ปฏิบัติการแยงชิงมวล (เยาว) ชน สามจังหวัดชายแดนใต
อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ TCIJ 20 พ.ย. 2557
ในสถานการณการตอสู ไมวาจะเชิงอาวุธหรือความคิด การแยงชิงมวลชนใหเปนฝายตนนับเปนยุทธวิธีที่ขาด
ไมได โดยเฉพาะกลุมเยาวชนที่จะไมเพียงเปนฐานสนับสนุนในปจจุบัน แตยังหมายถึงในอนาคตดวย คงเพราะ
เหตุนี้ พื้นที่ความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตจึงมีหลายภาคสวน ไมวาจะเปนรัฐ นักการเมือง หรือตัว
เยาวชนเอง ที่พยายามสรางกลุมกอนทางความคิดผานกิจกรรมหลากรูปแบบ เพื่อดึงมวล (เยาว) ชนมารวม
แกปญหาในแบบของตน
หากนับเหตุการณการปลนปนจากกองพันพัฒนาที่ 4 คายปเหล็ง จังหวัดนราธิวาส เปนจุดเริ่มตนรอบใหม
นับเปนเวลาสิบปเต็มแลวที่เหตุการณความรุนแรงระลอกลาสุดไดถือกําเนิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
นํามาซึ่งความเสียหายที่ประเมินคาไมได
มีผูเสียชีวิตรวมทั้งไดรับผลกระทบทั้งทางรางกายและจิตใจเปน
จํานวนมาก ความรุนแรงทีว่ านี้เกิดขึ้นกับประชาชนและปรากฏผลกระทบเปนวงกวางในทุกระดับ ทุกชนชั้น
กลุมเยาวชน
ซึ่งนับเปนกลุมที่มคี วามเปราะบางสุมเสี่ยงตอการถูกชักนําก็ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออมเชนกัน
จากฐานขอมูลของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch) พบวา ระหวางป 2547-2556 มี
เด็กอายุต่ํากวา 15 ป เสียชีวิต 62 คน บาดเจ็บ 387 คน และตองกลายเปนเด็กกําพราถึงกวา 5,000 คน เยาวชน
จํานวนหนึ่ง เกี่ยวของโดยตรงทั้งในลักษณะที่เปนผูกอเหตุหรือตกเปนผูถูกกระทําทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและ
ขบวนการ
นอกจากนี้ ยังพบวาเยาวชนเหลานี้ถูกละเมิด ถูกซอมทรมาน และไดรบั การปฏิบัติที่ไมเหมาะสม แมรัฐจะมี
มาตรการในการเยียวยาแตก็เปนลักษณะของการใหเงิน โดยไมพบวามีมาตรการในการเยียวยาทางจิตใจใดๆ ที่
เปนรูปธรรมสภาวการณเชนนี้ ถูกตั้งคําถามวาอาจเปนการ ‘ผลัก’ เยาวชนที่ไดรับผลกระทบเหลานี้ ใหหางไกล
จากความเขาใจในความพยายามของรัฐที่จะรักษาและนํามาซึ่งสันติภาพไปสูความเห็นอกเห็นใจฝากขบวนการ
ฯ ที่พยายามสื่อสารกับมวลชนวา รัฐไทยไมเคยเขาใจความตองการของคนในพื้นที่และมีความพยายามที่จะ
กลืนกินความมีตัวตนและอัตตลักษณของชาวมลายูมุสลิมมาโดยตลอด
อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลาที่ผานมา หนวยงานของรัฐไดริเริ่มที่จะทํางานมวลชนในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดย
กําหนดยุทธศาสตรการทํางานเชิงพัฒนาในระดับเยาวชน ซึ่งนับเปนการเริ่มตนที่มีความสรางสรรค โดยผูที่
เกี่ยวของหลายฝายใหความเห็นตรงกันวาความพยายามของหนวยงานตางๆ ของรัฐในครั้งนี้ ไดสรางคุณูปการ
ตอกระบวนการสันติภาพเปนอยางมาก ในขณะที่เยาวชนบางกลุม แมจะจัดกิจกรรมเพื่อสันติภาพและตอตาน
การใชความรุนแรง แตกลับถูกมองวามีความใกลชิดกับขบวนการแบงแยกดินแดน ขอกลาวหาดังกลาวนําไปสู
การชุมนุมเรียกรองขอความเปนธรรมตอสื่อกระแสหลักจนถึงกรุงเทพฯ มาแลว
เปนที่นาเสียดายที่การเมืองจากสวนกลางสงผลกระทบตอกระบวนการสันติภาพในพื้นที่อยูเสมอ ลาสุดการ
เจรจาระหวางรัฐและกลุมผูเห็นตางตองหยุดชะงักลง
ทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองก็จะเกิดการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐที่มีตอสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีการโยกยายขาราชการและผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานอยูบอยครั้ง ในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผา นมามีการเปลี่ยนขั้วอํานาจแลวหลายครั้ง หากนับ

