
  ๔.๕	 จีนและสิงคโปร์มีจุดแข็งอย่างหนึ่งคือ	การใช้องค์กรพัฒนาเอกชน	(NGO)	ในการช่วย
สร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ซึ่งช่วยให้เกิดการป้องกันทางสังคมท่ี
เข้มแข็งมากขึ้นโดยรัฐบาลมีงบประมาณสนับสนุน	ซึ่งนอกจากช่วยให้แก้ปัญหาได้มากขึ้นอย่างทันเหตุการณ์
แล้วยังท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
  ๔.๖	 ประเทศทั้ง	 ๓	 ประเทศจะเน้นเหยื่อที่เป็นเด็กและสตรีโดยไม่ได้เน้นแรงงานผู้ใหญ่ 
โดยเฉพาะแรงงานเพศชายมากนัก	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมเอเชียท่ีมักมองว่าสตรีและเด็กเป็นเหยื่อ
มากกว่าเพศชาย	 ซ่ึงตามบรรทัดฐานสังคมมักมีบทบาทเป็นผู้น�าท่ีแข็งแรง	 จึงมักจะถูกละเลยจากการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์	ซ่ึงส่งผลต่อนโยบายที่ให้น�า้หนักน้อยกว่า	
 	 ๔.๗	 ยุทธศาสตร์และนโยบายของทั้งสามประเทศยังมีจุดอ่อนร่วมกันท่ียังไม่ได้เน้นย�้าใน
เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละอทิธพิลของเทคโนโลยด้ีานไซเบอร์ในการล่อลวงบุคคลไปค้ามนุษย ์
และมาตรการต่าง	ๆ	ที่จะป้องกันด้านนี้มากขึ้น	
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แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงภาค ๑: เหตุใดภาครัฐจึงต้องให้ความสำคัญ  

สำนักยุทธศาสตร์ความม่ันคงเก่ียวกับภัยคุกคามข้ามชาติ 
สำนักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง (Violent extremism) เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง ๕ 
– ๖ ปีท่ีผ่านมาน้ี เน่ืองจากถูกนำมาเช่ือมโยงกันมากข้ึนกับประเด็นการก่อการร้าย (Terrorism) โดยเฉพาะกับกลุ่ม
ก่อการร้ายรัฐอิสลาม (Islamic State: IS) โดยการนิยมแนวคิดสุดโต่ง (extremism) น้ัน คือการยึดถือในอุดมการณ์
หรือความเช่ือความศรัทธาในเร่ืองหน่ึง เช่น ความเช่ือทางศาสนา ระบบความเช่ือบางอย่าง ความเช่ือในพิธีกรรมบาง
อย่างท่ีปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน และมีแนวการปฏิบัติท่ีเคร่งครัดสุดโต่ง แต่ไม่นิยมความรุนแรงหรือไม่จำเป็นว่าจะหัน
ไปใช้ความรุนแรงเพ่ือแสดงความยึดม่ันถือม่ันในความเช่ือน้ันๆ หรือให้คนนอกอุดมการณ์กลัวหรือหันมาร่วมอุดมการณ์ 
แต่แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงน้ัน เป็นการยึดถือในอุดมการณ์หรือความเช่ือความศรัทธาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่าง
สุดข้ัวจนถึงขนาดท่ียอมใช้วิธีการรุนแรงหรือเห็นว่าการใช้วิธีการรุนแรงคือส่ิงท่ีไม่ผิดหากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความยึด
ม่ันในความเช่ือน้ันๆ หรือการใช้วิธีการรุนแรงสามารถนำไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ ท้ังท่ีการนิยมแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยม
ความรุนแรงได้เกิดมานานแล้วตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เช่น ความขัดแย้งระหว่างผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนท์ในอังกฤษ ช่วงศตวรรษท่ี ๑๖ – ๑๗ ซ่ึงผู้ท่ีนับถือนิกายโปรเตสแตนท์เคยถูกล่าและนำ
มาทรมานหรือเผาท้ังเป็น กลุ่มคลู คลักซ์ แคลน (Klu Klux Klan) ท่ีเป็นกลุ่มชาตินิยมผิวขาวในสหรัฐ เป็นต้น  
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แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง

ภาค ๑: เหตุใดภาครัฐจึงต้องให้

          ความส�าคัญ  

วรางคณา  ก่อเกียรติพิทักษ์*

 แนวคิดสุด โต ่ ง ท่ี นิยมความรุนแรง 
(Violentextremism) เป็นประเดน็ทีไ่ด้รบัความสนใจ 
อย่างมากในช่วง ๕ – ๖ ปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจาก 
ถูกน�ามาเชือ่มโยงกนัมากขึน้กบัประเดน็การก่อการ-
ร้าย (Terrorism) โดยเฉพาะกับกลุ ่มก่อการร้าย 
รัฐอิสลาม (Islamic State: IS) โดยการนิยม
แนวคิดสุดโต่ง (extremism) น้ัน คือการยึดถือ
ในอุดมการณ์หรือความเชื่อความศรัทธาในเร่ือง 
หนึ่ง เช่น ความเชื่อทางศาสนา ระบบความเช่ือ 
บางอย่าง ความเชื่อในพิธีกรรมบางอย่างที่ปฏิบัติกัน
มาเป็นเวลานาน และมีแนวการปฏิบัติที่เคร่งครัด
สุดโต่งแต่ไม่นิยมความรุนแรงหรือไม่จ�าเป็นว่าจะ
หันไปใช้ความรุนแรง เพื่อแสดงความยึดมั่นถือมั่น 
ในความเชื่อนั้น ๆ  หรือให้คนนอกอุดมการณ์กลัว 
หรือหันมาร่วมอุดมการณ์ แต่แนวคิดสุดโต่งที่นิยม 
ความรุนแรงนั้น เป็นการยึดถือในอุดมการณ์หรือ 
ความเชื่อความศรัทธาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
สุดขั้วจนถึงขนาดที่ยอมใช้วิธีการรุนแรงหรือเห็น
ว่าการใช้วิธีการรุนแรงคือสิ่งที่ไม่ผิดหากเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในความเช่ือน้ันๆ หรือ 
การใช้วิธีการรุนแรงสามารถน�าไปสู ่เป ้าหมายท่ี 
วางไว้ได้ ทั้งที่การนิยมแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความ

รุนแรงได้เกิดมานานแล้วตลอดประวัติศาสตร์ของ
มนุษยชาติ เช่น ความขัดแย้งระหว่างผู้นับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนท์
ในอังกฤษ ช่วงศตวรรษท่ี ๑๖ – ๑๗ ซ่ึงผู้ท่ีนับถือ
นิกายโปรเตสแตนท์เคยถูกล่าและน�ามาทรมานหรือ 
เผาทั้งเป็น กลุ่มคลู-คลักซ์ แคลน (Klu Klux Klan) 
ที่เป็นกลุ่มชาตินิยมผิวขาวในสหรัฐ เป็นต้น 
 ปัจจุบัน ประเด็นของแนวคิดสุดโต่งที่นิยม 
ความรุนแรงได้รับความสนใจอีกครั้ง ด้วยปัจจัย
หลายประการ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า เกี่ยวข้อง
กับการที่กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS มีบทบาทเป็นกลุ่ม
ก่อการร้ายที่มีอิทธิพลระดับโลกมากที่สุดในรอบ 
๕ – ๖ ปีมานี้ นอกจากนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยี
การคมนาคมและสื่อสารระหว่างกันได้ก้าวหน้าไป 

