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บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนความคิดของกลุ่มเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติของปัญหาความ
รุนแรงและแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งสาระส าคัญดังกล่าวเป็นข้อมูลจากกิจกรรมปฏิบัติการของกลุ่ม
ผู้น าเยาวชนโดยใช้ฐานคิดทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสะท้อน
และแก้ไขปัญหา โดยกลุ่มเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าสภาพปัญหาที่น าไปสู่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนแบ่งออกได้เป็น 2 ด้านหลักคือ ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจโดยด้านสังคมได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอคติสังคมพหุ
วัฒนธรรม ปัญหาสื่อ ปัญหาทัศนคติเรื่องการศึกษา เป็นต้น และในด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาราคายางตกต่ า ประชาชนไม่มี
อาชีพ เป็นต้น ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีน้ันควรยึดหลักการประชาธิปไตยใน 2 ด้านส าคัญ คือ หลักเหตุผล 
และ หลักการมีส่วนร่วม โดยกลุ่มเยาวชนได้เสนอแนะเพ่ิมเติมให้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญดังน้ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ระงับความรุนแรง 2. ยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติด 3. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน 4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ค าส าคัญ : ปัญหาความรุนแรง, ความขัดแย้ง, สันติวิธี, ระบอบประชาธิปไตย, ชายแดนภาคใต้ 
 

Abstract 
This article aims to study refection on the thought of youth leader group in the southernmost 

border in terms of conflict problem and a way conflict resolution by peaceful mean which were all 
significant based on action activities of youth leaders through democratic government based and learning 
derived activity learning to reflect the problem. With youth leader group have shown the idea problem to 
conflicts happened in community in the same way as following 2 points. First point was be society involved 
drugs problem social attitude problem culture media problem and educational attitude problem .  Second 
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point was be economy involved rubber decreasing problem and unemployment.  As for the way of 
resolution conflict by peaceful mean based on principle of democracy two main points as following 
reasonable principle and participation principle. With youth leader group suggested the main strategies this 
following as Conflict strategic, Defend against drug strategy, Health supporting strategy, and Educational 
strategy 
Keywords : Peaceful means, youth leader group , conflict problems, democracy system and resolution 
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1. บทน า 
ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันประกอบไปด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

และบางส่วนของจังหวัดสงขลา ที่ปะทุขึ้นในปี พ.ศ. 2547 นับวันยิ่งเพ่ิมความรุนแรง และขยายพ้ืนที่มากขึ้นได้สะท้อนรากเหง้า
ของปัญหาที่สั่งสมต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งลักษณะของปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกับปัญหาอื่น ๆ 
ในหลายมิติ โดยประชาชนจ านวนมากได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม อันน ามาซึ่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน  
ของประชาชนทุกกลุ่มในพ้ืนที่ รวมทั้งมีผลกระทบและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งนับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่
มีความอ่อนแอที่สุด ขณะที่ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การที่ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายที่
เห็นต่างจากรัฐ รวมทั้งรัฐบาลมาเลเซีย ได้ริเริ่มกระบวนการสันติวิธีสู่สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการหันมาพูดคุย 
หรือ เจรจา ถือว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง กล้าหาญและน่าชมเชย สร้างความหวังแก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพราะการแก้ปัญหา
โดยสันติวิธีเป็นหนทางเดียวที่สามารถน าไปสู่สันติภาพที่แท้จริง อิสมาอีลลุตฟีย์  จะปะกียา มีความเห็นว่า ภาคส่วนต่าง  ๆ   
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคการเมือง ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนทุกศาสนาและชาติพันธ์ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพ่ีน้องมุสลิม จ าเป็นต้องรีบตอบรับหรือขานรับ ร่วมมือและสนับสนุนทันที เมื่อการพูดคุย หรือ การเจรจาเพ่ือสันติภาพ
ถูกเรียกร้องหรือริเริ่ม แม้นการริเริ่มหรือการเรียกร้องจะมาจากฝ่ายที่เห็นต่างจากเราก็ตาม  (อิสมาอีลลุตฟีย์  จะปะกียา, 
(2560: 2) กล่าวได้ว่าการใช้สันติวิธีมีเหตุผลส าคัญตรงที่ว่า เป็นวิธีการที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุด ทั้งระยะสั้นระยะยาวทั่ง
รูปธรรมและนามธรรม ผิดกับการใช้ความรุนแรง ซึ่งทุกฝ่ายอ้างว่าเป็นวิธีการสุดท้าย ซึ่งบางกรณีสามารถบรรลุผลในระยะสั้น
เป็นรูปธรรมชัดเจน แต่หากความขัดแย้งด ารงอยู่เพียงแ ต่ถูกกดไว้ โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงในระยะยาวย่อมมีอยู่   
ส่วนในทางนามธรรม เช่น ความเข้าใจอันดี ความสามัคคีปรองดองน้ันย่อมเกิดขึ้นได้ยากด้วยวิถีความรุนแรง ทั้งน้ีสันติภาพใน
กลุ่มเยาวชนก็มีความส าคัญ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสันติภาพร่วมกัน ในกลุ่มที่เป็นนักศึกษา หรือกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้อยู่
ในระบบการศึกษาที่เป็นทางการ 

