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 บทความชุด	 “แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	 (violent	 extremism)”	 ได้น�าเสนอในหัวข้อ

เรื่อง	“แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	ภาค	1:	เหตุใดภาครัฐจึงต้องให้ความส�าคัญ”	ไว้ในวารสารมุมมอง

ความมั่นคง	ฉบับที่	2	(ตุลาคม	2562	–	มกราคม	2563)	โดยได้ทิ้งท้ายว่า	แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง 

เป็นผลมาจากความไม่พึงพอใจในเรื่องต่าง	ๆ	ในชีวิตปัจเจกบุคคลและสังคมของตนเอง	ท�าให้อาจเลือกใช้

วิธีการที่รุนแรงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากรัฐ	 อย่างไรก็ตาม	 แนวคิด

สุดโต่งที่นิยมความรุนแรงเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและแตกต่างจากการรับมือกับการก่อการร้าย

โดยทั่วไป	 หน่วยงานภาครัฐจึงจ�าเป็นจะต้องริเริ่มท�าความเข้าใจประเด็นดังกล่าว	 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน

เข้ามามีโอกาสรับรู้และร่วมกันหาทางแก้ไข	 โดยไม่จ�ากัดขอบเขตในมิติด้านความมั่นคงเท่านั้น	แต่รวมถึงมิติ

ด้านการเมือง	เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย	ตลอดจนร่วมสร้างกลไกหรือพัฒนาแนวทางเพื่อการป้องกันการ

แพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	ไม่เปิดโอกาสให้ใช้ความไม่พอใจหรือความไม่เป็นธรรมใด	ๆ	

มาเป็นเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรง	ไม่ว่าจะในรูปแบบใด

 ดังนั้น	บทความนี้	จึงขอกล่าวถึงแนวคิด

สุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	ภาค	2:	แนวทางการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายแนวคิด 

สดุโต่งทีน่ยิมความรนุแรง	โดยขอกล่าวถงึยทุธศาสตร์ 

และแนวปฏิบัติในระดับโลกและระดับอาเซียน		

โดยขณะนี้	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 

(สมช.)	อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการจดัท�า	แผนว่าด้วย 

การป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	(The 

Plan	on	Preventing	and	Countering	Violent	

Extremism)

	 การแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยม

ความรุนแรงท้ังในโลกออนไลน์และออฟไลน์กลับ

มาได้รับความสนใจอย่างมากอีกครั้ง	ภายหลังที่ 

กลุ่มรัฐอิสลาม	 (Islamic	 State)	 ได้สูญเสียพื้นที่ 

สู้รบทางกายภาพในอิรักและซีเรียอย่างต่อเนื่อง 

ในห้วงปี	พ.ศ.	2560	–	2561	และพยายามเผยแพร่

อุดมการณ์/แนวคิดสุดโต่งผ่านสื่อออนไลน์	 เพ่ือ

สร้างแรงบันดาลใจและชักจูงผู ้สนับสนุนภายใน

ประเทศต่าง	ๆ 	ให้กระท�าการก่อการร้ายในบ้านเกิด 

หรือในพื้นที่	(home	grown	terrorist)	ในลักษณะ 

1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	
Ritsumemikan	University
2	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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การก่อเหตโุดยล�าพงั	(lone	act)	หรอืกลุม่ผูก่้อเหต ุ