เฉพาะตัวนายกรัฐมนตรี จาก พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ถึง พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ประเทศไทยมี
นายกรัฐมนตรีทั้งสิ้นถึง 7 คน แนนอนวาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรอบลาสุด ก็สงผลกระทบตอการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมไปถึงกิจกรรมตางๆ ของกลุมเยาวชนอยางหลีกเลี่ยงไมได
จุดเริ่มตนการเคลื่อนไหวภาคเยาวชน
การเริ่มตนกิจกรรมของเยาวชนที่มีอยูอยางมากมายในปจจุบันมีจุดเริ่มตนเมื่อไมกี่ปมานี้
โดยการริเริ่มของ
เยาวชนกลุมหนึ่งที่เขามาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในสวนกลาง เยาวชนกลุมนี้คือกลุมนักศึกษา PNYS (P=
ปตตานี N=นราธิวาส Y=ยะลา S=นักเรียน) รวมทํากิจกรรมภายหลังจากกรณีคนรายทีแ่ ตงตัวคลายทหารพราน
กอคดีฆาขมขืนและเผาอําพรางคดีผูหญิงมลายูมุสลิม เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2550 เหตุการณนี้มีผูเสียชีวิตซึ่ง
เปนเพื่อนบานของหญิงเคราะหรายอีก 3 ศพ โดยที่มารดาของเธอรอดชีวิตจากกองเพลิงมาไดอยางหวุดหวิด
โดยการชวยเหลือของเพื่อนบาน แมจะเปนคดีสะเทือนขวัญและอยูใ นความสนใจของประชาชน คดีนี้กลับไมมี
ความคืบหนาทางการสืบสวนสอบสวน
กลุมเยาวชนในพื้นที่ที่มีนักศึกษา PNYS จากสวนกลาง อาทิ ตูแวดานียา ตูแวแมแง และอาเต็ฟ โซะโก เปนแกน
นํา ไดชุมนุมประทวงที่บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปตตานี ในวันที่ 31 พฤษภาคม ตอเนื่องจนถึงวันที่ 4 มิถุนายน
2550 โดยมีผูเขารวมเปนเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ไมพอใจการทํางานของเจาหนาที่รัฐเปนจํานวนมาก
อาเต็ฟ โซะโก หนึ่งในแกนนํานักศึกษาที่รวมชุมนุมในครั้งนั้น พูดถึงเหตุการณในวันนั้นวา การที่มีผูเขารวม
มากมายนั้นเปนเรื่องบังเอิญ แตเดิมตนมุงหวังเพียงจะชวนเยาวชนและผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความ
รุนแรงมาแบงปนประสบการณ มีการจัดนิทรรศการที่มสั ยิดกลาง โดยพวกตนไมคาดคิดมากอนวา หลังการเชิญ
ชวนคนใหมารวมโดยการแจกใบปลิวของเพื่อนๆ เยาวชนในพื้นที่ จะมีการบอกกลาวชักชวนตอๆ กันปากตอ
ปากทําใหมีคนมารวมมากมาย จนเจาหนาที่รัฐตางพากันหวาดระแวง ขาวที่ออกไปวาพวกตนเปนมวลชนจัดตั้ง
ที่ดําเนินการอยางเปนขั้นเปนตอน และทีว่ าพวกตนตองการยอนรอยประวัติศาสตรการชุมนุมที่มัสยิดกลางเมื่อ
ป 2518 นั้นไมเปนความจริงแตอยางใด
ภายหลังการการชุมนุมยุติลง แกนนํานักศึกษาจํานวน 7 คน ไดมีโอกาสไดเขาพบนายกรัฐมนตรี สุรยุทธ จุลา
นนท ในวันที่ 22 มิถุนายน เพื่อหารือถึงบทบาทนักศึกษา ประเด็นขอเรียกรองและมูลเหตุของการชุมนุม แมจะ
ไมมีความแนชดั วาขอเรียกรองของเยาวชนไดรับการพิจารณาจากเจาหนาที่ของรัฐมากนอยเพียงใด สิง่ หนึ่งที่ได
ถือกําเนิดขึ้นก็คือความตื่นตัวและความกลาที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้น นับเปนจุดเริ่มตนที่
นําไปสูการมีสว นรวมตอปญหาความไมสงบของเหลาเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
สหพันธนสิ ิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี
ของ BRN

(PerMAS) กับขอกลาวหาวาเปนกลุมเยาวชนจัดตั้ง

การจัดตั้งกลุมของเยาวชนเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เริ่มมีความเปนรูปธรรมมากขึ้นภายหลังการชุมนุม
ที่มัสยิดกลางปตตานีเมื่อ 31 พฤษภาคม 2550 กลุมสหพันธนิสติ นักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี
(PerMAS) ถือเปนกลุมที่มีความสําคัญ ซึ่งถือกําเนิดขึ้นเปนกลุมแรกๆ ไมนาเชื่อวาการเมืองสีเสื้อในสวนกลาง
จะสงผลใหอาเต็ฟ โซะโก ไดรับเลือกใหเปนเลขาธิการของสหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.)
