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ในสถานการณการตอสู ไมวาจะเชิงอาวุธหรือความคิด การแยงชิงมวลชนใหเปนฝายตนนับเปนยุทธวิธีที่ขาด
ไมได โดยเฉพาะกลุมเยาวชนที่จะไมเพียงเปนฐานสนับสนุนในปจจุบัน แตยังหมายถึงในอนาคตดวย คงเพราะ
เหตุน้ี พ้ืนที่ความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตจึงมีหลายภาคสวน ไมวาจะเปนรัฐ นักการเมือง หรือตัว
เยาวชนเอง ที่พยายามสรางกลุมกอนทางความคิดผานกิจกรรมหลากรูปแบบ เพ่ือดึงมวล (เยาว) ชนมารวม
แกปญหาในแบบของตน 

หากนับเหตุการณการปลนปนจากกองพันพัฒนาที่ 4 คายปเหล็ง จงัหวัดนราธิวาส เปนจุดเริ่มตนรอบใหม 
นับเปนเวลาสิบปเต็มแลวที่เหตุการณความรุนแรงระลอกลาสุดไดถือกําเนิดขึ้นในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต 
นํามาซึ่งความเสียหายที่ประเมินคาไมได มีผูเสียชีวิตรวมทั้งไดรับผลกระทบทั้งทางรางกายและจิตใจเปน
จํานวนมาก ความรุนแรงทีว่าน้ีเกิดขึ้นกับประชาชนและปรากฏผลกระทบเปนวงกวางในทุกระดับ ทุกชนช้ัน 
กลุมเยาวชน ซึ่งนับเปนกลุมที่มคีวามเปราะบางสุมเสี่ยงตอการถูกชักนําก็ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออมเชนกัน 

จากฐานขอมูลของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch) พบวา ระหวางป 2547-2556 มี
เด็กอายุตํ่ากวา 15 ป เสียชีวิต 62 คน บาดเจ็บ 387 คน และตองกลายเปนเด็กกําพราถึงกวา 5,000 คน เยาวชน
จํานวนหน่ึง เกี่ยวของโดยตรงทั้งในลักษณะที่เปนผูกอเหตุหรือตกเปนผูถูกกระทําทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและ
ขบวนการ 

นอกจากน้ี ยังพบวาเยาวชนเหลาน้ีถูกละเมดิ ถูกซอมทรมาน และไดรบัการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม แมรัฐจะมี
มาตรการในการเยียวยาแตก็เปนลักษณะของการใหเงิน โดยไมพบวามีมาตรการในการเยียวยาทางจิตใจใดๆ ที่
เปนรูปธรรมสภาวการณเชนน้ี ถูกต้ังคําถามวาอาจเปนการ ‘ผลัก’ เยาวชนที่ไดรับผลกระทบเหลาน้ี ใหหางไกล
จากความเขาใจในความพยายามของรัฐที่จะรักษาและนํามาซึ่งสันติภาพไปสูความเห็นอกเห็นใจฝากขบวนการ
ฯ ที่พยายามสื่อสารกับมวลชนวา รัฐไทยไมเคยเขาใจความตองการของคนในพ้ืนที่และมีความพยายามที่จะ
กลืนกินความมตัีวตนและอัตตลักษณของชาวมลายูมุสลิมมาโดยตลอด 

อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลาที่ผานมา หนวยงานของรัฐไดริเริ่มที่จะทํางานมวลชนในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดย
กําหนดยุทธศาสตรการทํางานเชิงพัฒนาในระดับเยาวชน ซึ่งนับเปนการเริ่มตนที่มีความสรางสรรค โดยผูที่
เกี่ยวของหลายฝายใหความเห็นตรงกันวาความพยายามของหนวยงานตางๆ ของรัฐในครั้งน้ี ไดสรางคุณูปการ
ตอกระบวนการสันติภาพเปนอยางมาก ในขณะที่เยาวชนบางกลุม แมจะจัดกิจกรรมเพ่ือสันติภาพและตอตาน
การใชความรุนแรง แตกลับถกูมองวามีความใกลชิดกับขบวนการแบงแยกดินแดน ขอกลาวหาดังกลาวนําไปสู
การชุมนุมเรียกรองขอความเปนธรรมตอสื่อกระแสหลกัจนถึงกรุงเทพฯ มาแลว 