ทั้งน้ีการอยู่ร่วมกันเป็นพหุสังคมของคนในพ้ืนที่ประกอบไปด้วยความแตกต่างหลากหลายทั้ง เพศ วัฒนธรรม ศาสนา
และช่วงวัย ซึ่งทุกส่วนล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและโหยหาความสงบสุขด้วยกันทั้งสิ้น เยาวชนก็เป็นอีกกลุ่มหน่ึงที่มีความ
พยายามเคลื่อนไหวทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องความไม่สงบและการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ดังกล่าว หากแต่พลังเสียงของ
เด็กและเยาวชนอาจจะไม่มีพลังพอที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่เสียงของเด็กและเยาวชนก็เป็นมิติหน่ึงที่มีความส าคัญที่
สังคมมิอาจจะละเลยไปได้ ดังน้ันบทความน้ีจึงต้องการสะท้อนแนวคิดของกลุ่มเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องการ
เปล่งเสียงให้สังคมได้รับทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยกลุ่มเยาวชนสะท้อนถึงกระบวนการแก้ไขปัญหา
แบบสันติวิธีตามระบอบประชาธิปไตย 

 
2. มิติความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย หรือ ไฟใต้ เป็นความขัดแย้งที่ก าลังด าเนินอยู่ในภาคใต้
ของประเทศไทย เริ่มจากการปล้นอาวุธปืนครั้งใหญ่จากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ  
ค่ายปิเหล็ง อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อ 4 ม.ค. 2547 เป็นการเริ่มต้นของความรุนแรงนานารูปแบบทั้งการกราด
ยิง วางระเบิด ท าลายสาธารณูปโภคฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมกับ 4 อ าเภอในจังหวัด
สงขลา โดยทั่ว ๆ ไปหากจะกล่าวถึง “ความรุนแรง” ก็อาจมองกันได้หลายมิติ ซึ่งความรุนแรงเป็นการท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน อาจจะเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือจากน้ ามือมนุษย์ก็ได้ ส่วนในอีกความหมายหน่ึง ความรุนแรงคือ 
สิ่งที่มาสกัดกั้นศักยภาพของชีวิต ซึ่งอาจจะอยู่ในลักษณะของ การใชก าลังคุกคามหรือท ารายเพ่ือควบคุมหรือครอบครองบุคคล
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หรือทรัพยสิน (อนุช  อาภาภิรม, 2547: 11) ส่วนมิติความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ันเกิดขึ้นในหลายมิติอาทิ  
การใช้ก าลังเข้ากระท า การข่มขู่ท าร้ายจิตใจ หรือแม้กระทั่งการเจตนาบิดเบือนประวัติศาสตร์เพ่ือประโยชน์ หากแต่บทความ
ของ วชิรวิชญ์ กิติชาติพรพัฒน์ (ออนไลน์) เรื่อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ต้นตอของปัญหา ประวัติศาสตร์ที่ไม่ตรงกัน และ
ทางออกที่มากกว่าแค่การเจรจา ความตอนหน่ึงได้เสนอถึง การรับรู้ประวัติศาสตร์ที่ไม่ตรงกัน ของคน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไว้อย่างน่าสนใจ โดยบทความดังกล่าวได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงบริบทความเป็นมาและมีมิติของปัญหา โดยมีประเด็นหน่ึงที่
ผู้เขียนเห็นด้วยเปน็อย่างยิ่งว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการเกิดความรุนแรงที่ยืดเยื้อยาวนาน น่ันคือประเด็นของการศึกษาด้าน
ประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องแปลกเป็นอย่างยิ่งว่าคนในพ้ืนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับไม่ได้รับรู้ประวัติศาสตร์พ้ืนถิ่นที่แท้จริง 
ข้อมูลที่รับรู้รับทราบสืบต่อกันมาเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนและยากที่จะหาต าราที่เชื่อถือได้อย่างสนิทใจ หากแต่มาในระยะหลัง
เมื่อไม่กี่ปีมาน้ีเองมีงานชิ้นหน่ึงซึ่งเขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา (2552). เรื่องประวัติศาสตร์ปัตตานี  
สมัยอาณาจักรโบราณถึงการปกครอง 7 หัวเมือง ซึ่งเป็นงานเขียนที่รื้อฟ้ืนตามรอยประวัติศาสตร์ชายแดนใต้และถือเป็นการ
เปิดโลกข้อมูลการศึกษาประวัติศาสตร์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยใหม่อย่างน่าสนใจ ด้วยบริบทที่กล่าวมาอาจเป็นเหตุผล
ส าคัญประการหน่ึงที่ท าให้บริบทความรุนแรงในพ้ืนที่ไม่เคยสงบลง 
 

3. สังคมประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี 
ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิมีเสียงในการ

แสดงออกในสังคม เมื่ออยู่รวมกันสองคนขึ้นไปย่อมจะมีความขัดแย้งในมิติต่าง ๆ ในแง่หน่ึงแม้กระทั่งมนุษย์ตัวคนเดียวก็จะมี
ความขัดแย้งในตัวในการตัดสินใจ เช่น ต่ืนเช้าคิดอยากจะอยู่กับบ้าน แต่นึกอีกทีก็อยากจะออกไปนอกบ้าน คิดวนไปวนมาผล
สุดท้ายต้องตัดสินใจว่าจะออกนอกบ้านหรือไม่ออกนอกบ้าน น่ีคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจเจกบุคคล แต่เมื่อประกอบด้วย
คนสองคนขึ้นไปมิติความขัดแย้งก็จะขยายกว้างขึ้น จะมีความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ หลายด้านต้ังแต่ด้านรูปธรรมและนามธรรม 
เช่น การแบ่งปันอาหารไม่เท่ากันซึ่งเป็นเรื่องรูปธรรม หรือนามธรรม เช่น การแบ่งปันไม่เท่ากันขัดกับความยุติธรรม ก็จะ
น าไปสู่ความขัดแย้งทั้งสิ้น (ลิขิต  ธีรเวคิน, 2559) ทั้งน้ีหากมองบริบทความขัดแย้งในสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบัน ส่วนหน่ึง
ของความขัดแย้งอาจมาจากไม่มีเวทีที่จะให้ประชาชนมาน่ังพูดจากัน หลายครั้งที่เรามองถึงเวทีการท าประชาพิจารณ์ ซึ่งก็นับ
ได้ว่าน่าจะเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย หากแต่ผลลัพธ์กลับส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกันมากขึ้น เน่ืองจากเป็นเวทีแห่ง
การโต้เถียงกัน (Debate) ซึ่งมุ่งที่จะเอาชนะคะคานกัน และพยายามที่จะพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายเป็นฝ่ายผิด ดังน้ัน เวทีใด ๆ ก็ตามไม่
ควรจะเป็นการโต้เถียงกัน หากแต่ควรใช้เวทีประชาเสวนา (Citizen Dialogue) ซึ่งมุ่งเน้นการฟังกันและกันอย่างต้ังใจ เชิญ
ชวนให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมกันคิดถึงประเด็นต่าง ๆ  ที่เป็นที่สนใจของชุมชน ดังน้ัน ทุกฝ่ายที่เป็นผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งชาวบ้าน
จะต้องหันหน้ามาน่ังพูดคุยกัน ไม่เผชิญหน้ากัน ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหากัน (วันชัย  วัฒนศัพท์, ออนไลน์) 

หากเรามองทบทวนถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็พอจะมองเห็นได้
ว่าการสร้างพ้ืนที่ของการเจรจาหรือพูดคุยกันน้ันมีพอสมควร หากแต่ฝ่ายรัฐมักเลือกใช้ยุทโธปกรณ์ในการปราบปรามแก้ไข
ปัญหา เวทีหรือพ้ืนที่ของการพูดคุยน้ันถือเป็นความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจต่อกันในทุก ๆ สังคมหรือ
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทีของเยาวชนเพราะเยาวชนสามารถสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมได้ ซึง่หากสร้างหรือส่งเสริม
โดยการให้เยาวชนได้มีเวทีในการปรึกษาหารือก็จะเป็นการหนุนเสริมและเอาชนะปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  ทั้งน้ีรายงาน
ผลของคณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ (2549: 17) ได้ศึกษาการเอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ 
โดยการวิเคราะห์ความรุนแรง แบบวินิจฉัยโรค (diagnosis) โดยใช้แนวคิด “ชั้นความรุนแรง” เพ่ือวิเคราะห์แยกแยะปัจจัยของ
ความรุนแรงทั้งในระดับบุคคล ระดับโครงสร้าง และระดับวัฒนธรรม (โดยคณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ 
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(กอส) ได้เน้นวิเคราะห์ปัจจัยชั้นโครงสร้างและชั้นวัฒนธรรมเป็นส าคัญ) และการพยากรณ์โรค (prognosis) และเสนอ
มาตรการแก้ไข โดยแบ่งตามระดับชั้นความรุนแรงเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่ามีทั้งการเสนอสันติวิธีในระดับบุคคล ( direct 
nonviolence) สันติวิธีระดับโครงสร้าง (structural nonviolence) และสันติวิธีระดับวัฒนธรรม (cultural nonviolence) 
 

4. การสะท้อนปัญหาความรุนแรงของกลุ่มเยาวชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ศูนย์เรียนรู้การขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีบนพ้ืนฐานความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องความขัดแย้งและกระบวนการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ซึ่งในกิจกรรมได้ก าหนดให้
กลุ่มเยาวชนสะท้อนความคิดภายใต้หัวข้อ “สภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชนปัจจุบัน” กระบวนการเริ่มต้นด้วยการสร้าง
ความพร้อมและผ่อนคลายความกดดันให้กับสมาชิกเยาวชนด้วยกิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลงร่วมกัน เพ่ือสร้างบรรยากาศ
ความร่วมมือ และมีการปรบมือไปพร้อม ๆ  กันและได้ท าการแบ่งกลุ่ม พร้อมด้วยแจกกระดาษและปากกาสีให้ทุกกลุ่มได้
สะท้อนความคิดผ่านภาพวาดและการเขียนบรรยายความรู้สึก สภาพปัญหาในชุมชนของตนเอง โดยผลงานของแต่ละกลุ่ม
สามารถสะท้อนปัญหาให้เห็นได้อย่างน่าสนใจดังน้ี 
 