เนื่องจากถูกมองวาเปนกลางจากการเมืองเสื้อสี เพราะมีภูมิลําเนาจากสามจังหวัดชายแดนใต อาเต็ฟ จึงใช

ประสบการณที่ไดรับจากการทํากิจกรรมในนามของ สนนท. รวมกลุมเยาวชนในนามสหพันธนักศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต (สนน.จชต.) ซึ่งมีโครงสรางที่คลายกับ สนนท. เปนการรวมตัวกันทํากิจกรรมของนักศึกษาแต
ละจังหวัดของชายแดนภาคใต ตอมาไดมีการพัฒนามาเปนสหพันธนิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี
หรือ PerMAS

อาเต็ฟ ซึ่งปจจุบันเปนที่ปรึกษาใหกับ PerMAS เลาวา PerMAS ทําหนาที่เปนองคกรรมที่มีองคกรฐานทั้งสิ้น37
องคกร ทั้งองคกรที่เปนอิสระและองคกรทีเ่ ปนสโมสรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ ซึ่งใครก็
สามารถเขารวมเปนสมาชิกได ไมไดจํากัดสิทธิ์วาตองเปนมุสลิมเทานั้น แตตองเปนปาตานี (‘ปาตานี’ เปนคําที่
คนในพื้นที่ 3 จังหวัดกับ 4 อําเภอของสงขลาใชเรียกตัวเอง ซึ่งตางจากสวนกลางที่จะใชคําวา ปตตานี)
โครงสรางใหญๆ มีประธาน 1 คน มีรองประธาน 4 คน ดูแลงานดานตางๆ ไดแก 1.ฝายจัดขบวนนักเรียน มุงไป
ที่นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 2.ฝายจัดขบวนนิสิตนักศึกษา มุงไปที่คนเรียน

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3.ฝายจัดขบวนเยาวชน มุงไปที่คนอายุ 16-25 ป แมจะไมไดเขาสูการเรียนใน
ระบบก็ตาม และ 4.ฝายวิเทศสัมพันธนอกปาตานี มีหนาที่ประสานจัดขบวนทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
เยาวชนที่ไมไดอยูในปาตานี พรอมทําหนาที่เปนฝายตางประเทศไปดวย
กิจกรรมหลักของ PerMAS คือการจัดเวทีที่เรียกวา ‘เสวนาปาตานี’ ใหกับคนทุกกลุม รวมทั้งกลุมที่ไมสามารถ
แสดงตัวตนในเวทีอื่นได ซึ่งอาเต็ฟระบุวา นี่คือความพิเศษของ PerMAS ที่ผานมามีการจัดไปแลว 62 ครั้ง ทุก
เวทีมีคนมารวมเกินหนึ่งพันคนขึ้นไป เฉพาะที่ปตตานีมีคนมารวมกวาหมื่นคน จุดยืนของเราชัดเจนในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและสันติภาพ ไมสนับสนุนการใชความรุนแรงในทุกกรณี ที่ผา นมาเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมของ
PerMAS มาจากการบริจาคของประชาชน โดยปฏิเสธการรับเงินชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐหรือภาค
ประชาสังคมใดๆ ในทุกกรณี เนื่องจากไมตองการใหสังคมมองวาเปนการจัดกิจกรรมโดยมุงหวังผลประโยชน
ใหกับกลุมใดกลุมหนึ่ง
อยางไรก็ตาม PerMAS ถูกมองวามีความเกี่ยวของกับขบวนการฯ เนื่องจากพี่ชายของอาเต็ฟถูกออกหมายจับ
คดีความมั่นคง และที่ผานมา ในกรณีกลุม ติดอาวุธบุกโจมตีฐานปฏิบัติการของนาวิกโยธินที่ อําเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส เมื่อ 13 กุมภาพันธุ 2556 และถูกเจาหนาที่วิสามัญฆาตกรรม 16 ราย พบวา 1 ใน 16 ศพที่