เปนที่นาเสียดายที่การเมืองจากสวนกลางสงผลกระทบตอกระบวนการสันติภาพในพ้ืนที่อยูเสมอ ลาสุดการ
เจรจาระหวางรัฐและกลุมผูเห็นตางตองหยุดชะงักลง ทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองก็จะเกิดการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐที่มีตอสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีการโยกยายขาราชการและผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานอยูบอยครั้ง ในรอบหน่ึงทศวรรษที่ผานมามีการเปลี่ยนขั้วอํานาจแลวหลายครั้ง หากนับ



เฉพาะตัวนายกรัฐมนตรี จาก พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ถึง พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ประเทศไทยมี
นายกรัฐมนตรทีั้งสิ้นถึง 7 คน  แนนอนวาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรอบลาสุด ก็สงผลกระทบตอการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ รวมไปถึงกิจกรรมตางๆ ของกลุมเยาวชนอยางหลีกเลี่ยงไมได 

จุดเริ่มตนการเคลื่อนไหวภาคเยาวชน 

การเริ่มตนกิจกรรมของเยาวชนที่มีอยูอยางมากมายในปจจุบันมีจุดเริ่มตนเมื่อไมกี่ปมาน้ี โดยการริเริ่มของ
เยาวชนกลุมหน่ึงที่เขามาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในสวนกลาง เยาวชนกลุมน้ีคือกลุมนักศึกษา PNYS (P=
ปตตานี N=นราธิวาส Y=ยะลา S=นักเรียน) รวมทํากิจกรรมภายหลังจากกรณีคนรายทีแ่ตงตัวคลายทหารพราน
กอคดีฆาขมขนืและเผาอําพรางคดีผูหญิงมลายูมุสลมิ เมือ่วันที่ 20 พฤษภาคม 2550 เหตุการณน้ีมีผูเสียชีวิตซึ่ง
เปนเพ่ือนบานของหญิงเคราะหรายอีก 3 ศพ โดยที่มารดาของเธอรอดชีวิตจากกองเพลิงมาไดอยางหวุดหวิด
โดยการชวยเหลือของเพ่ือนบาน แมจะเปนคดีสะเทือนขวัญและอยูในความสนใจของประชาชน คดีน้ีกลับไมมี
ความคืบหนาทางการสืบสวนสอบสวน 

กลุมเยาวชนในพ้ืนที่ที่มีนักศกึษา PNYS จากสวนกลาง อาทิ ตูแวดานียา ตูแวแมแง และอาเต็ฟ โซะโก เปนแกน
นํา ไดชุมนุมประทวงที่บริเวณมัสยิดกลางจงัหวัดปตตานี ในวันที่ 31 พฤษภาคม ตอเน่ืองจนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 
2550 โดยมผีูเขารวมเปนเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ไมพอใจการทํางานของเจาหนาที่รัฐเปนจํานวนมาก 

อาเต็ฟ โซะโก หน่ึงในแกนนํานักศึกษาที่รวมชุมนุมในครั้งน้ัน พูดถึงเหตุการณในวันน้ันวา การที่มีผูเขารวม
มากมายน้ันเปนเรื่องบังเอิญ แตเดิมตนมุงหวังเพียงจะชวนเยาวชนและผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความ
รุนแรงมาแบงปนประสบการณ มีการจัดนิทรรศการที่มสัยิดกลาง โดยพวกตนไมคาดคิดมากอนวา หลังการเชิญ
ชวนคนใหมารวมโดยการแจกใบปลิวของเพ่ือนๆ เยาวชนในพ้ืนที่ จะมีการบอกกลาวชักชวนตอๆ กันปากตอ
ปากทําใหมีคนมารวมมากมาย จนเจาหนาที่รัฐตางพากันหวาดระแวง ขาวที่ออกไปวาพวกตนเปนมวลชนจัดต้ัง
ที่ดําเนินการอยางเปนขั้นเปนตอน และทีว่าพวกตนตองการยอนรอยประวัติศาสตรการชุมนุมที่มัสยิดกลางเมื่อ 
ป 2518 น้ันไมเปนความจริงแตอยางใด 