ขนาดเล็ก	 (small	cell)	และภายหลังการพ่ายแพ ้

ของกลุ ่มรัฐอิสลาม	 นักรบก่อการร้ายต่างชาติ 

(Foreign	 Terrorist	 Fighters	 –	 FTFs)	 เดินทาง 

กลับสู่มาตุภูมิ	 (returnees)	 หรือเดินทางไปยัง 

ภูมิภาคอื่น	ๆ 	(relocators)	ซึ่งนักรบก่อการร้าย 

ต่างชาติเหล่านี้ได้ด�าเนินตามแนวคิดและแนวทาง

การต่อสู้จากกลุ่มก่อการร้าย	 เพื่อแพร่ขยายอคติ 

ความเกลียดชัง	 และการใช้ความรุนแรงในชุมชน

ของตนผู้ที่มีแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่งบางส่วนนั้น 

อาจไม่ได้รับอิทธิพลแนวคิดจากกลุ่มก่อการร้าย

โดยตรง	 แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่พอใจหรือ 

ความคบัข้องใจในเรือ่งต่าง	ๆ 	ในชวีติปัจเจกบคุคลและ 

สงัคมของตนเอง	 โดยจากงานวจิยัของมหาวิทยาลยั 

อุปซอลา	 (Uppsala	University)	ประเทศสวีเดน	

พบว่ามุสลิมที่เกิดและเติบโตในโลกตะวันตกมัก

เกิดความรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบ	และถูกเหยียด

หยาม	 รวมถึงถูกมองเป็นคนนอกหรือเป็นผู้อพยพ	

ไม่ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับคนสวีเดนโดยท่ัวไป	

จึงมีแนวโน้มสนับสนุนความคิดหัวรุนแรงมากกว่า 

มสุลมิทีเ่กดิในพืน้ทีอ่ืน่	ๆ 	หรอืกรณตีวัอย่างเหตุการณ์ 

กราดยิงในศาสนาสถานที่ไครสเชิร์ท	 ประเทศ

นิวซีแลนด์	 โดยผู้ก่อเหตุที่กระท�าโดยล�าพัง	 (lone	

actor)	 และมีแนวคิดเหยียดผิวแบบสุดโต่งขวาจัด	

(white	supremacist)	ซึ่งมีความเชื่อว่าคนผิวขาว 

เหนอืกว่าชาตพินัธุอ์ืน่	ๆ 	แนวคดิดงักล่าวนีอ้าจน�าไปสู่ 

การท�าร้ายกันด้วยเหตุแห่งการเหยียดเชื้อชาติ 

(Racist	 Attacks)	 หรือกลายเป็นอาชญากรรมที่ 

มีมูลเหตุมาจากความเกลียดชัง	(Hate	Crime)	ที ่

มีต่อผู้อพยพ	ผู้ล้ีภัย	ชาวมุสลิม	หรือแม้กระทั่ง

เหตุการณ์ประท้วงจากกรณีการเสียชีวิตของนาย

จอร์จ	 ฟลอยด์ที่กระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ 

ของสหรัฐอเมริกาและลุกลามไปยังภาคพื้นยุโรป 

ได้สะท้อนให้เห็นว่าปมเหยียดผิวยังคงหยั่งรากลึก

ในสังคมทั่วโลก

	 ดังนั้น	 สาเหตุอันน�าไปสู่แนวคิดสุดโต่ง 

ที่นิยมความรุนแรงมีเหตุปัจจัยหลายประการ 

ท้ังปัจจัยผลักดัน	(Push	Factor)	ท่ีเป็นเง่ือนไขและ 

เป็นผลจากปัญหาเชิงโครงสร้างท้ังทางเศรษฐกิจ	

การเมือง	 และสังคมที่น�าไปสู่แนวคิดสุดโต่งที่นิยม 

ความรุนแรง	และปัจจัยดึงดูด	(Pull	Factor)	ซ่ึง 

เกีย่วข้องกบัแรงบนัดาลใจของบคุคลและกระบวนการ 

ปรับเปลี่ยนความคิดหรือความคับข้องใจไปสู่การ 

กระท�าหรือมีพฤติกรรมที่นิยมความรุนแรง	 ด้วย 

เหตุดังกล่าว	 สังคมโดยรวมจึงจ�าเป็นต้องหันมา 

ให ้ความสนใจกับปัญหาความขัดแย้งในสังคม
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ที่มาจากปัจจัยการเมือง	 เศรษฐกิจและสังคม 

