
การต่อสู้ทางความคิด 
 

คณะกรรมการการศึกษาและวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
สภาท่ีปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สสต.) ศอ.บต.1 

 
ความคิด คือ อะไร? 

 
ราชบัณฑิตยสถาน2 ได้ให้ความหมายของความคิดไว้ว่า ความคิด หมายถึง สิ่งท่ีนึกรู้ข้ึนในใจ คิด จึง

หมายถึง การพิจารณา การสร้างความคิดรวบยอด และจินตนาการอันเป็นการสะท้อนความคาดหวังและความ
ต้ังใจ 
 
ความคิดท่ีถูกต้องของคนเรามาจากไหน? 

 
เหมาเจ๋อตุง3 กล่าวว่า ความคิดท่ีถูกต้องของคนเราได้มาจาการปฏิบัติทางสังคมสามอย่าง คือ การ

ต่อสู้ทางการผลิต การต่อสู้ทางชนชั้น และการทดลองทางวิทยาศาสตร์  การดํารงอยู่ของคนเราเป็นสิ่งกําหนด
ความคิดคนเรา คนเราดําเนินการต่อสู้ชนิดต่างๆ ในการปฏิบัติทางสังคม มีความจัดเจนอันอุดม มีท้ังสําเร็จ
และล้มเหลว ปรากฏการณ์อันนับไม่ถ้วนได้สะท้อนเข้ามาในสมอง ผ่านอวัยวะสัมผัสท้ังตา หู จมูก ลิ้น และ
กาย เริ่มแรกเป็นความรับรู้ทางความรู้สึก เม่ือข้อมูลความรับรู้ทางความรู้สึกสะสมมากเข้า ก็จะเกิดการก้าว
กระโดดกลายเป็นความรับรู้ทางเหตุผล ซ่ึงก็คือความคิดนั่นเอง  

จากคําจํากัดความของความคิด และท่ีมาของความคิด ซ่ึงบัญญัติโดยราชบัณฑิตยสถานไทย และ
เหมาเจ๋อตุง อดีตประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีน อัจฉริยะทางปรัชญาการเมืองและการทหารดังกล่าว จึงสรุปได้
ว่า  ความคิด คือ ส่ิงท่ีคนเรานึกรู้ข้ึนในใจเป็นภาพสะท้อนการดํารงอยู่ของคนเรา สภาพการดํารงชีวิตของ
คนเราจึงเป็นส่ิงท่ีกําหนดความคิดของคนเรา  

สภาวะการดํารงอยู่ของชาวมลายูปัตตานีเป็นส่ิงกําหนดความคิดสมาชิกของขบวนการแบ่งแยก
ดินแดน ข้อสรุปนี้สําคัญมาก เพราะหากเราเชื่อว่า สภาวะแวดล้อมท่ีคนเราดํารงชีวิตอยู่เป็นสิ่งกําหนด
ความคิดของคนเรา กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มคนจํานวนมากทุกเพศทุกวัยท่ีเข้าร่วมขบวนการ
ต่อสู้กับรัฐไทยมานานกว่า 30 ปีนั้น สภาวะแวดล้อมท่ีพวกเขาดํารงชีวิตอยู่เป็นอย่างไร จึงได้กําหนด
ความคิดให้พวกเขาต่อสู้กับรัฐไทยด้วยวิธีรุนแรง จนถึงข้ันมีเป้าหมายท่ีจะแยกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ออกไปตั้งเป็นรัฐเอกราช 

ปัญหานี้จึงเป็นปมเง่ือนทางความคิดท่ีทุกองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมกันค้นคว้าให้ได้
ข้อสรุปว่ามีประเด็นทางความคิดใดบ้างท่ีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช้ชี้นําการต่อสู้ ท้ังในระดับอุดมการณ์ ระดับ
ยุทธศาสตร์ และระดับยุทธวิธี  เจ้าหน้าท่ีรัฐควรใช้ชุดความคิดใดเข้าต่อสู้กับชุดความคิดของกลุ่มผู้ก่อความไม่
สงบ จึงจะสามารถทําให้ได้รับชัยชนะในการต่อสู้ทางความคิดครั้งนี้ได้  
                                                                        

1  คณะกรรมการการศึกษาและวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาท่ีปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สสต.) ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

2  ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์ พับลเิคช่ันส์, 2546) 
3  บุญศักดิ์  แสงระวี, บทนิพนธ์เหมาเจ๋อตุงว่าด้วยปรัชญาและการใช้ปรัชญา, (กรุงเทพฯ: ตภาตา พับลิเคช่ัน, 2550) 
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 ต่อไปนี้ เป็นการทดลองเสนอตัวอย่างประเด็นความคิดในระดับต่างๆ ดังกล่าว ท้ังของกลุ่มผู้ก่อความ
ไม่สงบและของเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยท่ีควรยกข้ึนต่อสู้กับความคิดของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอย่างเปิดเผยและ
ตรงไปตรงมา  

ก่อนอ่ืน เราควรสํารวจสภาวะการดํารงอยู่ทางสังคมของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเสียก่อนว่ามีความ
สอดคล้องกับผลวิจัยในประเด็นสําคัญใดบ้าง อันเป็นท่ีมาของความคิดการใช้ความรุนแรงเข้าต่อสู้กับรัฐไทย
เพ่ือแบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปเป็นรัฐอิสระท่ีชื่อว่า ปาตานีดารุสลาม  
 การดํารงอยู่ของชาวมลายูปัตตานีท่ีน่าจะเป็นเง่ือนไขการก่อกําเนิดความคิดต่อสู้กับรัฐไทยได้มี
ความเห็นของนักวิชาการชาวต่างประเทศ จากผลวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสงครามแบ่งแยกดินแดนท่ีควรนํามา
พิจารณาต่อกรณีพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ดังนี้  
 Horowitz4 ได้เสนอผลวิจัยของเขาว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว ขบวนการแบ่งแยกดินแดนมักจะเกิดข้ึนใน
เขตท่ีมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจล้าหลัง ซ่ึงสมาชิกของขบวนการฯ จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
และถูกครอบงําทางการเมือง  
 Monica Toft5 เสนอเพ่ิมเติมว่า เง่ือนไขร่วมท่ีพบมากในกรณีสงครามแบ่งแยกดินแดนเกือบทุกกรณี 
คือ การกระจุกตัวของชาติพันธุ์หนึ่งๆ อย่างหนาแน่นในพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์  
 ขณะท่ี Sambanis และ Miladovic6 ให้ความเห็นว่า ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีนั้นอยู่ติดกับเขตแดนของอีกรัฐ
หนึ่งซ่ึงปกครองโดยกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน โอกาสท่ีจะเกิดการต่อสู้เพ่ือแบ่งแยกดินแดนก็ยิ่งมีสูงข้ึนกว่าพ้ืนท่ี
ปกติท่ัวไป  

ส่วน Gurr7 เห็นว่า สงครามแบ่งแยกดินแดนเป็นการบรรจบกันของการเมืองในอดีตกับการเมือง
ปัจจุบัน เขาย้ําว่ามี 4 ปัจจัยท่ีอธิบายสาเหตุของการต่อสู้เพ่ือแบ่งแยกดินแดน คือ 

� ปัจจัยแรก คือ ความรู้สึกอย่างแรงกล้าท่ีผู้คนมีต่ออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และ
ศาสนาในกลุ่มของตน  

� ปัจจัยท่ีสอง คือ แรงจูงใจท่ีมีร่วมกันของชนกลุ่มน้อยอันเนื่องจากการถูกกีดกัน  
หรือกดข่ีจากรัฐบาลและประชาชนของสังคมใหญ่  

� ปัจจัยท่ีสาม ความสามารถของกลุ่มดังกล่าวในการปฏิบัติการทางการเมืองร่วมกัน  
ซ่ึงได้รับการสนับสุนนท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ  

� ปัจจัยท่ีส่ี  เง่ือนไขทางการเมืองท่ีเอ้ืออํานวย เช่น อํานาจรัฐของประเทศโดยรวม
อ่อนแอ เกิดสุญญากาศทางการเมืองในสังคมใหญ่ อันเนื่องมาจากมีการเปลี่ยน 
รัฐบาลบ่อย การเปลี่ยนระบอบการเมือง เกิดวิกฤตร้ายแรงด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ถึงข้ันระส่ําระสาย 

                                                                        

4  Donald Horawitz, The Deadly Ethnic Riot,  (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 
2001), pp. 1-42. 

5  Monica Duffy Toft, The Geography of Ethnic Violence: ldentity, interests, and the indivisibility of 
Territory, (Princetion, N.J.: Princeton University Press, 2003) 

6  Nicholas Sambanis and Branko Milanovic, “Explaining the Demand for Sovereignty”, (Unpublished 
paper, Yale University, 2009). 