ภายหลังการการชุมนุมยุติลง แกนนํานักศึกษาจํานวน 7 คน ไดมีโอกาสไดเขาพบนายกรัฐมนตรี สรุยุทธ จุลา
นนท ในวันที ่22 มิถุนายน เพ่ือหารือถึงบทบาทนักศึกษา ประเด็นขอเรียกรองและมูลเหตุของการชุมนุม แมจะ
ไมมีความแนชัดวาขอเรียกรองของเยาวชนไดรับการพิจารณาจากเจาหนาที่ของรัฐมากนอยเพียงใด สิง่หน่ึงที่ได
ถือกําเนิดขึ้นก็คือความต่ืนตัวและความกลาที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้น นับเปนจุดเริ่มตนที่
นําไปสูการมีสวนรวมตอปญหาความไมสงบของเหลาเยาวชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 

สหพนัธนสิิตนกัศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS) กับขอกลาวหาวาเปนกลุมเยาวชนจัดต้ัง
ของ BRN 

การจัดต้ังกลุมของเยาวชนเพ่ือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เริ่มมีความเปนรูปธรรมมากขึ้นภายหลังการชุมนุม
ที่มัสยิดกลางปตตานีเมื่อ 31 พฤษภาคม 2550 กลุมสหพันธนิสตินักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี 
(PerMAS) ถือเปนกลุมที่มีความสําคัญ ซึ่งถอืกําเนิดขึ้นเปนกลุมแรกๆ ไมนาเช่ือวาการเมืองสีเสื้อในสวนกลาง
จะสงผลใหอาเต็ฟ โซะโก ไดรับเลือกใหเปนเลขาธิการของสหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) 
เน่ืองจากถูกมองวาเปนกลางจากการเมืองเสื้อสี เพราะมภูีมิลําเนาจากสามจังหวัดชายแดนใต อาเต็ฟ จึงใช



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

 

อาเต็ฟ ซึ่งปจจุบันเปนที่ปรึกษาใหกับ PerMAS เลาวา PerMAS ทําหนาที่เปนองคกรรมที่มีองคกรฐานทั้งสิ้น37
องคกร ทั้งองคกรที่เปนอิสระและองคกรทีเ่ปนสโมสรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ ซึ่งใครก็
สามารถเขารวมเปนสมาชิกได ไมไดจํากัดสิทธ์ิวาตองเปนมุสลิมเทาน้ัน แตตองเปนปาตานี (‘ปาตานี’ เปนคําที่
คนในพ้ืนที่ 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 นักศกึษา และ
เยาวชนที่ไมไดอยูในปาตานี พรอมทําหนาที่เปนฝายตางประเทศไปดวย 

กิจกรรมหลกัของ PerMAS คอืการจัดเวทีที่เรียกวา ‘เสวนาปาตานี’ ใหกับคนทุกกลุม รวมทั้งกลุมที่ไมสามารถ
แสดงตัวตนในเวทีอ่ืนได ซึ่งอาเต็ฟระบุวา น่ีคือความพิเศษของ PerMAS ที่ผานมามีการจัดไปแลว 62 ครั้ง ทุก
เวทีมีคนมารวมเกินหน่ึงพันคนขึ้นไป เฉพาะที่ปตตานีมีคนมารวมกวาหมื่นคน จุดยืนของเราชัดเจนในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและสันติภาพ ไมสนับสนุนการใชความรุนแรงในทุกกรณี ที่ผานมาเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมของ 
PerMAS มาจากการบริจาคของประชาชน โดยปฏิเสธการรับเงินชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐหรือภาค
ประชาสังคมใดๆ ในทุกกรณี เน่ืองจากไมตองการใหสังคมมองวาเปนการจัดกิจกรรมโดยมุงหวังผลประโยชน
ใหกับกลุมใดกลุมหน่ึง 

อยางไรก็ตาม PerMAS ถูกมองวามีความเกี่ยวของกับขบวนการฯ เน่ืองจากพ่ีชายของอาเต็ฟถูกออกหมายจับ
คดีความมั่นคง และที่ผานมา ในกรณีกลุมติดอาวุธบุกโจมตีฐานปฏิบัติการของนาวิกโยธินที่ อําเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส เมื่อ 13 กมุภาพันธุ 2556 และถูกเจาหนาที่วิสามัญฆาตกรรม 16 ราย พบวา 1 ใน 16 ศพที่
บาเจาะ มีความสัมพันธกับ PerMAS เพราะเปนนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึงในพ้ืนที่ 