บาเจาะ มีความสัมพันธกับ PerMAS เพราะเปนนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งในพื้นที่
กรณีนี้ อาเต็ฟ กลาววา ตนไมปฏิเสธวาไมมี แตตนสนับสนุนแนวทางทางการเมือง ไมไดสนับสนุนการใชอาวุธ
หากใครใชอาวุธก็ใชพื้นที่ของ PerMAS ไมได ถาตนรูวาใครใชความรุนแรงก็จะใหอยูขางนอก PerMAS เพราะ
อุดมการณไปกันคนละทาง นอกจากนี้ TPBS เคยนําเสนอขาวในชวงขาวเดนประเด็นใต โดยเนื้อหาของรายการ
ดังกลาวมีการพาดพิงสหพันธนิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต (ขณะนั้นยังไมไดเปลี่ยนชื่อเปนสหพันธนิสิต
นักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี) หรือ PerMAS วามีสวนเชื่อมโยงกับแนวรวมปฏิวัติแหงชาติปาตานี หรือ
BRN-Coordinate ซึ่งเปนการรายงานขาวที่ไมระบุแหลงอางอิงที่ชัดเจนทําใหกลุม PerMAS ออกแถลงการณ
ตอบโตและมีการชุมนุมบริเวณดานหนาสถานี เพื่อประณามการทําหนาที่สื่อมวลชนที่มีความบกพรอง ทําให
เกิดความเสื่อมเสียแกกลุม
ปจจุบันแกนนําผูกอตั้ง PerMAS รุนแรก คือ อาเตฟ โซะโก และ ตูแวดานียา ตูแวแมแง ยังคงทํางานในภาค
ประชาสังคมในนามสํานักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR) ซึง่ นอกจากจะเปนที่ปรึกษา
ใหกับ PerMASแลวยังจัดกิจกรรมรวมกันอยางใกลชิด
‘ดรีมเซาท’ อนาคตชายแดนใตกําหนดไดดวยเยาวชน
ดัลยาล อับดุลเลาะ แกนนํากลุมเยาวชนดรีมเซาท เลาถึงที่มาของกลุมดรีมเซาท วา ถือกําเนิดขึ้นโดยการ
สนับสนุนของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ภายใตความรับผิดชอบของเลขาธิการ
ศอ.บต. คนกอน-พ.ต.อ.ทวี สอดสอง โดยมีความมุง หวังที่จะใหเปนองคกรที่รวมกลุม เยาวชนกลุมตางๆ ที่ทํา
กิจกรรมสรางสรรคสังคม โดยการสนับสนุนของหนวยงานของรัฐเปนภาคีสมาชิก เยาวชนกลุมตางๆ มีอิสระที่
จะดําเนินกิจกรรม โดยมีเจาหนาที่ของ ศอ.บต. ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง ใหคาํ แนะนําและอํานวยความสะดวก
ในชวงเริ่มตนนี้ ศอ.บต. เปนหนวยงานหลักในการการสนับสนุนงบประมาณ สําหรับแผนการดําเนินงานใน
ระยะยาวไดมีการกําหนดยุทธศาสตรแผนการพัฒนาเยาวชน ซึ่งแผนยุทธศาสตรนี้เกิดจากการระดมความคิด

รวมกันของเยาวชนกลุมตางๆ ถึง 65 กลุม จากการประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้งเมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมของ
เยาวชนที่ผานมา จะพบวา ลวนเปนกิจกรรมที่สรางสรรค หลายกิจกรรมชวยสรางบรรยากาศในการมีสวนรวม
และเสริมสรางความรวมมือในกระบวนการสันติภาพของประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี อาทิ โครงการเสียง
รากหญา ซึ่งเยาวชนจะจัดเวทีพูดคุยกันเองระหวางชาวบานในพื้นที่ที่มักไมคอยมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น
เนื่องจากเวทีพูดคุยโดยมากจะจํากัดอยูในแวดวงนักกิจกรรมหรือนักวิชาการ โครงการเสียงรากหญาจัดขึ้นเพื่อ