 
ที่มา : รายงานผลโครงการแผ่ยแพร่ความรู้ด้านสันติวิธีแก่น าเยาวชน ของศูนย์การเรียนรู้ขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา: 2559 
 

กลุ่มที่ 1 สะท้อนถึง ปัญหายาเสพติด สาเหตุแรกเกิดจาก ผู้ปกครอง เช่น บิดาจะเป็นคนน ายาเสพติดเข้ามาในบ้านคน
แรก ได้แก่ บุหรี่ เป็นต้น สาเหตุที่สอง เด็ก และเยาวชน ขาดโอกาสที่จะไปเรียนต่อ ท าให้เกิดปัญหาว่างงาน น าไปสู่การเสพยา
เสพติด และอาชญากรรมต่าง ๆ  สาเหตุที่สาม การเข้ามาของยาเสพติดในพ้ืนที่อาจจะเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วน และปัญหา
ผลประโยชน์ สาเหตุเกิดจากความต้องการต าแหน่ง และเงินเดือนในระดับสูงขึ้น ท าให้มีการช่วงชิงอ านาจ และผลประโยชน์ของ
ตนเอง 

กลุ่มที่ 2 สะท้อนถึง ปัญหาสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ สาเหตุบางส่วนเกิดจาก ละคร และสื่อออนไลน์ที่ฉายภาพ
ให้เห็นพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น ความอิจฉาริษยาของนางร้าย การชู้สาว คลิปวีดีโอลามก สอนในทางที่ไม่ดี เป็นการใช้สังคม
ออนไลน์ ที่ผิด ๆ 

กลุ่มที่ 3 สะท้อนถึง ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยหลายศาสนาได้แก่ พุทธ และอิสลาม คริสต์ 
เป็นต้น การปลูกฝังของครอบครัว เป็นฐานรากที่ส าคัญ ที่จะสร้างอคติ ในการมองสังคมในแนวทางที่ถูกต้อง และปัญหาความ
ไม่เท่าเทียมกัน ระบบการศึกษา โรงเรียนมัธยมต้นและปลาย และมหาวิทยาลัยในสถาบันต่าง  ๆ  ยังมีความเหลื่อมล้ ากัน 
ของผู้บริหารไม่ได้สร้างความเท่าเทียมกันมีระบบฝากเข้าท างาน ระบบฝากเข้ามาเรียนในสถาบันต่าง ๆ ไม่ได้ใช้ความสามารถ
กันจริง ๆ 
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กลุ่มที่ 4 ได้สะท้อนถึง ปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชน ปัญหาผู้น าศาสนาถูกท าร้าย ได้แก่ โต๊ะอิหม่าม และพระ 
ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนาปัญหาผู้น าชุมชนไม่ซื่อสัตย์เขียนโครงการหารายได้เข้าตัวเอง ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหา
อย่างแท้จริงเพราะคนจนไม่มีเสียง ไม่มีใครรับฟัง ไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ  ความไม่ซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท าหน้าที่ไม่ชัดเจน 
จริง ๆ แทนที่ต้องมาดูแลประชาชน บางหน่วยงานกลับรังแกประชาชน และใช้ค าพูดที่ไม่สภาพ และปัญหาราคายางตก มีเงิน
ไม่เพียงพอที่จะใช้ไปโรงเรียนส่งผลกระทบต่อการเล่าเรียนของเด็ก 