กรณีน้ี อาเต็ฟ กลาววา ตนไมปฏิเสธวาไมมี แตตนสนับสนุนแนวทางทางการเมือง ไมไดสนับสนุนการใชอาวุธ 
หากใครใชอาวุธก็ใชพ้ืนที่ของ PerMAS ไมได ถาตนรูวาใครใชความรุนแรงก็จะใหอยูขางนอก PerMAS เพราะ
อุดมการณไปกันคนละทาง นอกจากน้ี TPBS เคยนําเสนอขาวในชวงขาวเดนประเด็นใต โดยเน้ือหาของรายการ
ดังกลาวมีการพาดพิงสหพันธนิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต (ขณะน้ันยังไมไดเปลี่ยนช่ือเปนสหพันธนิสิต
นักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี) หรือ PerMAS วามีสวนเช่ือมโยงกับแนวรวมปฏิวัติแหงชาติปาตานี หรือ 
BRN-Coordinate ซึ่งเปนการรายงานขาวที่ไมระบุแหลงอางอิงที่ชัดเจนทําใหกลุม PerMAS ออกแถลงการณ
ตอบโตและมีการชุมนุมบริเวณดานหนาสถานี เพ่ือประณามการทําหนาที่สื่อมวลชนที่มีความบกพรอง ทําให
เกิดความเสื่อมเสียแกกลุม 

ปจจุบันแกนนําผูกอต้ัง PerMAS รุนแรก คือ อาเตฟ โซะโก และ ตูแวดานียา ตูแวแมแง ยังคงทํางานในภาค
ประชาสังคมในนามสํานักปาตานีรายาเพ่ือสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR) ซึง่นอกจากจะเปนที่ปรึกษา
ใหกับ PerMASแลวยังจัดกิจกรรมรวมกันอยางใกลชิด 

‘ดรีมเซาท’ อนาคตชายแดนใตกําหนดไดดวยเยาวชน 

ดัลยาล อับดุลเลาะ แกนนํากลุมเยาวชนดรีมเซาท เลาถึงที่มาของกลุมดรีมเซาท วา ถือกําเนิดขึ้นโดยการ
สนับสนุนของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ภายใตความรับผิดชอบของเลขาธิการ 
ศอ.บต. คนกอน-พ.ต.อ.ทวี สอดสอง โดยมีความมุงหวังที่จะใหเปนองคกรที่รวมกลุมเยาวชนกลุมตางๆ ที่ทํา
กิจกรรมสรางสรรคสังคม โดยการสนับสนุนของหนวยงานของรัฐเปนภาคีสมาชิก เยาวชนกลุมตางๆ มีอิสระที่
จะดําเนินกิจกรรม โดยมีเจาหนาที่ของ ศอ.บต. ทําหนาที่เปนพ่ีเลี้ยง ใหคาํแนะนําและอํานวยความสะดวก 

ในชวงเริ่มตนน้ี ศอ.บต. เปนหนวยงานหลักในการการสนับสนุนงบประมาณ สําหรบัแผนการดําเนินงานใน
ระยะยาวไดมีการกําหนดยุทธศาสตรแผนการพัฒนาเยาวชน ซึ่งแผนยุทธศาสตรน้ีเกิดจากการระดมความคิด