การแสวงหาแนวทางเพือ่รบัมอืกบัการแพร่กระจาย

แนวคดิสดุโต่งฯนี	้จงึเป็นการมุง่เน้นพจิารณาเงือ่นไข 

และปัจจัยแวดล้อมที่จะมีผลต่อการกล่อมเกลา	

ก่อให้เกิดหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางสังคม

ที่กล่อมเกลา	บ่มเพาะ	ปรับความเชื่อ	ความศรัทธา

ในแนวคิดนี้	จึงเป็นเรื่องของความคิด	จิตใจ	ความ

เชื่อของปัจเจกบุคคลโดยตรง	เพื่อป้องกัน	ระงับ

ยับยั้งและปรับความเข้าใจ	ปรับกระบวนการทาง 

ความคิดให้หันเหจากการนิยมหรือมีแนวโน้ม 

ไปทางความรุนแรง	ดังนั้น	 การใช้มาตรการในการ 

ต่อต้านการก่อการร้ายในแบบเดมิ	คอืเน้นการป้องกนั

และปราบปรามการก่อเหตุ	 และน�าตัวผู้กระท�าผิด 

มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	ไปจนถึงการลงโทษ	

การคุมขังไม่ให้ผู้กระท�าความผิดอยู่ในสังคม	ซึ่ง 

ผูด้�าเนินการหลกัคือผูบั้งคบัใช้กฎหมายผูด้�าเนนิการ 

ด้านการข่าวกรองและเจ้าหน้าที่หน่วยงานความ

มั่นคงนั้น	 จึงยังไม่เพียงพอต่อการรับมือกับปัญหา

การแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง

ถึงระดับรากเหง้า

	 นานาประเทศได้ตระหนกัถึงปัจจยัเง่ือนไข

ดังกล่าวข้างต้นในการรับมือกับการแพร่กระจาย 

ของแนวคดิสดุโต่งทีน่ยิมความรนุแรง	และตระหนกั

ถึงผลกระทบที่บ่อนท�าลายความสุขสงบของสังคม 

และประชาคมโลก	สหประชาชาต	ิ(United	Nations 

–	UN)	และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวนัออก 

เฉียงใต้	หรืออาเซียน	(Association	of	South	

East	Asian	Nations	–	ASEAN)	ได้จดัท�าแผนการ 

ป้องกันแนวคดิสุดโต่งทีน่ยิมความรนุแรง	ในลกัษณะ 

ของแผนปฏิบัติการที่ก�าหนดกรอบการด�าเนินการ 

อย่างกว้างเพื่อให้รัฐสมาชิกได้น�าไปปรับใช้และ

ด�าเนนิการให้เหมาะสมกบับรบิทและสภาพแวดล้อม

ของแต่ละประเทศ	โดยขอกล่าวถึงยุทธศาสตร์

และแนวปฏิบัติในระดับโลกและระดับอาเซียน	

ดังนี้

      ระดับโลก	ภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อต้าน 

การก่อการร้ายระดับโลก	(UN	Global	Counter	–	

Terrorism	 Strategy)	 ที่จัดท�าโดยสหประชาชาต ิ

นัน้	มกีารบรรจปุระเดน็การแก้ปัญหาปัจจยัแวดล้อม 

ทีเ่อือ้ต่อการแพร่ขยายการก่อการร้ายและมาตรการ

ป้องกันและต่อสู้กับการก่อการร้ายเป็นแกนหลัก

ของยุทธศาสตร์	 และได้จัดท�าแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันและปราบปรามแนวคิดสุดโต ่งท่ีนิยม 

ความรุนแรง	(UN	Secretary-General’s	Plan	of 
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Action	to	Prevent	Violent	Extremism	2016)	

ขึน้เป็นแผนแม่บทส�าหรบัรฐัสมาชิกในการน�าไปเป็น

แนวทางป้องกันการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งท่ี

นิยมความรุนแรง	 ทั้งนี้	 แผนปฏิบัติการฯ	 ฉบับนี้	

แบ่งออกเป็น	3	ส่วนหลัก	คือ	1)	ปัจจัยขับเคลื่อน 

ผูท้ีมี่แนวคดิสดุโต่งทีน่ยิมความรนุแรง	 2)	 การสร้าง

กรอบการท�างานเชิงนโยบาย	 และ	 3)	 การด�าเนิน

การที่ส�าคัญเร่งด่วน	7	ประการ	ดังตารางด้านล่าง

ตารางที่	1	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงซึ่งจัดท�าโดย	UN	

  

แหล่งที่มา : https://www.un.org/sites/www.un.org.counterterrorism/files/plan_action.pdf

 ทั้งนี้	 สหประชาชาติได้สนับสนุนให้รัฐสมาชิกพิจารณาถึงการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติ 

ในการป้องกนัแนวคดิสดุโต่งทีน่ยิมความรนุแรง	ซึง่ควรจัดล�าดับความส�าคญัของปัจจัยผลักดันภายในประเทศ	

(the	 local	of	drivers)	 ท่ีมีต่อการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	และเสริมยุทธศาสตร์ 

ต่อต้านการก่อการร้ายของชาติแต่เดิมให้สมบูรณ์	โดยให้ความส�าคัญกับหลักการของประเทศที่เป็นเจ้าของ 

แผนการปฏบิตั	ิ(national	ownership)	และหลักกฎหมายระหว่างประเทศ	โดยอาจจะพจิารณาองค์ประกอบ

การจัดท�าแผน	ดังนี้

ปัจจัยผลักดันผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่ง

ท่ีนิยมความรุนแรง

การสร้างกรอบการท�างาน

เชิงนโยบาย

การด�าเนินการที่ส�าคัญเร่งด่วน

7	ประการ

ปัจจัยแวดล้อมและบริบทเชิงโครงสร้าง กรอบการท�างานระดับโลก การสนทนาและการป้องกันความขัดแย้ง

ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม กฎบัตรของสหประชาชาติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล	สิทธิมนุษยชน

และหลักนิติธรรมให้แข็งแรง

การกีดกันและการเลือกปฏิบัติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมในชุมชน

การปกครองที่ไม่ดี	การละเมิด

สิทธิมนุษยชน	และหลักนิติธรรม

กลยุทธ์การต่อต้าน

การก่อการร้ายทั่วโลก

การเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน

ความขัดแย้งที่ยังไม่ได้แก้ไข มติสมัชชาใหญ่

และมติคณะมนตรีความมั่นคง

ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ

และการเสริมสร้างศักยภาพของสตรี

กระบวนการของการบ่มเพาะแนวคิดฯ หลักการของแผนปฏิบัติการระดับชาติ การศึกษา	การพัฒนาทักษะ

และการอ�านวยความสะดวกในการจ้างงาน

ภูมิหลังของบุคคลและแรงจูงใจ ความเป็นเจ้าของร่วมกัน

(National	Ownership)

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์	

ความคับข้องใจและการตกเป็นเหย่ือ หน่วยงานรัฐท้ังหมด

(All-of	Government)

การบิดเบือนและการใช้ความเช่ือ

แบบผิด	ๆ	อุดมการณ์ทางการเมือง	

และความแตกต่างทางชาติพันธุ์และ

วัฒนธรรม

หน่วยงานทางสังคมท้ังหมด

(All-of	Society)

ความเป็นผู้น�าและเครือข่ายทางสังคม
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ปัจจัยผลักดันผู้ท่ีมีแนวคิดสุดโต่ง