รับฟงขอเสนอแนะจากชาวบานในพื้นที่ตางๆ
โดยตรงกอนที่จะสรุปขอเสนอแนะเหลานั้นมานําเสนอให
หนวยงานของรัฐตอไป โครงการรานน้ําชาสัญจร มุงเปดพื้นที่ในการพูดคุยในเรื่องที่มีความแตกตางทาง
ความคิด โดยเฉพาะประเด็นสุมเสี่ยงที่ไมสามารถพูดคุยกันในพื้นที่สาธารณะได หรือกิจกรรมของกลุมลูกเหรียง
ซึ่งใหความสําคัญกับกลุม เยาวชนผูไดรับผลกระทบจากการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักในครอบครัวจาก
เหตุการณความรุนแรง ผานกิจกรรมตางๆ เชน การจัดคายศิลปะเพื่อการเยียวยาเยาวชน กิจกรรมเหลานี้ไดรับ
การสนับสนุนจาก ศอ.บต. เปนหลัก ซึ่งเปนที่รูกันดีวาเปนหนวยงานสายตรงของรัฐบาล ที่มงุ ทํางานใน
ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา

แมจะถูกมองวามีความใกลชดิ กับหนวยงานรัฐ แตกิจกรรมหลักของเยาวชนกลุมนี้เปนกิจกรรมทีส่ งเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนที่มุงเนนการพัฒนาและเยียวยาจิตใจผูไดรับผลกระทบ
มีการประเมินและสรุปผล
กิจกรรม พรอมทั้งมีการนําเสนอขอเสนอของเยาวชนที่กลั่นกรองจากประสบการณที่เกิดจากการทํากิจกรรม
ของเยาวชนทุกกลุมรวมกันที่กรุงเทพฯ ในงาน ‘เสียงเรียกจากเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต’ ผานทางพล
ตํารวจเอก ประชา พรหมนอกรองนายกรัฐมนตรี (ตําแหนงในขณะนั้น) ที่ดูแลงานดานความมั่นคงโดยตรง ซึ่ง
รองนายกฯ ไดยืนยันที่จะพิจารณาขอเสนอแนะของเยาวชน และรับปากจะพยายามผลักดันขอเสนอที่เปน
ประโยชนเหลานี้ใหเปนนโยบายที่เปนรูปธรรมตอไป
แตภายหลังการทํารัฐประหาร ของ คสช. มีการโยกยายตัวเลขาธิการ ศอ.บต. คนเดิมออกจากพื้นที่ กิจกรรม
ของกลุมเยาวชนที่ไดรับการวางแผนลวงหนาเอาไวจึงไดรับผลกระทบ
จากเดิมที่มีการวางแผนทํากิจกรรม

ตอเนื่องจากปที่ผานมาจํานวน 7 โครงการ ปรากฏวาถูกตัดทอนเหลือเพียงโครงการเดียวเทานั้น นับเปนเรื่อง
นาเสียดายอยางยิ่งที่ความพยายามในการที่จะเปนสวนหนึ่งในกระบวนการสันติภาพของกลุมเยาวชนในพื้นที่
ตองมาสะดุดลง เพราะการเมืองจากสวนกลางอีกครั้ง
อยางไรก็ตาม เยาวชนบางกลุมที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของกองทัพ ซึ่งก็คือ กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน. ภาค4 สน.) ไมไดรับผลกระทบมากนักจากพิษการเมือง
กองทัพและนักการเมืองกับการสนับสนุนเยาวชน
หลังจากที่กระแสการทํากิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตไดถูกปลุกขึ้นโดยนักศึกษาที่
เดินทางมาศึกษาตอที่กรุงเทพฯ เยาวชนในพื้นที่ก็ไดมีการรับเอาแนวคิดและความตื่นตัวทางการเมืองดังกลาว
บังเกิดเปนการรวมกลุมกันเพือ่ ทํากิจกรรมอยางกวางขวาง มีเยาวชนกลุมหนึ่งซึ่งถูกมองวามีความใกลชิดและ
ไดรับการสนับสนุนโดยกองทัพ (กอ.รมน. ภาค4 สน.) และนักการเมือง กลุมเยาวชนดังกลาวคือสมาพันธ
เครือขายนักศึกษารักสันติจังหวัดชายแดนภาคใต (สนสต.)