กลุ่มที่ 5 ได้สะท้อนถึง ปัญหาท่ีเกิดจากครอบครัวและชุมชน ปัญหาทัศนคติเรื่องการศึกษา เกิดจากครอบครัวและ
ชุมชน จะไม่ค่อยสนใจทางการศึกษา เพราะเหตุผลทางการศึกษา ไม่มีค่านิยมส่งลูกไปเรียน เมื่อไม่มีการศึกษาท าให้ว่าง แล้ว
พาไปจับกลุ่มติดยาเสพติด น าไปเกเร ปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มวัยรุ่น ชอบทะเลาะกัน สาเหตุเกิดจาก ต่างสถาบันท าให้มี
ความแตกต่างในความคิด ที่ถูกปลูกฝักจากสถาบันต่าง ๆ อาจจะผ่านรุ่นพ่ี หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และปัญหาเด็กแว้น สร้างความ
ร าคาญให้กับพ่อแม่ และประชาชน 

จากบทสะท้อนของกลุ่มเยาวชนทั้ง 5 กลุ่ม แสดงให้เห็นได้ว่ากลุ่มเยาวชนมีมุมมองของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น
คือ ปัญหาทางด้านสังคม มากกว่าปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอคติสังคมพหุวัฒนธรรม ปัญหาสื่อ ปัญหา
ความขัดแย้งในกลุ่มวัยรุ่น ปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน ปัญหาผลประโยชน์ ปัญหาทัศนคติเรื่องการศึกษา ปัญหาการยิงผู้น า
ศาสนา ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีคือความเป็นจริงที่รัฐอาจมองผ่าน โดยกลุ่มเยาวชนมีมุมมองที่น่าสนใจว่า การแก้แก้ไขปัญหา
ของภาครัฐเสมือนอาการเกาไม่ถูกที่คัน มักให้เจ้าหน้าที่ทางการมาแก้ไขปัญหาเพียงมิติเดียว เช่น ให้ผู้น าชุมชนจัดการแต่ผู้น า
ชุมชนก็ไม่มีความซื่อตรงและไม่ซื่อสัตย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่รัฐควรน ามาพิจารณา และแก้ไข
ปัญหาในอนาคตต่อไป 

 

 
ที่มา : รายงานผลโครงการแผ่ยแพร่ความรู้ด้านสันติวิธีแก่น าเยาวชน ของศูนย์การเรียนรู้ขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีฯ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา: 2559 
 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีโดยเยาวชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยกิจกรรมถอดความรู้เกี่ยวกับสันติวิธีในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จากกลุ่มเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ได้ก าหนดหัวข้อค าถามว่า “เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข” ซึ่งกลุ่มเยาวชนได้แสดงความเห็นดังน้ี 
กลุ่มที่ 1 สะท้อนว่า “อยากให้ทุกศาสนาร่วมมือเพ่ือคุยกันเพ่ือพัฒนาหมูบ้านาในด้านต่าง ๆ เช่นด้านยาเสตติด และ

จะต้องมีผู้น าดีในหมู่บ้านและในหมู่ควรปลอดยาเสพติด” 
กลุ่มที่ 2 สะท้อนว่า “ความปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต สิ่งแรกคือ การให้ชุมชนน้ันเป็นชุมชนที่ปราศจากยา

เสพติด หากพูดถึงยาเสพติดแล้ว อาจหมายถึงตัวต้นเหตุที่ให้เกิดปัญหาต่าง  ๆ  ในชุมชน เมื่อชุมชนปราศจากยาเสพติดแล้ว
ชุมชน เพราะฉะน้ันยาเสพติดควรจะหมดไปจากชุมชน เมื่อชุมชนปราศจากยาเสพติดแล้วสถาบันครอบครัวที่อยู่ในชุมชน  
จะเกิดความสงบสุข ครอบครัวจะมีความอบอุ่นมากขึ้น ท าให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น” 
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กลุ่มที่ 3 สะท้อนว่า “1) ส่งเสริมสถานที่ในชายแดนใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 2) สังคมพหุวัฒนธรรม  
3)ส่งเสริมการศึกษาให้เท่าเทียมกัน 4) ส่งเสริมให้เยาวชนให้เรียนรู้ 5) ส่งเสริมให้เยาวชนรักกัน 6) ครอบครัวอบอุ่นและเป็นหู
เป็นตา” 

