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 ข้อความข้างต้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงในสุนทรพจน์อย่างเป็น
ทางการของ "Malala Yousafzai” ซึ่งกล่าวในท่ีประชุมสมัชชา
เยาวชนโลก ณ ส านักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันท่ี         
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยแสดงให้เห็นว่า “กำรศึกษำเป็นตัวแปร
ส ำคญัของกำรยตุกิำรกอ่กำรรำ้ย ซ่ึงปำกกำและหนงัสอื คอื อำวุธที่
ทรงพลงัทีส่ดุ”  

Malala Yousafzai เด็กหญิงชาวปากีสถาน วัย ๑๖ ปี ได้ข้ึน
กล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก นับต้ังแต่ฟื้นตัวจาก              
อาการบาดเจ็บ หลังถูกกลุ่มก่อการร้ายตาลิบันจ่อยิงศีรษะบนรถ
โรงเรยีนในเขตสวตัของปากีสถาน จนบาดเจ็บสาหัสเมื่อเดือนตุลาคม           
ปท่ีีแลว้ 

Malala กล่าวต่อท่ีประชุมสมัชชาเยาวชนโลกว่า “การถูก          
กลุ่มตาลิบันท าร้าย มีแต่จะท าให้เธอกล้าหาญเด็ดเด่ียวยิ่งข้ึน 
ผู้ก่อการร้ายอาจคิดว่าจะเปลี่ยนความต้ังใจและหยุดยั้งความมุ่งมั่น          
ของเธอได้  แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยกเว้นแต่ความอ่อนแอ ความ
กลวั และ ความสิน้หวงัท่ีตายไปแลว้ ขณะท่ีความแข็งแกร่ง พลัง และ
ความกลา้หาญก าลงับงัเกดิข้ึน” 

เธอยังกล่าวว่า “เธออยากให้การศึกษาแก่ลูกหลานของ         
กลุม่ตาลบินั รวมถึงกลุม่ผูก้อ่การร้ายและกลุ่มหัวรุนแรง” ด้วยเพราะ
การศึกษาท าให้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมตามสิทธิ หน้าท่ี 
และความเท่าเทียมแห่งการเป็นมนุษย์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู ้          
และวิเคราะห์ด้วยเหตุผล การศึกษาจึงเป็นอาวุธท่ีทรงพลังท่ีสุด             
ในการปอ้งกนัการถูกครอบง าจากค าสอนท่ีถูกบดิเบอืน  

ย้อนกลับไปยังต้นสายปลายเหตุของสถานการณ์ท่ีท าให ้ 
Malala เป็นท่ีรู้จักและกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิทธ ิ           
ในการศึกษาของเด็ก (โดยเฉพาะเด็กผูห้ญงิ) และเยาวชนท่ัวโลก 

Malala Yousafzai เป็นลูกสาวของเจ้าของโรงเรียนสตร ี           
แห่งหน่ึงในเมืองมินโกรา (Mingora) เขตสวัต (Swat) จังหวัด            
ไคเบอร์ปัคตุนควา (Khyber Pakhtunkhwa) ประเทศปากีสถาน             
ซึ่งในช่วงต้นปี ๒๕๕๐ มัวลานา ฟาสลูลลาห์ (Maulana Fazlullah) 
ผู้น าของกลุ่มก่อการร้ายตาลิบันได้ขยายอิทธิพลของกลุ่มฯ                    
เข้าไปในเขตสวัต โดยอาศัยช่วงเศรษฐกิจท่ีก าลังซบเซาท าการ             
รวมอ านาจ และเผยแผ่กฎหมายอิสลามผ่านทางวิทยุกระจายเสียง             
กระท่ังในปี  ๒๕๕๑ พื้นท่ี เขตสวัตก็กลายเป็นฐานของกลุ่ม              
ก่อการรา้ย เพราะตาลบินัเร่ิมรณรงค์ให้เกิดการล้มล้างสถาบันของรัฐ              
ซึ่งรวมถึงโรงเรียนสตรีด้วย โดยอ้างว่าเป็นการขัดต่อหลักค าสอน                
ของศาสนาอิสลาม ท่ีไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเรียนหนังสือ โรงเรียนสตร ี  
ไม่ต่ ากว่าร้อยโรงเรียนจึงถูกเผาท าลายพร้อมกับการข่มขู่ครูและ
นักเรยีน  

Malala ในวัย ๑๑ ปี (๒๕๕๑) ปรากฏตัวสู่สาธารณชน          
ครั้งแรก ด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ในงานชุมนุมเพื่อร่วมต่อต้าน                    
การโจมตีโรงเรียนสตรีของกลุ่มตาลิบัน ในหัวข้อ “ตาลิบัน                
อาจหาญอย่างไรในการระงับสิทธิ ข้ันพื้นฐานทางการศึกษา               
ของฉัน” (How Dare the Taliban Take Away My Basic Right              
to an Education) ซึง่เธอได้รบัเสยีงสนับสนุนเปน็อยา่งดี    

เมื่อเริ่มเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน Malala ก็เริ่มเขียนบทความ                
ให้แก่ BBC โดยเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตในช่วงท่ีถูกตาลิบันควบคุม 
และจ ากัดสิทธิเสรีภาพของสตรี รวมท้ังการท่ีนิตยสาร New York 
Times ถ่ายท าสารคดีเกี่ยวกับเธอในระหว่างท่ีกองทัพปากีสถาน              
ได้ท าการสู้รบในสงครามครั้ง ท่ีสองแห่งสวัต (Second Battle                   
of Swat) ซึ่งท าให้ Malala เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างยิ่งข้ึน ส่งผลให ้             
ตาลบินัมุง่เปา้คุกคามครอบครวัเธอต้ังแต่น้ันเปน็ต้นมา 

บทควำมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์   ฉบบัที่  ๔๖/๕๖      ๒๖ สิงหำคม - ๑ กันยำยน ๒๕๕๖ 

ยุติกำรก่อกำรร้ำย: ปำกกำและหนังสือ คือ อำวุธท่ีทรงพลัง 

 

"The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions, 

but nothing changed in my life, except this: weakness, fear and hopelessness died. 

