ยวของความเปนชาติอันเปนเอกภาพ
(5) ความไมเขาใจถึงความเปนจริงเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของ
กลุมวัฒนธรรมตางๆที่มีอยูทั่วประเทศ
(6) การขาดการยั้งคิดพิจารณาไตรตรองในการสื่อสารสาธารณะ ทั้งในแงการเปนผูรับ
ขาวสาร และการเปนผูแสดงความคิดเห็น
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(7) วิธีคิดแบบแยกขั้วและการผลักดันใหคนตองเลือกขาง โดยไมจําเปน เปนตน
ความรุนแรงทางวัฒนธรรมเหลานี้ เปนแหลงกําเนิดที่สําคัญยิ่งที่ทําใหเกิดความรุนแรงในสามจังหวัด
ภาคใต เกือบทุกขอเปนแหลงกําเนิดความรุนแรงทางตรง และมีบางขอที่เปนตัวกําเนิดความรุนแรงเชิง
โครงสราง นอกจากนี้ ความรุนแรงทางวัฒนธรรมเหลานี้ยังเปนเสมือนอาหารหลอเลี้ยงความรุนแรงทั้ง
สองชนิดให “มีชีวิต” ยืนยาวตอไปอีกดวย
การพิจารณาชั้นความรุนแรงในระดับวัฒนธรรมนี้ จะทําใหเราเห็นภาพกวางในระดับ
สังคมไทยทั้งสังคม วา ไมวาจะเปนเยาวชนกลุมประเภทใด ไมวาจะที่อยูในหรือนอกพื้นที่ความรุนแรง
ก็ลวนตกเปนทั้งเหยื่อของความรุนแรงทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น ที่สําคัญกวานั้น คือ การที่เราปลอยใหมี
ความรุนแรงทางวัฒนธรรมเหลานี้ดํารงอยูได เทากับเรา “มีสวน” ในการเปนผูกอความรุนแรงทางตรง
ใหเกิดขึ้นในพื้นที่อีกดวย
6. หางเรื่อง
จากกรอบแนวคิด “เยาวชนกับชั้นของความรุนแรง” ดังกลาว จะเห็นไดวา ปญหาความ
รุนแรงในสามจังหวัดภาคใต ไมไดมีสาเหตุมาจากเฉพาะคนในสามจังหวัดภาคใต แตคนทั้งประเทศลวน
มีสวนรวมในสาเหตุของปญหาทั้งสิ้น กลาวอีกนัยหนึ่งและกลาวเฉพาะสวนที่เปนเยาวชน คือ เยาวชน
ไทยทั้งสังคม ไมวาจะอยูนอกหรือในพื้นที่ความรุนแรง ไมวาจะอยูในภาคใต, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน,
ภาคกลาง หรือกรุงเทพฯ ก็ตาม ลวนมีสถานะรวมอยางเดียวกันทั้งสิ้นใน “วงจรแหงความรุนแรง”
(cycle of violence) คือ เปนทั้ง “เหยื่อ”, “ผูกระทํา” และ “ผูมีสวนกระทํา” ความรุนแรงพรอมๆ
กัน ที่สําคัญยิ่งกวา คือ การเลือกของเยาวชนกลุมตางๆวาจะทําอยางไรกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
สามจังหวัดภาคใตนั้น เปนบททดสอบที่สําคัญตอวุฒิภาวะของทั้งตัวเยาวชนและสังคมไทย ตลอดจนจะ
เปนตัวบงชี้รางทางสังคมในอนาคตของสังคมไทยอยางยิ่ง
ในการกาวขามบททดสอบดังกลาวที่มาพรอมกับปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต
ซึ่งเปนปญหาความเขาใจระหวางกันของคนตางภูมิภาคตางวัฒนธรรมนั้น ความสามารถของเยาวชนใน
การ “เห็นตนเองในอีกคนหนึ่ง” ในฐานะคนรุนเดียวกัน (generation) หรือคนวัยเดียวกันมี
ความสําคัญอยางยิ่ง ความสามารถนี้ ในเบื้องตนนาจะหมายถึง ความสามารถที่จะ “ใสใจ” และ “มี
จินตนาการ” มองเห็นทั้งอดีตและอนาคตของตนเองในอีกคนหนึ่ง มองเห็นทั้งความบริสุทธิ์และการเติบโต
ทางวุฒิภาวะของตนเองในอีกคนหนึ่ง มองเห็นการเติบโตผานกาลเวลา ผานประสบการณทั้งทุกขโศก
เจ็บปวดรวดราว และมีความสุขไปพรอมกัน มองกระทั่งใหเห็นถึงภาพ “รางทางสังคม” รวมกันใน
อนาคตของเราและเยาวชนคนอื่นๆได ความสามารถในการ “เห็น” ดังกลาวนี้ นาจะเปนดัชนีชี้วัดพลัง
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