ท่ีนิยมความรุนแรง

การสร้างกรอบการท�างาน

เชิงนโยบาย

การด�าเนินการท่ีส�าคัญเร่งด่วน

7	ประการ

ปัจจัยแวดล้อมและบริบทเชิงโครงสร้าง กรอบการท�างานระดับโลก การสนทนาและการป้องกันความขัดแย้ง

ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม กฎบัตรของสหประชาชาติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล	สิทธิมนุษยชน

และหลักนิติธรรมให้แข็งแรง

การกีดกันและการเลือกปฏิบัติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมในชุมชน

การปกครองที่ไม่ดี	การละเมิด

สิทธิมนุษยชน	และหลักนิติธรรม

กลยุทธ์การต่อต้าน

การก่อการร้ายทั่วโลก

การเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน

ความขัดแย้งที่ยังไม่ได้แก้ไข มติสมัชชาใหญ่

และมติคณะมนตรีความมั่นคง

ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ

และการเสริมสร้างศักยภาพของสตรี

กระบวนการของการบ่มเพาะแนวคิดฯ หลักการของแผนปฏิบัติการระดับชาติ การศึกษา	การพัฒนาทักษะ

และการอ�านวยความสะดวกในการจ้างงาน

ภูมิหลังของบุคคลและแรงจูงใจ ความเป็นเจ้าของร่วมกัน

(National	Ownership)

การส่ือสารเชิงกลยุทธ์	

ความคับข้องใจและการตกเป็นเหย่ือ หน่วยงานรัฐท้ังหมด

(All-of	Government)

การบิดเบือนและการใช้ความเช่ือ

แบบผิด	ๆ	อุดมการณ์ทางการเมือง	

และความแตกต่างทางชาติพันธุ์และ

วัฒนธรรม

หน่วยงานทางสังคมท้ังหมด

(All-of	Society)

ความเป็นผู้น�าและเครือข่ายทางสังคม

 1)	 แผนระดับชาติควรครอบคลุมรอบด้าน	 ทั้งมาตรการ 

ในการป้องกันและป้องปรามแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	

ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	ตั้งแต่ผู ้บังคับใช้ 

กฎหมาย	หน่วยงานที่ให้บริการทางสังคม	และหน่วยงานด้าน 

การศึกษา	องค์กรที่มิใช่ภาครัฐ	อาทิ	เยาวชน	ครอบครัว	สตรี	ผู้น�าทาง 

ศาสนา	วฒันธรรม	การศึกษา	รวมถงึภาคเอกชน	องค์กรภาคประชาสงัคม	

และสื่อ

 2)	 แผนระดับชาติควรเสริมสร้างความมั่นคงของสังคม	 เพื่อต่อสู้กับแนวคิด 

สุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	โดยการส่งเสริมการเคารพความเสมอภาค	การพัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 

และมีความโปร่งใสในทุกระดับ	รวมถึงการสนับสนุนให้มีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง	ๆ	 ให้เข้าไปมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ

 3)	 แผนระดับชาติควรกล่าวถึงประเด็นนักรบก่อการร้ายต่างชาติ	 ซ่ึงอยู ่ในข้อมติคณะมนตรี 

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ	 (UNSCR)	 ท่ี	2178	 (2014)	 โดยเรียกร้องให้รัฐสมาชิกทั้งหมดรับรองว่า	

บุคคลต่าง	ๆ	ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการก่อการร้าย	เช่น	การเดินทางไปเข้าร่วมต่อสู้	การสนับสนุนด้าน

การเงิน	การฝึกอบรม	จะถูกด�าเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ	ตามกฎหมาย

ภายในประเทศที่ก�าหนดขึ้นเพื่อเอาผิดกับการกระท�าความผิดทางอาญาดังกล่าว

 4)	 แผนระดับชาติควรสอดคล้องกับเป้าหมายการการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development 

Goals	–	SDGs)	อันได้แก่	เป้าหมายข้อ	(1)	ขจัดความยากจน	(4)	การศึกษาที่เท่าเทียม	(5)	ความเท่าเทียม

ทางเพศ	เสริมสร้างพลังให้เด็กและสตรี	(8)	การจ้างงานที่มีคุณค่า	และการเติบโตทางเศรษฐกิจ	(10)	การ 

ลดความเหลื่อมล�้า	(11)	การสร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ปลอดภัยและยั่งยืน	และ	(16)	สังคม 

สงบสุข	ยุติธรรม	ไม่แบ่งแยก

 5)	 แผนระดับชาติควรสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนของรัฐบาลและหน่วยงานที ่

มิใช่รัฐ	รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	(public	–	private	partnerships)

 ระดับภูมิภาคอาเซียน	ส�าหรับประชาคมอาเซียนนั้นได้เล็งเห็นความส�าคัญของการป้องกัน 

และรับมือกับปัญหาการแพร่กระจายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน	

อาเซียนจึงได้จัดท�าแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อป้องกันและต่อต้านอุบัติการณ์ของกระบวนการบ่มเพาะ

แนวคิดหัวรุนแรงและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	(2561	–	2568)	(ASEAN	Plan	of	Action	(PoA)	

to	Prevent	 and	Counter	 the	Rise	of	 Radicalisation	 and	Violent	 Extremism	2018	–	 2025)	 

โดยแผนปฏิบัติการฯ	 ของอาเซียนสนับสนุนยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลก	 และ 

แผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงของสหประชาชาติอีกด้วย
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การป้องกันการบ่มเพาะ

แนวคิดหัวรุนแรงและ

แนวคิดสุดโต่งที่นิยม

ความรุนแรง

การต่อต้านการบ่มเพาะแนวคิด

หัวรุนแรงและ

การส่งเสริมการสลาย

แนวคิดสุดโต่ง

การบังคับใช้กฎหมายและ

การพัฒนากฎหมาย

ระดับชาติ

การเป็นหุ้นส่วนและ

สร้างความร่วมมือในระดับ

ภูมิภาค

ส่งเสริมแนวทางสายกลาง
และหลักขันติธรรม

พัฒนารูปแบบกิจกรรม
ต่อต้านแนวคดิสุดโต่ง	โดย
มุง่เน้นการลดปัจจกัระบวนการ
ปลูกฝังแนวคิด/ลัทธิ
หัวรุนแรง

ให้สัตยาบันหากท�าได้	หรือ
ร่างกฎหมายภายในประเทศ
ที่เหมาะสมเพื่อน�าไปสู่
การลงสัตยาบันในสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศซึ่งประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็นภาคี

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และความเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาคประชาสังคม	องค์กร
พัฒนาเอกชน	นักวิชาการ	
สถาบันวิชาการ	ผู้น�าศาสนา	
และสื่อมวลชน

เสริมสร้างธรรมาภิบาล
หลักสิทธิมนุษยชน	และ
หลักนิติธรรม

พัฒนากระบวนการสลาย
ความคิดสุดโต่ง	และ
โครงการกลับคืนสู่สังคม

การร่างกฎหมายภายในประเทศ
ที่เหมาะสม	และสอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดของมติคณะมนตรี
แห่งสหประชาชาติ

เสริมสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรเฉพาะสาขาของ
อาเซียน	และประชาคม
ทั้ง	3	แกน	รวมถึงกลไก
ที่ริเริ่มโดยอาเซียน

เปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วม

ส่งเสริมกระบวนการ
สมานฉันท์ระหว่าง
กลุ่มหัวรุนแรงและเหยื่อ
ผ่านกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์

สนับสนุนและด�าเนินการตาม
อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วย 
การต่อต้านการก่อการร้าย
และแผนปฏิบัติการฯ

เสริมสร้างความร่วมมือกับ
คู่เจรจาอาเซียน	รวมถึง
องค์กรระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาบทบาททางสังคมและ
ศักยภาพของเยาวชน

พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับผลกระทบของ
แนวคดิสดุโต่งผ่านสือ่ออนไลน์
และแพลตฟอร์มต่าง	ๆ

เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการบังคับใช้กฎหมายให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เสริมสร้างความร่วมมือ
กับสถาบันอาเซียนว่าด้วย
สันติภาพและ
ความสมานฉันท์

พัฒนาบทบาททางสังคมและ
ศักยภาพของสตรี	และ
ความเสมอภาคทางเพศ

พัฒนากลยุทธ์การเฝ้าระวัง
ในระดับชุมชนเพื่อต่อต้าน
ลัทธิหัวรุนแรงและแนวคิด
สุดโต่งที่นิยมความรุนแรง

เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

ตารางที่	2				แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและต่อต้านอุบัติการณ์ของกระบวนการบ่มเพาะ

แนวคิดหัวรุนแรงและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	(2561	–	2568)

หมวด: ปฏิบัติการ

วารสารมมุมองความมัน่คง ฉบบัที ่6 ประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์ - พฤษภาคม 256462



แหล่งที่มา: https://asean.org/storage/2012/05/Adopted-ASEAN-PoA-to-Prevent-and-Counter-PCVE.pdf

	 ต่อมา	 อาเซียนได้จัดท�าแผนงานเพื่อเสริมแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและต่อต้านอุบัติการณ์ของ

กระบวนการบ่มเพาะแนวคิดหัวรุนแรงและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	ในห้วงปี	2562	–	2568	(Work	

Plan	of	the	ASEAN	Plan	of	Action	(PoA)	to	Prevent	and	Counter	the	Rise	of	Radicalisation	and	

Violent	Extremism	2019	–	2025)	 ท่ีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่ปลอดภัยและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	