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะไซเบอร์สเปซหรอือนิเทอร์เนต็ 
กลุ่ม IS จึงเข้าถึงผู้คนในวงกว้างมากขึ้น การเผยแพร่ 
ผลงานและแนวคิดของกลุ ่มเพื่อหาสมาชิกหรือ 
ผู้สนับสนุนกระท�าได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น 
 ปัจจัยส�าคัญอีกประการท่ีท�าให้ภาครัฐของ
ไทยควรจะหันมาให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น 
กค็อื หลังจากฐานที่มั่นของกลุ่ม IS ในอริกัและซเีรยี
ถูกท�าลายลงมีผู้ร่วมรบจ�านวนมากได้เดินทางกลับ
ประเทศตัวเองหรือออกจากพื้นที่สู้รบ กลุ่ม IS จึง 
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู ้จากการก่อเหต ุ
ในพื้นท่ีความขัดแย้งเดิม มาเป็นการยุยงส่งเสริม 
ให้กลุ่มผู้สนับสนุนกระท�าการได้อย่างอิสระในพื้นท่ี 
อื่น ๆ  ทัว่โลก ทัง้ก่อเหตใุนประเทศมาตภุมูแิละเดนิทาง 
ไปก่อเหตุในประเทศอื่นๆ และยังเกิดปรากฏการณ์ 
“โลนวูฟ” หรือ “โลนแอ็กเตอร์”(Lone Actor) 
ซึ่งหมายถึงปัจเจกบุคคลที่ก่อเหตุเพียงล�าพังทั้งใน 
และนอกประเทศของตน โดยบุคคลที่ลงมือก่อเหตุ 
ไม่มีใครร่วมวางแผนและกระท�าการก่อเหตุด้วย 
ไม่มีพรรคพวกและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ก่อการร้ายกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ่งแต่อย่างใด แต่ได้รับ 
อิทธิพล ดูตัวอย่างหรือได้แรงบันดาลใจจากกลุ่ม
ก่อการร้ายอีกด้วย โดยกลุ่ม IS ได้ใช้ประโยชน์
อินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่ในการเผยแพร่แนวคิดสุด
โต่งที่นิยมความรุนแรงและหาผู้ร่วมกระบวนการ  
โดยทีภ่มูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นพืน้ทีเ่สีย่ง 
ต่อการได ้รับอิทธิพลจากการเผยแพร่แนวคิด 
ดังกล่าว มีบางประเทศท่ีมีกลุ่มก่อการร้ายท่ีได้รับ 
อิทธิพลจาก IS และก่อเหตุรุนแรงไปแล้ว อาทิ 
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 
 ในส่วนของไทยนั้น จะเห็นได้ว่า ภาครัฐ
คือส่วนส�าคัญที่จะดูแลไม่ให้มีการเผยแพร่แนวคิด

สุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในประเทศ ไม่ว่าจะจาก 
กลุ่ม IS หรือกลุ่มใดก็ตาม และในส่วนของบุคลากร
ภาครฐัเองกจ็ะต้องมคีวามเข้าใจในเรือ่งน้ีก่อน จงึจะ 
สามารถเข้าใจสาเหตุท่ีมาของปัญหาและหาแนวทาง
รับมือ โดยส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ร่วมกับกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการ 
ต่างประเทศ ได ้ร ่วมกันจัดการประชุมสัมมนา
ในหัวข้อ “แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง: การ
เสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยงานภาครัฐ” (The 
Symposium on Violent Extremism: For 
Better Understanding of Public Sector) 
เมื่อวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้แทน 
หน่วยงานของรัฐ นักวิชาการ สื่อมวลชน ภาคเอกชน 
เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้โดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที ่
มีผลในการผลักดัน (Push Factor) ให้คนหันไปสู่ 
แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงมีหลายปัจจัย 
ด้วยกัน ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ความไม่เป็น
ธรรมทางสังคม การไม่ได้รับการดูแลจากรัฐส่วน
กลาง ความรู้สึกไม่มีตัวตน การไม่ได้รับการยอมรับ
จากสังคม มีมลทิน/กระท�าความผิดซ�้า และการ
หนีออกจากบ้าน เป็นต้น และมีปัจจัยดึงดูด (Pull 
Factor) ได้แก่ การแสวงหาสถานะทางสังคม ความ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ความกระหาย
ความรุนแรง เป็นต้น
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 ส�าหรับประเทศในเอเชียอาคเนย์ที่เคยมี
ประสบการณ์การรับมือกับการแพร่กระจายของ
แนวคิดสุดโต่งที่ นิยมความรุนแรงนั้น พบว่าใน 
ฟิลิปปินส์ มีข้อห่วงกังวลหลักคือ ความเสี่ยงที่
นักรบก่อการร้ายต่างชาติ (Foreign Terrorist 
Fighters: FTFs) ที่เดินทางกลับจากพ้ืนท่ีสู้รบจะ
มาก่อเหตุในฟิลิปปินส์ การเกิดกลุ่มผู้ก่อการร้าย
ซึ่งเป ็นคนในพื้นที่และการเผยแพร่แนวคิดสุด
โต่งที่นิยมความรุนแรงทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์
และในอินโดนีเซียนั้น ปัจจัยเสี่ยงที่อาจน�าไปสู ่
การนิยมแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงและ
ก่อความรุนแรง ได้แก่ ประเด็นความอ่อนไหว
ทางศาสนา ความขัดแย้งที่มีรากฐานจากความ
ไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ความแตกต่างด้าน
มุมมองทางการเมือง ความไม่ยุติธรรมทางสังคม
 หากมองจากมุมมองของประเทศไทยน้ัน 
พบว่าปัญหาเศรษฐกิจและความเหลื่อมล�้าทาง
สังคม โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม
ที่รัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
คนบางกลุ่มได้ อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งจนถึงข้ัน
น�าไปสู ่การใช้ความรุนแรงได้และนักวิชาการท่ี
เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งน้ี ก็ได้ให้มุมมองท่ีน่า
สนใจส�าหรับการรับมือกับแนวคิดสุดโต่งที่นิยม 