7  Ted Robert Gurr, Peoples versus States: Minorities at Risk in the New Century, (Washington: United 
States Institute of Peace Press, 2000) 
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จากผลวิจัยและความเห็นของนักวิชาการดังกล่าว หากนํามาพิจารณาดูมูลเหตุของความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยอย่างลึกซ้ึงแล้ว ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความสอดคล้องกับเง่ือนไขการก่อ
สงครามแบ่งแยกดินแดนท่ีมีขบวนการ BRN Co – ordinate เป็นแกนนําทุกประการ  

ความคิดต่อสู้เพ่ือแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยไปก่อต้ังรัฐใหม่ท่ีมีเอกราชและ
อธิปไตยเป็นของตนเองนั้นเป็นเรื่องใหญ่ การเกิดความคิดเช่นนี้ได้ ย่อมมีท่ีมาท่ีสามารถตรวจสอบได้ท้ังในทาง
ทฤษฎีและเง่ือนปมทางประวัติศาสตร์  

ในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น หากตรวจสอบสภาพการดํารงอยู่ของเง่ือนไขเหล่านี้ก็จะพบว่า มี
ท้ังปัจจัยท่ีอธิบายสาเหตุของการต่อสู้เพ่ือแบ่งแยกดินแดน และเง่ือนปมทางประวัติศาสตร์ได้ค่อนข้างชัดเจน 
กล่าวคือ  

ปัจจัยท่ีทําให้เกิดความคิดต่อสู้เพ่ือแบ่งแยกดินแดนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมี 8   
ประการ คือ 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีค่อนข้างล้าหลัง ทําให้คนท่ีมีความคิดชาตินิยมทางเชื้อชาติ
บางส่วนรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกครอบงําทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม คนกลุ่มนี้คือ
แกนนําสําคัญและแนวร่วมของขบวนการแบ่งแยกดินแดน 

2. การกระจุกตัวอย่างหนาแน่นของกลุ่มคนชาติพันธุ์มลายูท่ีมีวัฒนธรรมจําเพาะ ต่างจากคนไทยใน
สังคมใหญ่โดยท่ัวไป  
 3. พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเขตแดนติดต่อกับบางรัฐของประเทศมาเลเซียและรัฐเหล่านั้น  
ปกครองโดยกลุ่มคนชาติพันธุ์เดียวกันกับคนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ลักษณะเช่นนี้ ผลวิจัยได้ชี้
ชัดว่า เป็นลักษณะท่ีทําให้มีโอกาสเกิดความคิดต่อสู้เพ่ือแบ่งแยกดินแดนสูงกว่าพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะอ่ืนๆ  

4. คนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะชาวมลายูมุสลิม มีความรู้สึกท่ีแรงกล้าต่ออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และศาสนา
ของตน  

5. แรงจูงใจร่วมของคนในพ้ืนท่ีท่ีรู้สึกว่าเขาได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าท่ีรัฐอย่างไม่เป็นธรรม  
 6. ความสามารถของกลุ่มชาวมลายูมุสลิมเองท่ีจะปฏิบัติการทางการเมืองร่วมกัน ท้ังท่ีมาจากการ
สนับสนุนของมวลชนในพ้ืนท่ี และกลุ่มองค์กรท่ีเป็นแนวร่วมจากต่างประเทศ 
 7.  เง่ือนไขทางการเมืองของสังคมใหญ่ท่ีเอ้ืออํานวย เช่น การแตกแยกทางความคิดของกลุ่มสีต่างๆใน
สังคมใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มผลประโยชน์ท่ีต่อสู้แย่งชิงอํานาจทางการเมืองกันอย่างยืดเยื้อ ภาวะ
เศรษฐกิจท่ีตกตํ่า ความน่าเชื่อถือของประเทศโดยรวมลดลง และระบบราชการย่อหย่อนอ่อนแอ 