โดยมีประเด็นส�าคัญตามล�าดับ	ดังนี้

การป้องกันการบ่มเพาะ

แนวคิดหัวรุนแรงและ

แนวคิดสุดโต่งที่นิยม

ความรุนแรง

การต่อต้านการบ่มเพาะแนวคิด

หัวรุนแรงและ

การส่งเสริมการสลาย

แนวคิดสุดโต่ง

การบังคับใช้กฎหมายและ

การพัฒนากฎหมาย

ระดับชาติ

การเป็นหุ้นส่วนและ

สร้างความร่วมมือในระดับ

ภูมิภาค

ท�างานร่วมกับผู้น�าศาสนา
และองค์กรทางศาสนา

จัดตั้งกลไกในการประสานงาน
ระดับชาติในระบบยุติธรรม
ทางอาญา	รวมถึงกลไก
ความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูล
และข่าวกรองระหว่างหน่วยงาน
ความมั่นคงในระดับภูมิภาค

เสริมสร้างการสื่อสารเชิง
กลยุทธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์

เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน
การบริหารจัดการชายแดน

ด�าเนินการวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้เผยแพร่แนวความคิดสุดโต่ง
รุนแรง

เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ด�าเนินการวิเคราะห์	ศึกษา	
และวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยต่าง	ๆ	 
รวมถึงสาเหตุที่เอื้อต่อการ
แพร่กระจายของลทัธฯิ	

เสริมสร้างความคุ้มครองแก่
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย	
ตลอดจนการรับรอง
ความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่
และครอบครัวพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า	

(early	warning	system)
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	 1)	 การป้องกนัการบ่มเพาะแนวคิดสดุโต่งทีนิ่ยมความรนุแรง	 โดยมเีป้าหมายสร้างแนวทางบรูณาการ 

และยึดประชาชนเป็นหลักในการเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมาย	 การเสริมสร้างความอดทนอดกล้ัน 

การสนทนา	และการริเริ่มของประชาชนในการป้องกันการบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง

	 2)	 การต่อต้านการบ่มเพาะและการส่งเสริมการลดการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความ

รุนแรง	โดยเสริมสร้างกลไกท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งผ่านการเจรจาระดับภูมิภาค	การส่งเสริมความร่วมมือและ 

เสรมิสร้างศกัยภาพของผู้บงัคบัใช้กฎหมาย	รวมถงึการประเมนิสถานการณ์ความเสีย่ง	การแบ่งปันประสบการณ์	

และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชน	และนักสังคมสงเคราะห์

	 3)	 การบังคับใช้กฎหมาย	และการบัญญัติกฎหมายให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดการบ่มเพาะแนวคิด 

สดุโต่งท่ีนิยมความรนุแรง	 โดยการระบชุ่องโหว่ในการน�ากรอบการต่อต้านการก่อการร้ายของภมูภิาคไปปฏบิติั 

การเสริมสร้างศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมาย	 รวมถึงการปรับกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับ

หลักสากลในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ

	 4)	 ความร่วมมือของหุ้นส่วนและความร่วมมือในระดับภูมิภาค	 พยายามขยายความร่วมมือกับ 

หุ้นส่วนทั้งภายในและภายนอกอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	เพื่ออาศัยความเชี่ยวชาญ	เครื่องมือ	ทรัพยากร 

ทีส่ามารถน�ามาช่วยแก้ไขปัญหาแนวคดิสดุโต่งทีน่ยิมความรุนแรงในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ได้มปีระสิทธภิาพ

ยิ่งขึ้น

 อย่างไรก็ดี	 กรณีของไทยนั้น	 แม้ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับอิทธิพลแนวคิด
หรืออุดมการณ์จากกลุ่มก่อการร้ายจากภายนอกประเทศที่อาจน�าไปสู่การมีแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความ
รุนแรงได้	 แต่รูปแบบความรุนแรงในสังคมไทยท่ีได้ปรากฏและรับรู้ผ่านสื่อทั้งการประท้วง/การจลาจลบน 
ท้องถนน	 ความรนุแรงในครอบครวั	 ความรนุแรงในโรงเรยีนและสถานทีท่�างาน	 การต่อต้านคนจากต่างศาสนา 
ที่เข้ามาในพื้นท่ีตัวเอง	หรือแม้กระท่ังเหตุกราดยิงที่ห้างเทอร์มินัล	21	เมื่อวันที่	8	-	9	กุมภาพันธ์	2563 
จ.	นครราชสีมา	ที่ผ่านมานั้น	จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการรับมือแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	โดย
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	(สมช.)	ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายได้จัดท�ายุทธศาสตร์/แผนเพื่อ
ป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	ดังมีรายละเอียด	ดังนี้

 ระดับประเทศ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ได้บรรจุแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง
เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�าคัญของประเด็นความมั่นคงด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2563	 -	 2565	 (แผนระดับ	 2)	 รวมถึง 
ได้มีการบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย	 พ.ศ.	 2563	 –	 2565	 (แผนระดับ	 3)	 ในประเด็น 
การป้องกัน	 (Prevention)	 ซึ่งให้ความส�าคัญกับการรับมือกับการเผยแพร่ลัทธิและแนวคิดที่ยึดหลัก
ความรุนแรงในทุกรูปแบบ	โดยมีแนวทางการด�าเนินการส�าคัญ	4	แนวทาง	(แผนภาพที่	1)

วารสารมมุมองความมัน่คง ฉบบัที ่6 ประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์ - พฤษภาคม 256464