ความรุนแรง อาทิ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ได้ให้ 
มมุมองทีน่่าสนใจ มคีวามคล้ายกบัปัญหาสาธารณสขุ 
(Public Health) อันมีลักษณะอิงกับกลุ่มฐาน
ประชากรในสังคม (Population-based) ซึ่งควร
เน้นมาตรการเชิงป้องกัน และการลดความเส่ียง 
รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้าง
 ซ่ึงการรับมือกับปัญหาการแพร่กระจาย
ของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงนี้ นอกจาก
ภาครัฐจะต้องมีบทบาทน�าแล้ว ยังต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อีกด้วย กล่าวคือ
	 ภาคประชาสังคม	สามารถสนับสนุนการ
จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างศักยภาพ  
(Empowerment) ของเด็กและเยาวชน การฝึก 
ทักษะการพูดในที่สาธารณะและการเข้าสังคมของ 
เด็กเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
 กลุ่มสตรี โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จากความขัดแย้งจะเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการ
สร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่บุตร ตลอดจนเยาวชนท่ีม ี
ความเสีย่งในการรบัแนวคิดสดุโต่งทีน่ยิมความรุนแรง
	 สถาบันศาสนา	สามารถเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ 
ลัทธิศาสนาต่าง ๆ  โดยเฉพาะการถ่ายทอดเรื่องเล่า 
เชิงบวก ซ่ึงจะเป็นการเผยแพร่เรื่องเล่าตอบโต้  
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(counter-narrative) ท่ีส�าคญัในการต่อต้านแนวคดิ
สุดโต ่งท่ีนิยมความรุนแรงที่มีป ัจจัยผลักดันใน
มิติศาสนา สื่อซ่ึงปัจจุบันมีการใช้สื่อในรูปแบบท่ี 
หลากหลายมากขึ้น นอกจากสื่อในรูปแบบเดิมและ 
กระแสสังคมจะเป็นตัวก�าหนดบทบาทการน�าเสนอ 
ของสื่อ ดังนั้น สื่อจึงต้องปรับบทบาทให้เข้ากับ
กระแสสังคม เน้นการพิสูจน์ข้อเท็จจริง (Fact-find-
ing) และกลายเป็น “ทางเลอืกส�าหรบัการหาข้อมลู” 
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและรอบ
ด้านยิ่งขึ้นอันจะน�าไปสู่การถกเถียงเชิงสร้างสรรค์
 บทสรุป	

 แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงเป็นผล 
มาจากความไม่พึงพอใจในเรื่องต ่างๆ ในชีวิต 
ปัจเจกบุคคลและสังคมของตนเอง ท�าให้อาจเลือก
ใช้วิธีการที่รุนแรงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม 

และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากรัฐ อย่างไร
กต็าม แนวคดิสดุโต่งท่ีนยิมความรุนแรงเป็นประเด็น 
ท่ีมีความละเอียดอ่อนและแตกต่างจากการรับมือ
กับการก่อการร้ายโดยทั่วไป หน่วยงานภาครัฐจึง 
จ�าเป็นจะต้องริเริ่มท�าความเข้าใจประเด็นดังกล่าว 
เป ิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข ้ามามีโอกาสรับรู  ้
และร่วมกันหาทางแก้ไข โดยไม่จ�ากัดขอบเขตในมิติ
ด้านความมั่นคงเท่านั้น แต่รวมถึงมิติด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ตลอดจนร่วมสร้าง
กลไกหรือพัฒนาแนวทางเพ่ือการป้องกันการแพร่
กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ไม่เปิด
โอกาสให้ใช้ความไม่พอใจหรือความไม่เป็นธรรม 
ใด ๆ   มาเป็นเงื่อนไขในการใช้ความรนุแรง ไม่ว่าจะใน 
รูปแบบใด โดยจะได้กล่าวในครั้งต่อไป 
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