รวมกันของเยาวชนกลุมตางๆ ถึง 65 กลุม จากการประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้งเมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมของ
เยาวชนที่ผานมา จะพบวา ลวนเปนกิจกรรมที่สรางสรรค หลายกิจกรรมชวยสรางบรรยากาศในการมีสวนรวม
และเสริมสรางความรวมมือในกระบวนการสันติภาพของประชาชนในพ้ืนที่ไดเปนอยางดี อาทิ โครงการเสียง
รากหญา ซึ่งเยาวชนจะจัดเวทีพูดคุยกันเองระหวางชาวบานในพ้ืนที่ที่มักไมคอยมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น 
เน่ืองจากเวทีพูดคุยโดยมากจะจํากัดอยูในแวดวงนักกิจกรรมหรือนักวิชาการ โครงการเสียงรากหญาจัดขึ้นเพ่ือ
รับฟงขอเสนอแนะจากชาวบานในพ้ืนที่ตางๆ โดยตรงกอนที่จะสรุปขอเสนอแนะเหลาน้ันมานําเสนอให
หนวยงานของรัฐตอไป โครงการรานนํ้าชาสัญจร มุงเปดพ้ืนที่ในการพูดคุยในเรื่องที่มีความแตกตางทาง
ความคิด โดยเฉพาะประเด็นสุมเสี่ยงที่ไมสามารถพูดคุยกันในพ้ืนที่สาธารณะได หรือกิจกรรมของกลุมลูกเหรียง
ซึ่งใหความสําคัญกับกลุมเยาวชนผูไดรับผลกระทบจากการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักในครอบครัวจาก
เหตุการณความรุนแรง ผานกิจกรรมตางๆ เชน การจัดคายศิลปะเพ่ือการเยียวยาเยาวชน กิจกรรมเหลาน้ีไดรับ
การสนับสนุนจาก ศอ.บต. เปนหลัก ซึ่งเปนที่รูกันดีวาเปนหนวยงานสายตรงของรัฐบาล ที่มุงทํางานใน
ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 

 
แมจะถูกมองวามีความใกลชิดกับหนวยงานรัฐ แตกิจกรรมหลักของเยาวชนกลุมน้ีเปนกิจกรรมทีส่งเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนที่มุงเนนการพัฒนาและเยียวยาจิตใจผูไดรับผลกระทบ มีการประเมินและสรปุผล
กิจกรรม พรอมทั้งมีการนําเสนอขอเสนอของเยาวชนที่กลั่นกรองจากประสบการณที่เกิดจากการทํากิจกรรม
ของเยาวชนทุกกลุมรวมกันที่กรุงเทพฯ ในงาน ‘เสียงเรียกจากเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต’ ผานทางพล
ตํารวจเอก ประชา พรหมนอกรองนายกรัฐมนตรี (ตําแหนงในขณะน้ัน) ที่ดูแลงานดานความมั่นคงโดยตรง ซึ่ง
รองนายกฯ ไดยืนยันที่จะพิจารณาขอเสนอแนะของเยาวชน และรับปากจะพยายามผลักดันขอเสนอที่เปน
ประโยชนเหลาน้ีใหเปนนโยบายที่เปนรูปธรรมตอไป 

แตภายหลังการทํารัฐประหาร ของ คสช. มีการโยกยายตัวเลขาธิการ ศอ.บต. คนเดิมออกจากพ้ืนที่ กิจกรรม
ของกลุมเยาวชนที่ไดรับการวางแผนลวงหนาเอาไวจึงไดรับผลกระทบ จากเดิมที่มีการวางแผนทํากิจกรรม



ตอเน่ืองจากปที่ผานมาจํานวน 7 โครงการ ปรากฏวาถูกตัดทอนเหลือเพียงโครงการเดียวเทาน้ัน นับเปนเรื่อง
นาเสียดายอยางยิ่งที่ความพยายามในการที่จะเปนสวนหน่ึงในกระบวนการสันติภาพของกลุมเยาวชนในพ้ืนที่
ตองมาสะดุดลง เพราะการเมืองจากสวนกลางอีกครั้ง 

อยางไรก็ตาม เยาวชนบางกลุมที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของกองทัพ ซึ่งก็คือ กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน. ภาค4 สน.) ไมไดรับผลกระทบมากนักจากพิษการเมือง 

กองทัพและนกัการเมืองกับการสนับสนนุเยาวชน 

หลังจากที่กระแสการทํากิจกรรมของเยาวชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใตไดถูกปลุกขึ้นโดยนักศึกษาที่
เดินทางมาศึกษาตอที่กรุงเทพฯ เยาวชนในพ้ืนที่ก็ไดมีการรับเอาแนวคิดและความต่ืนตัวทางการเมืองดังกลาว 
บังเกิดเปนการรวมกลุมกันเพ่ือทํากิจกรรมอยางกวางขวาง มีเยาวชนกลุมหน่ึงซึ่งถูกมองวามีความใกลชิดและ
ไดรับการสนับสนุนโดยกองทัพ (กอ.รมน. ภาค4 สน.) และนักการเมือง กลุมเยาวชนดังกลาวคือสมาพันธ
เครือขายนักศึกษารักสันติจังหวัดชายแดนภาคใต (สนสต.) 