ให้ความส�าคัญกับการติดตาม	เฝ้าระวัง	และสกัดกั้นการเผยแพร่ในทุกรูปแบบ

โดยเฉพาะผ่านทางอินเทอร์เน็ต	ไซเบอร์สเปซ	สื่อสังคมออนไลน	์

สร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับประชาชน	ชุมชนและท้องถิ่น	และให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนากลไกการแจ้งเตือนและช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน

ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกผ่านการศึกษา	โดยส่งเสริมการเดินทางสายกลาง

และการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างและแสดงออกโดยสันติ	

พัฒนามาตรการหรือแนวทางการท�าให้ผู้มีความโน้มเอียงหรือมีแนวคิดหัวรุนแรงหันมาสู่

การยึดแนวทางสายกลาง	โดยให้ความส�าคัญล�าดับแรกกับการปฏิบัติกับผู้ต้องขังในเรือนจ�า

และการปฎิบัติในสถานศึกษาระดับต่างๆ

 

แผนภาพที	่1	แนวทางการป้องกันและต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง
ภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย	พ.ศ.	2563	–	2565

 1)	 ส่งเสริมแนวทางและกระบวนการ

การลดปัจจัยที่อาจท�าให้เกิดความแตกแยกและ

ขัดแย้ง	และท�าให้คนหันไปสู่การใช้ความรุนแรง	

โดยให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาโดยค�านึงถึง

สาเหตุรากเหง้าที่ครอบคลุมท้ังปัจจัยทางการเมือง

เศรษฐกิจ	 สังคม	 เทคโนโลยี	 และสิ่งแวดล้อม

รวมถึงการระบุบุคคลหรือกลุ่มเสี่ยงท่ีอาจหันไป

พึ่งลัทธิ/แนวคิดสุดโต่งและการก่อการร้าย

	 2)	 ให้ความส�าคัญกับการมีส ่วนร ่วม

ในการจัดท�าแผนที่ว ่าด้วยการป้องกันแนวคิด 

สุดโต่งที่นิยมความรุนแรงของหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด	 (whole-of-government	

approach)	 โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีภารกิจตาม

ปกติแล้วไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง

โดยตรง	 อาทิ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวง

วัฒนธรรม	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

	 ปัจจุบัน	สมช.	(กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ)	อยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�า 

แผนว่าด้วยการป้องกันแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง	(The	Plan	on	Preventing	and	Countering	

Violent	 Extremism)	 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย	 พ.ศ.	 2560	 –	 2565	 โดยศึกษา

ค้นคว้าวิเคราะห์บริบท	สภาพแวดล้อม	ปัจจัยขับเคลื่อนในบริบทไทย	กลุ่มเสี่ยง	ตลอดจนศึกษาแนวทาง

จากประเทศต่าง	ๆ	รวมถึงระดมความคดิเหน็จากทกุภาคส่วน	อาท	ิหน่วยงานภาครัฐ	สถาบันวิชาการ	องค์กร

พัฒนาเอกชน	และกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	(stakeholders)	ในสังคม	โดยให้ความส�าคัญกับการวางแนวทาง

จัดท�าและพัฒนาแผนว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมการใช้ความรุนแรง	ดังนี้
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มั่นคงของมนุษย์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

เป็นต้น	เพ่ือให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมก�าหนด 

นโยบายและวางแผนเชงิยทุธศาสตร์	และมส่ีวนร่วม 

ในการท�างานแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขสาเหต ุ

รากเหง้าให้รอบด้านและเป็นเอกภาพยิ่งข้ึน

	 3)	 การรับฟังความคิดความเห็นของทุก 

ภาคส่วน	 (ภาครัฐ	 ภาควิชาการ	 ภาคเอกชน	 และ 

ภาคประชาสงัคม)	(whole-of-society	approach)	

โดยการระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันค้นหาปัจจัย

ผลักดันที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งในสังคม	 เป็นเหตุ

น�าไปสู ่การหันไปหาแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความ

รุนแรง	 ทั้งนี้	 การรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน 

ท�าให้เกดิความรู	้ ความเข้าใจถงึสาเหตรุากเหง้าของ 

ความขัดแย้งที่เป็นปัจจัยผลักดันได้อย่างรอบด้าน	

และสามารถระบุหรือก�าหนดล�าดับความส�าคัญ

ของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	ตลอดจน

พื้นที่เสี่ยงได้

	 4)	 การส่งเสริมบทบาทสตรี	 เด็กและ

เยาวชน	ที่จะเป็นกลุ่มส�าคัญในการป้องกันการ 

บ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	 ทั้งใน 

โลกออนไลน์และออฟไลน์	 โดยหลายประเทศได้ 

ให้ความส�าคัญกับบทบาทของสตรี	 เน่ืองจาก

มีบทบาทส�าคัญในการป้องกันมิให ้สมาชิกใน

ครอบครัวหรือชุมชนถูกชักจูงหรือถูกกระตุ้นให้ม ี

แนวคดิสุดโต่งและหนัไปใช้ความรุนแรงเพ่ือก่อเหตุ 

ตลอดจนการใช้บุคคลต้นแบบ	 (role	model)	 ซ่ึง

ประสบความส�าเรจ็ในสาขาต่าง	ๆ 	เพือ่สร้างแรงจงูใจ 

ในการด�าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมาย

	 5)	 การส่งเสรมิความร่วมมอืกบัต่างประเทศ	

ในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์	 ตลอดจน 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (best	 practices)	 ในการ 