แมจะไมมคี วามเชื่อมโยงที่ชัดเจนและผูนําของกลุมเยาวชนจะปฏิเสธวาไมไดเปนกลุมทีถ่ ูกจัดตั้งโดยกองทัพ แต
ที่มาที่ไป รูปแบบการจัดกิจกรรม รวมไปถึงกิจกรรมที่จัดรวมกันกับหนวยเฉพาะกิจสันติสุขจังหวัดชายแดนใต
ลวนมีความเชื่อมโยงกับกองทัพและนักการเมือง ซึ่งที่มาของ สนสต. นั้น เริ่มจากการจัดตั้งเปนชมรมเล็กๆ
ภายในคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรปตตานี (มอ.ปตตานี) ในป 2551 โดยมี ผศ.ชิดชนก ราฮิม
มูลา ซึ่งปจจุบนั ดํารงตําแหนงเปนคณบดี คณะรัฐศาสตร เปนหนึ่งในอาจารยที่ปรึกษา เปนที่นาสังเกตวา ผศ.ชิด
ชนก เปนภรรยา ของ ผศ.ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา อดีตอาจารย มอ.ปตตานี ซึ่งหันเหเขาสูแวดวงการการเมืองและ
ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในสังกัดพรรคประชาธิปตยในป 2550 และยังเปน ส.ส. ในระบบบัญชี
รายชื่อของพรรคประชาธิปตยภายหลังการเลือกตั้งในป 2554 อีกดวย
สมาพันธเครือขายนักศึกษารักสันติจังหวัดชายแดนภาคใตมีการขยายเครือขายจากฐานความสัมพันธสว นตัว
ของสุไลมาน เจะแล อดีตประธานชมรม โดยการชักชวนเพื่อนๆ จากตางสถาบันใหจัดตั้งเปนชมรมภายใตชื่อ
ชมรมเดียวกันในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยเทคนิคปตตานี และ
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี) ซึ่งภายหลังชมรมนักศึกษารักสันติจาก
จากสถาบันเหลานี้และชุมนุมสิงหสันติภาพจาก มอ.ปตตานี ไดรวมตัวกันเปนสมาพันธนักศึกษารักสันติจังหวัด
ชายแดนภาคใต กิจกรรมหลักของ สนสต. ไดแกการจัดคาย ‘วินัยกับอิสรภาพทางความคิด’ ซึ่งจัดมาแลวถึง 7
รุน และกิจกรรมแนะแนวซึ่งเปนกิจกรรมทีก่ ลุม สนสต. เปนผูดําเนินการโดยรวมมือกับทหารหนวยเฉพาะกิจ
สันติสุขชายแดนใตในการแนะนําแนวทางในการศึกษาตอใหกับเยาวชนในโรงเรียนปอเนาะและโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม

บอยครั้งที่กิจกรรมแนะแนวดังกลาว
จัดขึ้นในโรงเรียนที่อยูในพื้นที่สีแดงทามกลางการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยอยางเขมงวด สําหรับงบประมาณในการจัดกิจกรรมนั้น ประธาน สนสต. ยืนยันวาเปนงบประมาณที่
แตละชมรมไดรับมาจากสถานศึกษาตนสังกัดเปนหลัก โดยไดรับการสนับสนุนบางสวนจาก กอ.รมน.ภาค 4 สน.
, ศอ.บต. และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.)
อยางไรก็ตาม แหลงขาวอื่นใหขอมูลวา สนสต. ไดรับการสนับสนุนจาก กอ.รมน. ภาค 4 สน. เปนหลัก
งบประมาณที่ไดรับในปที่แลวสูงถึง 17 ลานบาท ความใกลชิดกับกองทัพสะทอนออกมาจากรูปแบบของ
กิจกรรม แมกระทั่งชื่อของกิจกรรมก็มีคําศัพทที่เกี่ยวของกับความมี ‘วินัย’ นอกจากนี้ กิจกรรมเสวนาที่ สนสต.