แมจะไมมคีวามเช่ือมโยงที่ชัดเจนและผูนําของกลุมเยาวชนจะปฏิเสธวาไมไดเปนกลุมทีถู่กจัดต้ังโดยกองทัพ แต
ที่มาที่ไป รูปแบบการจัดกิจกรรม รวมไปถงึกิจกรรมที่จัดรวมกันกับหนวยเฉพาะกิจสันติสุขจังหวัดชายแดนใต 
ลวนมีความเช่ือมโยงกับกองทัพและนักการเมือง ซึ่งที่มาของ สนสต. น้ัน เริ่มจากการจัดต้ังเปนชมรมเล็กๆ 
ภายในคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรปตตานี (มอ.ปตตานี) ในป 2551 โดยมี ผศ.ชิดชนก ราฮิม
มูลา ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงเปนคณบดี คณะรัฐศาสตร เปนหน่ึงในอาจารยที่ปรึกษา เปนที่นาสังเกตวา ผศ.ชิด
ชนก เปนภรรยา ของ ผศ.ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา อดีตอาจารย มอ.ปตตานี ซึ่งหันเหเขาสูแวดวงการการเมืองและ
ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในสังกัดพรรคประชาธิปตยในป 2550 และยังเปน ส.ส. ในระบบบัญชี
รายช่ือของพรรคประชาธิปตยภายหลังการเลือกต้ังในป 2554 อีกดวย 

สมาพันธเครือขายนักศึกษารักสันติจังหวัดชายแดนภาคใตมีการขยายเครือขายจากฐานความสัมพันธสวนตัว
ของสุไลมาน เจะแล อดีตประธานชมรม โดยการชักชวนเพ่ือนๆ จากตางสถาบันใหจัดต้ังเปนชมรมภายใตช่ือ
ชมรมเดียวกันในมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยเทคนิคปตตานี และ
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี) ซึ่งภายหลังชมรมนักศึกษารักสันติจาก
จากสถาบันเหลาน้ีและชุมนุมสิงหสันติภาพจาก มอ.ปตตานี ไดรวมตัวกันเปนสมาพันธนักศึกษารักสนัติจังหวัด
ชายแดนภาคใต กิจกรรมหลกัของ สนสต. ไดแกการจัดคาย ‘วินัยกับอิสรภาพทางความคิด’ ซึ่งจัดมาแลวถึง 7 
รุน และกิจกรรมแนะแนวซึ่งเปนกิจกรรมทีก่ลุม สนสต. เปนผูดําเนินการโดยรวมมือกับทหารหนวยเฉพาะกิจ
สันติสุขชายแดนใตในการแนะนําแนวทางในการศึกษาตอใหกับเยาวชนในโรงเรียนปอเนาะและโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม 



 

บอยครั้งที่กิจกรรมแนะแนวดังกลาว จัดขึ้นในโรงเรียนที่อยูในพ้ืนที่สีแดงทามกลางการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยอยางเขมงวด สําหรับงบประมาณในการจัดกิจกรรมน้ัน ประธาน สนสต. ยืนยันวาเปนงบประมาณที่
แตละชมรมไดรับมาจากสถานศึกษาตนสังกัดเปนหลัก โดยไดรับการสนับสนุนบางสวนจาก กอ.รมน.ภาค 4 สน.
, ศอ.บต. และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 

อยางไรก็ตาม แหลงขาวอ่ืนใหขอมูลวา สนสต. ไดรับการสนับสนุนจาก กอ.รมน. ภาค 4 สน. เปนหลัก 
งบประมาณที่ไดรับในปที่แลวสูงถึง 17 ลานบาท ความใกลชิดกับกองทัพสะทอนออกมาจากรูปแบบของ
กิจกรรม แมกระทั่งช่ือของกิจกรรมก็มีคําศพัทที่เกี่ยวของกับความมี ‘วินัย’ นอกจากน้ี กิจกรรมเสวนาที่ สนสต. 
จัดขึ้น ก็มีความนาสนใจ สามารถเชิญนักวิชาการอยาง ศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท, ผศ.สุรัตน โหราชัยกุล และ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม2556 ที่ผานมา ก็ไดเชิญ ดร.วันอับดุลกาเดร เจะมัน อดีตประธานกลุมเบอรซาตู  สะทอน
ใหเห็นวา เยาวชนกลุมน้ีมี ‘คอนเน็คช่ัน’ ที่ไมธรรมดา 