ป้องกนัและต่อต้านการแพร่กระจายแนวคดิสดุโต่ง 

ท่ีนยิมความรุนแรง	ตลอดจนการแลกเปล่ียนข้อมลู 

/ข่าวกรองในการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งทาง 

ออนไลน์ของกลุม่ก่อการร้าย	และการเดนิทางกลบัสู่ 

มาตุภูมิของนักรบก่อการร้ายต่างชาติที่มีอิทธิพล

ต่อการส่งบ่มเพาะแนวคิดดังกล่าวให้แก่เด็กและ 

เยาวชนทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งต่อการถกูชกัจงูและชกัชวน

ให้เข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายมากขึ้น
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บทสรุป....

	 เหตุการณ์ความรุนแรงอันเนื่องจากกลุ่มท่ีมีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงที่ได้ปรากฏขึ้นทั่วโลก

สะท้อนให้เห็นถึงปมปัญหาท่ีมีส่วนเชื่อมโยงกับความแตกต่างของแนวคิด/อุดมการณ์ทางการเมือง	ศาสนา	

และชาติพันธุ์	ตลอดจนความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและไม่เท่าเทียมทางสังคม	ซ่ึงอาจเป็นแรงกระตุ้นให้ 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมหรือการเปลี่ยนแปลง 

ในรูปแบบต่าง	ๆ 	และเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐหรือสังคมอย่างที่มุ่งหวังอาจ 

บ่มเพาะความคับข้องใจหรือพัฒนาเป็นอคติ/อุดมการณ์ที่มีที่มาจากความเกลียดชัง	 (hate-based	 ideolo-

gies)	และหันไปสู่การมีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	(violent	extremism)	ได้ในที่สุด

	 ทั้งนี้	ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(Covid	–	19)	เป็น 

โอกาสให้กลุ่มก่อการร้ายสามารถปฏิบัติการในการใช้โฆษณาชวนเชื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม 

ออนไลน์มากขึน้	โดยมุง่ท�าลายความน่าเชือ่ถอืของรฐับาลในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกจิ	สังคม 

การเมือง	ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสร้างความเหลื่อมล�้าและผลักดันให้ผู้ที่ไม่พอใจเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้าย	รวมถึง 

มีความพยายามเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงแก่เด็กและเยาวชนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่บนโลก

ออนไลน์	ด้วยเหตุดังกล่าว	นานาชาติจึงเผชิญกับความท้าทายอย่างใหญ่หลวงในการรับมือกับการปฏิบัติการ 

ของกลุ่มก่อการร้ายทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์
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	 อย่างไรก็ดี	แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงเป็นปัญหาส�าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและ 

ร่วมกันแก้ไขการก�าหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงเป็น 

จุดเริ่มต้นของการป้องกันการแพร่กระจายของแนวคิดดังกล่าว	ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุก 

ภาคส่วนในการร่วมคิดและร่วมท�า	ดังจะเห็นได้ว่าทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาคล้วนให้ความส�าคัญกับ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนในสังคม	 ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างกิจกรรม

ของสังคมที่ทรงพลังและสนับสนุนบทบาทของผู้น�าชุมชน	ผู้น�าศาสนา	กลุ่มสตรีและเยาวชน	ในการป้องกัน

มิให้เกิดแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงตั้งแต่ในระดับครอบครัวและระดับชุมชน

	 นอกจากน้ี	เนือ่งจากภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้องกบัสือ่โซเชยีลเนต็เวร์ิก	(social	network)	เป็นผู้ตอบสนอง

ล�าดับแรกทางออนไลน์	(online	first	responder)	ในการลบเนื้อหาที่เผยแพร่โดยกลุ่มก่อการร้ายหรือค�าพูด 

ที่สร้างความเกลียดชัง	(hate	speech)	ในไซเบอร์สเปซ	(Cyber	Space)	ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการป้องกันการแพร่กระจายแนวคิดสดุโต่งท่ีนยิมความรนุแรงผ่านทางอนิเทอร์เนต็	 ไซเบอร์สเปซ	 

และส่ือสังคมออนไลน์จะเป็นแนวทางส�าคัญในการลดการบ่มเพาะแนวคิดหัวรุนแรงหรือลดความขัดแย้ง 

ในโลกออนไลน์ก่อนน�าไปสูก่ารก่อเหตจุรงิ	 ดงันัน้	 การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมท�างานอย่าง 

สร้างสรรค์กับภาครัฐจะเป็นปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อันจะน�าไปสู่การ 

สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในสังคมที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายได้อย่างเคารพกันและกัน

-------------------------------------
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