8.  พลังสํานึกร่วมในประวัติศาสตร์บาดแผลของปัตตานีหรือปาตานีในครั้งอดีต 
         

เหตุปัจจัยท้ัง 8 ประการดังกล่าว พลังสํานึกร่วมในประวัติศาสตร์ปัตตานีเป็นปัจจัยปลุกเร้าให้
มวลชนเช้ือสายมลายูเข้าร่วมในขบวนการต่อสู้เพ่ือแบ่งแยกดินแดนได้อย่างทรงพลังท่ีสุด ส่วนปัจจัยอ่ืนนั้น
เป็นเพียงปัจจัยเสริมท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพราะได้มีการสืบทอดส่งต่อความสํานึกร่วมดังกล่าวไปสู่คน รุ่นต่อรุ่นมานาน
นับร้อยปี กลุ่มคนท่ีเข้าร่วมขบวนการต่อสู้เหล่านี้ได้รับการปลูกฝังความรู้สึกเคียดแค้นชิงชังต่อคนไทยหรือ
สยามอย่างเข้ากระดูกดํา ปรากฏการณ์นี้พบได้จากปฏิบัติการฆ่าแล้วเผา การฆ่าตัดคอเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายของ
กลุ่มนักรบคอมมานโดหรือ RKK ของขบวนการ BRN Co-ordinate   
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จิตสํานึกร่วมในประวัติศาสตร์ดังกล่าวได้พัฒนา แตกหน่อ ต่อยอด จนกลายเป็นชุดความคิดของกลุ่ม
ก่อความไม่สงบท่ีมีท้ัง ความคิดช้ีนํา ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี8 ดังจะได้กล่าวโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

 
� ความคิดช้ีนํา  

นักทฤษฎีการเมืองของขบวนการแบ่งแยกดินแดนได้กําหนดความคิดชี้นํายุทธศาสตร์ และ
ยุทธวิธีแก่มวลชนด้วยประเด็นต่อไปนี้ 

1. ดินแดนท่ีเรียกว่าปาตานีแห่งนี้ถูกรุกรานและยึดครองโดยสยามมาเป็นเวลานานนับร้อยปี  
และเป็นช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดของประชาชาติมลายูมุสลิมปาตานี เนื่องจากในอดีตท่ีนี่เคยเป็นดินแดนท่ี
รุ่งเรือง ท้ังในด้านเศรษฐกิจ การค้า และความบริสุทธิ์ของศาสนาอิสลามเพราะมีการใช้ชารีอะห์และเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาศาสนา ท่ีนี่จึงเป็น ดารุสลาม   

2. ภารกิจในการปลดปล่อยปาตานีดารุสลามและบังคับใช้ชารีอะห์ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีอัลเลาะฮฺ
ประทานมาให้มนุษยชาติประกาศใช้บนหน้าแผ่นดินเป็น ฟัรดูอีน หรือเป็นภารกิจท่ีบังคับเหนือมุสลิมทุกคน  
หาใช่ ฟัรดูกิฟายะห์ หรือการบังคับเหนือชุมชน ซ่ึงสภาอุลามะอ์แห่งปาตานไีด้ฟัตวาไว้นานแล้ว  

3. ปาตานี ไม่ใช่ดารุลกุฟร์หรือดินแดนของกาเฟร์ ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีภารกิจในการประกาศใช้
ชารีอะห์เป็นเพียงฟัรดูกิฟายะห์ หรือการบังคับเหนือชุมชน ไม่ได้เป็นภารกิจของปัจเจกชน แต่ถึงกระนั้น
มุสลิมในดารุลกุฟร์ ก็ควรท่ีจะสนับสนุนการต่อสู้เพ่ือประกาศใช้ชารีอะห์ในดินแดนอ่ืนๆ ท่ีมีองค์ประกอบ
เพียบพร้อม เช่น ปาตานี นี่คือความแตกต่างระหว่างมุสลิมสยามกับมุสลิมปาตานี 