Strength, power and courage was born." 

“Malala Yousafzai”, 2013 
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หลังสงครามสงบ Malala ได้ท าหน้าท่ีเป็นประธานของ

สภาเด็กแห่งเขตสวัต (District Child Assembly Swat) เพื่อ
เรียกร้องอิสรภาพทางการศึกษาท้ังในปากีสถานและในเวทีโลก 

กระท่ังเมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ Malala ถูกลอบท าร้ายได้รับ

บาดเจ็บสาหัสก่อนย้ายไปรักษาตัวท่ีประเทศอังกฤษ ซึ่งกลุ่ม         
ตาลิบันได้ออกมายอมรับว่าการลอบสังหารครั้งน้ันเป็นความต้ังใจ      

ท่ีจะฆ่า Malala และบิดาของเธอจริงๆ 
ควำมลงท้ำย 

"หน่ึงเ ด็ก หน่ึงครู  หน่ึงปากกา และหน่ึงหนังสือ 
สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ และการศึกษาเป็นการแก้ปัญหา

เพียงวิธีเดียวที่ต้องมาก่อน" ประโยคน้ีอาจถูกใช้เพื่อเรียกร้องให้
ยุติการก่อการร้าย และระบบสองมาตรฐานในปากีสถานและโลก

มุสลิม แต่หากจะมองโดยท่ัวไป ก็สามารถน ามาใช้กับอาเซียนได้
เช่นกัน ท้ังในกรณีของการก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ของไทย หรือความขัดแย้งเรื่องชนชาติในพม่า ฟิลิปปินส์ 

และอินโดนีเซีย ซึ่งพื้นท่ีท้ังหมดมีปัจจัยร่วมท่ีเช่ือมโยงกับประเด็น
ทางศาสนา  

การแก้ปัญหาตามแนวคิดของ Malala ด้วยการให้
การศึกษากับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะผู้หญิงจะเป็นวิธีการท่ี

ค่อยๆ สลายแนวคิดสุดโต่ง และขัดเกลาให้เกิดความกลมกลืน           
ในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ด้วยเพราะ

การศึกษาจัดเป็น Soft Power ท่ีสามารถท าให้ประชาชนในพื้นท่ี
ยินดีปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าท่ีโดยไม่ต้องบังคับ 

(Coerce) หรือมีข้อแลกเปลี่ยนใดๆ เน่ืองจากเป็นการท าให้เกิด
ความพอใจในการเลือกปฏิบัติตามท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของเจ้าหน้าท่ี จึงเป็นการใช้อ านาจเชิงดึงดูด (Attractive power) 

ท่ีน าไปสู่การยอมรับโดยดุษฎี (Acquiescence) 
แต่ส าหรับกรณีของการก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของไทย นอกจากการศึกษาและเรียนรู้แบบ ๒ทาง

จากกลุ่มคนในส่วนต่างๆ คือ (๑) กลุ่มคนไทยใน ๓ จังหวัด : 
เจ้าของพื้นท่ีท่ีส่วนใหญ่เป็นมุสลิม (๒) คนไทยท้ังประเทศ : ท่ีส่วน

ใหญ่เข้าใจความแตกต่างทางศาสนา และสถานการณ์ในพื้นท่ีเพียง
ผิวเผิน และ (๓) เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี : คนต่างถ่ินท่ีต้อง

เข้าใจพื้นท่ีอย่างลึกซึ้ ง  แต่กลับมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ตลอดเวลา แล้ว 

นโยบายในส่วนกลาง ก็เป็นส่วนส าคัญท่ีสุดท่ียังขาด
ความสอดคล้องซึ่งกันและกันท้ังในแนวระนาบ (ระหว่างกระทรวง) 
และแนวด่ิง (ภายในกระทรวง) เพราะปัจจุบันหลักสูตรการศึกษา
ในทุกระดับยังให้ความส าคัญกับการเข้าใจและยอมรับความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมอย่างเบาบาง การจะปรับเปลี่ยน
อุดมการณ์และทัศนคติท่ีฝังแน่นมาเป็นระยะเวลานานเพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้กับประเทศชาติ จึงควรเริ่มด้วยการให้การศึกษาท่ีมี
บรรทัดฐานเท่าเทียมกันในทุกวัฒนธรรม ทุกพื้นท่ี เพื่อให้เข้าใจถึง
การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมตามสิทธิ หน้าท่ี และความเท่าเทียมแห่ง
การเป็นมนุษย์ รวมท้ังลดทอนความรู้สึกว่าตนเป็นประชาชนช้ัน
สองของคนในพื้นท่ีอ่อนไหวลง.... 
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