กลุ่มที่ 4 สะท้อนว่า สิ่งที่ต้องการให้เป็นในอนาคตมีดังน้ี 1) การศึกษาที่ดี โดยที่เราน าความรู้ที่มีความรู้ไปพัฒนา
โรงเรียนและชุมชนและสอนให้เยาวชนมีจิตส านึกที่ดี  2) การด าเนินชีวิต เราจะด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย  
และด าเนินชีวิตตามแบบเข้าใจซึ่งกันและกัน 3) การกีฬา โดยเราจะเล่นกีฬาเพ่ือที่จะให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และท าให้
สุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มที่ 5 สะท้อนว่า “เมื่อมีปัญหาจะไม่ให้คนต่างถิ่นมาช่วยแก้ปัญหาอาจท าให้คนในชุมชนแก้ไขปัญหากันเองโดยยึด
หลักของการศึกษา เมื่อเราศึกษาแล้วควรน าสิ่งที่เราศึกษามาสร้างความปลอดภัยในชุมชน เช่น สร้างอนามัย เพ่ือให้ดูแลรักษา
ชุมชนบ้านเรา อยากให้ชุมชนเราเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น โดยการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเพราะจากการศึกษาที่เคยศึกษามา
แก้ปัญหาด้วยตนเองโดยยึดหลักการศึกษา ความรู้” 

ทั้งน้ีผลจากการสนทนาในกิจกรรมกลุ่มเยาวชนทั้ง 5 กลุ่ม ได้เสนอว่าควรมีการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 ด้าน คือ 1) ยุทธศาสตร์ด้านป้องกันความรุนแรง 2) ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันยาเสพติด 3) ยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันและพัฒนาเยาวชน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา 
 

6. สรุป 
จากการท ากิจกรรมร่วมกันถือได้ว่าเป็นการเปิดพ้ืนที่โดยใช้หลักประชาธิปไตย กล่าวคือกลุ่มเยาวชนได้ฝึกทักษะการ

คิดวิเคราะห์และการปรึกษาหารือ ซึ่งเป็นวิธีที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาแบบสันติวิธีตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสะท้อนหลัก
ประชาธิปไตยในมิติส าคัญคือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค กล่าวคือทุกคนร่วมกันข้อคิดเห็นได้
อย่างอิสระเสรีอย่างเท่าเทียมกัน หากแต่ต้องอยู่บนหลักของเหตุผลที่สมควร นอกจากน้ันเยาวชนทุกคนนอกจากจะเป็นผู้ พูด
หรือผู้เสนอที่ดีแล้วทุกคนยังต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย คือทุกคนจะต้องฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน ซึ่งเรื่องของการฟังน้ีถือเป็นทักษะที่
ส าคัญของบุคคลที่จะไม่น าพาไปสู่ความขัดแย้ง และความส าคัญอีกประการหน่ึงซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักส าคัญที่จะเป็นการหนุน
เสริมวิธีการสันติวิธีคือ หลักนิติธรรม กล่าวคือ ทุกคนต้องยอมรับในกติกาของกลุ่มและกติกาของการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ 
และจากกิจกรรมกลุ่มเยาวชนได้สะท้อนสภาพปัญหาในชุมชนของตนเองว่าส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางด้านสังคม ซึ่งอาจจะ
แตกต่างจากรัฐที่มองปัญหาด้านเศรษฐกิจมากว่าด้านสังคม โดยด้านสังคมควรมีพ้ืนที่เปิดกว้างไปถึงชุมชนซึ่งเป็นฐานราก 
กล่าวได้ว่าในมิติของการให้พ้ืนที่พูดคุยและการรับฟังความคิดเห็นน้ันจะเป็นการหนุนเสริมวิธีการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากมุ่งเน้นไปที่เยาวชนก็จะสามารถเป็นแปลงสังคมความขัดแย้งสู่ความสงบสุขได้ 
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