จัดขึ้น ก็มีความนาสนใจ สามารถเชิญนักวิชาการอยาง ศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท, ผศ.สุรัตน โหราชัยกุล และ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม2556 ที่ผานมา ก็ไดเชิญ ดร.วันอับดุลกาเดร เจะมัน อดีตประธานกลุมเบอรซาตู สะทอน
ใหเห็นวา เยาวชนกลุมนี้มี ‘คอนเน็คชั่น’ ที่ไมธรรมดา
ปจจุบันนี้ แมแกนนํากลุม สนสต. จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว แตก็ยังคงดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
โดยมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทสมาคม โดยใชชื่อวา สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต เพื่อดําเนิน
กิจกรรมภาคประชาสังคมควบคูไปกับ สนสต. ที่ยังคงทํากิจกรรมในระดับนิสิตนักศึกษาตอไป
‘สันติภาพ’ ทีแ่ ตกตาง
เมื่อถอยหลังกลับมามองภาพรวมของกิจกรรมของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จะพบวา แมเยาวชน
กลุมตางๆ จะมีวัตถุประสงคที่คลายคลึงกัน คือการไดมาซึง่ สันติภาพโดยปราศจากความรุนแรง แตกด็ ูเหมือนวา

เยาวชนกลุมตางๆ ลวนมีคําจํากัดความของ ‘สันติภาพ’ ที่แตกตางกันออกไป ซึ่งลวนสะทอนออกมาจาก
กิจกรรมหลากหลายประเภทที่เยาวชนกลุมตางๆ ไดจัดขึ้น
ภาพของเยาวชนยังไดสะทอนภาพของคูขัดแยงซึ่งก็คือรัฐไทยกับขบวนการฯ ที่ตางก็ตองการสันติภาพ แตก็มี
คําจํากัดความและภาพฝนในสันติภาพนั้นตางกันออกไป
ภาพการทํากิจกรรมของเยาวชนกลุมตางๆ
เปรียบเสมือนภาพที่ยนยอของความพยายามในการแกปญ
 หาสามจังหวัดชายแดนใตของภาคสวนตางในสังคม
ที่กําลังดําเนินอยู ความขัดแยงเชิงนโยบายและวิธีคิดที่แตกตางกันของกองทัพและรัฐบาล การขาดเอกภาพและ
การบูรณาการ รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของมากมาย ทั้งปจจัยทางการเมือง เรื่องของการจัดสรร
งบประมาณ การทุจริตและการแสวงประโยชนโดยใชเรื่องอื่นบังหนา
การรวมตัวเคลื่อนไหวทํากิจกรรมทางการเมืองของเยาวชนในสามจังหวัด ซึ่งมีความคึกคัก ตื่นตัว และมี
ความกาวหนามากกวาพื้นที่ใดๆ ในประเทศอาจเปนเรื่องที่เขาใจได เพราะภายใตสถานการณที่บีบบังคับและ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้าํ อีกที่ไมอาจยุติไดในระยะเวลาอันสั้น จึงไมใชเรื่องนาแปลกใจเลยทีห่ นวยงาน
ภาครัฐจะปรับเปลี่ยนนโยบาย หันมาใหความสําคัญที่ตัวเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคต หากมอง
ทางออกของเหตุการณความรุนแรงในภาคใตเปนเรื่องของการสรางความเขาใจกับประชาชน ซึ่งก็คือการสราง
ความชอบธรรมใหฝายรัฐเหนือกวาฝายขบวนการแลว สิ่งที่รฐั ตองทําใหสําเร็จโดยไมมีทางเลือกก็คือ ตอง
‘ชนะ’ ใหไดในปฏิบัติการแยงชิงมวลเยาวชน เพราะหากรัฐพายแพในสงครามนี้ คําตอบสุดทายของปญหา
ชายแดนภาคใตที่เรื้อรังสะสมมายาวนานอาจไมใชคําตอบที่รัฐตองการ
เยาวชนเหลานี้จะเรียนรูที่จะแกปญหาดวยวิธีการที่แตกตางจากผูใ หญ เพราะมีโอกาสไดสัมผัสปญหาจาก
มุมมองของผูท ี่ไดรับผลกระทบโดยตรง หรือจะเติบโตขึน้ มาพรอมกับแนวทางแกปญ
 หาเดิมๆแตมีทักษะชั้น
'เซียน' เพราะไดรับการฝกฝนและจดจําแนวทางไวแลวตั้งแตเยาววัย ยังเปนคําถามที่ตองเฝารอคอย
คําตอบ