ปจจุบันน้ี แมแกนนํากลุม สนสต. จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว แตก็ยังคงดําเนินกิจกรรมตอเน่ือง
โดยมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทสมาคม โดยใชช่ือวา สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต เพ่ือดําเนิน
กิจกรรมภาคประชาสังคมควบคูไปกับ สนสต. ที่ยังคงทํากิจกรรมในระดับนิสิตนักศึกษาตอไป 

‘สนัติภาพ’ ทีแ่ตกตาง 

เมื่อถอยหลังกลับมามองภาพรวมของกิจกรรมของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จะพบวา แมเยาวชน
กลุมตางๆ จะมีวัตถุประสงคที่คลายคลึงกัน คือการไดมาซึง่สันติภาพโดยปราศจากความรุนแรง แตกดู็เหมือนวา



เยาวชนกลุมตางๆ ลวนมีคําจํากัดความของ ‘สันติภาพ’ ที่แตกตางกันออกไป ซึ่งลวนสะทอนออกมาจาก
กิจกรรมหลากหลายประเภทที่เยาวชนกลุมตางๆ ไดจัดขึ้น 

ภาพของเยาวชนยังไดสะทอนภาพของคูขัดแยงซึ่งก็คือรัฐไทยกับขบวนการฯ ที่ตางก็ตองการสันติภาพ แตก็มี
คําจํากัดความและภาพฝนในสันติภาพน้ันตางกันออกไป ภาพการทํากิจกรรมของเยาวชนกลุมตางๆ 
เปรียบเสมือนภาพที่ยนยอของความพยายามในการแกปญหาสามจังหวัดชายแดนใตของภาคสวนตางในสังคม
ที่กําลังดําเนินอยู ความขัดแยงเชิงนโยบายและวิธีคิดที่แตกตางกันของกองทัพและรัฐบาล การขาดเอกภาพและ
การบูรณาการ รวมถึงปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของมากมาย ทั้งปจจัยทางการเมือง เรื่องของการจัดสรร
งบประมาณ  การทุจริตและการแสวงประโยชนโดยใชเรื่องอ่ืนบังหนา 

การรวมตัวเคลื่อนไหวทํากิจกรรมทางการเมืองของเยาวชนในสามจังหวัด ซึ่งมีความคกึคัก ต่ืนตัว และมี
ความกาวหนามากกวาพ้ืนที่ใดๆ ในประเทศอาจเปนเรื่องที่เขาใจได เพราะภายใตสถานการณที่บีบบังคับและ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้าํอีกที่ไมอาจยุติไดในระยะเวลาอันสั้น จงึไมใชเรื่องนาแปลกใจเลยทีห่นวยงาน
ภาครัฐจะปรับเปลี่ยนนโยบาย หันมาใหความสําคัญที่ตัวเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคต หากมอง
ทางออกของเหตุการณความรุนแรงในภาคใตเปนเรื่องของการสรางความเขาใจกับประชาชน ซึ่งก็คือการสราง
ความชอบธรรมใหฝายรฐัเหนือกวาฝายขบวนการแลว สิ่งที่รฐัตองทําใหสําเร็จโดยไมมีทางเลือกก็คือ ตอง 
‘ชนะ’ ใหไดในปฏิบัติการแยงชิงมวลเยาวชน เพราะหากรัฐพายแพในสงครามน้ี คาํตอบสุดทายของปญหา
ชายแดนภาคใตที่เรื้อรังสะสมมายาวนานอาจไมใชคําตอบที่รัฐตองการ 

เยาวชนเหลานี้จะเรียนรูที่จะแกปญหาดวยวิธีการที่แตกตางจากผูใหญ เพราะมีโอกาสไดสัมผัสปญหาจาก
มุมมองของผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง หรือจะเติบโตขึน้มาพรอมกับแนวทางแกปญหาเดิมๆแตมีทักษะชั้น 
'เซียน' เพราะไดรับการฝกฝนและจดจําแนวทางไวแลวต้ังแตเยาววัย ยังเปนคําถามที่ตองเฝารอคอย
คําตอบ 
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