4. ชาวปาตานีต้องถูกสยามกระทําย่ํายีอย่างทารุณ และจงใจทําลายจิตวิญญาณของมลายูและ
อิสลามให้ชาวมลายู มีความหวาดกลัวในทุกวินาทีท่ีประชาชนปาตานีต้องเผชิญกับกองกําลังทหารและตํารวจ
ท่ีป่าเถ่ือนและไม่เป็นธรรม เพียงเพ่ือจะหาช่องทางใส่ร้ายป้ายสีลูกหลานให้ถูกจองจํา มีการซ้อมทรมานเพ่ือให้
คายความลับไปทําลายพ่ีน้องร่วมเชื้อชาติและร่วมศรัทธาของเรา  สถานการณ์กําลังมัดมือประชาชนปาตานีให้
ลุกข้ึนสู้  

5. เยาวชนคนหนุ่มสาวปาตานีถูกล้างสมองด้วยระบบการศึกษาท่ีทําให้เป็นคนไทย พยายาม
แยกศาสนาและวิถีชีวิตของประชาชนปาตานีออกจาการเมืองอันเป็นวิธีคิดท่ีเคยทําลายระบอบการปกครอง
อิสลามของยิวไซออนนิสม์ ขณะท่ีพยายามกีดกันอุลามะอ์รุ่นใหม่ๆ ออกจากสังคม  

6. ประชาชาติปาตานีไม่ได้เป็นผู้ยึดกุมทรัพยากรและเศรษฐกิจ แต่เราต้องสูญเสียอํานาจเหล่านี้
ให้กับคนจีนในพ้ืนท่ีและคนไทยจากต่างพ้ืนท่ี  

7. เหตุผลของการต่อสู้ท่ีหนักแน่นไปยิ่งกว่านั้นก็คือ การกดข่ีประชาชาติมลายูมุสลิมปาตานีซ่ึงๆ 
หน้าหรือเหตุการณ์ร่วมสมัย โดยไม่ต้องอาศัยประวัติศาสตร์ใดๆ มาคอยย้ําเตือน  

8. หนทางเดียวเท่านั้นท่ีจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ คือการต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงเอกราชของคนมลายู
มุสลิมปาตานี และการประกาศใช้ชารีอะห์ในรัฐแห่งนี้ เพราะหนทางอ่ืนพบว่าล้มเหลว  

9. ประชาชาติมลายูมุสลิมปาตานีเผชิญหน้ากับความอธรรมจาการรุกรานของสยาม และมีความ
พร้อมสําหรับการต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยปาตานีแล้ว รอเพียงจังหวะเวลาท่ีต้องอาศัยความอดทนเท่านั้น 

 
� ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ 

                                                                        

8 คณะกรรมการการศึกษาและวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, “เอกสารสังเคราะห์ประเด็นความคิดของ
กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย”, (เอกสารไม่ได้ตีพิมพ์, 2552) 
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1. สร้างจิตสํานึกร่วมและศัตรูร่วมท่ีชัดเจน โดยการทําให้ประชาชนรู้สึกต่อปัญหาของ
ประชาชาติด้วยตัวของเขาเอง นี่เป็นยุทธวิธีแรกๆ ท่ีพวกเราเลือกท่ีจะใช้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทํา
ให้สถานการณ์ท่ีปาตานีลุกเป็นไฟสงคราม 

2. ในด้านการทหารต้องสร้างความสับสนเพ่ือให้ศัตรูหลงกลเข้าสู่กับดักของความรุนแรง ท่ีแม้
จะต้องเสียสละนักรบผู้กล้าของเราไปบ้าง แต่ก็สามารถสร้างสํานึกร่วมให้เกิดข้ึนได้อย่างกว้างขวางเพราะ
หลักการสําคัญ ของสงครามกับรัฐสยามคือจะต้องมีมวลชนหนุนหลัง 

3. ต่อข้อถกเถียงท่ีว่าการยึดติดกับลัทธิชาตินิยมมลายู เป็นแนวความคิดท่ีขัดกับหลักการ
อิสลามนั้น มีเหตุผลว่าจําเป็นต้องใช้ความรู้สึกชาตินิยมเพ่ือหลอมรวมคนมลายูปาตานี ให้เข้าร่วมหรือ
เห็นด้วยกับการต่อสู้ 

4. อากีดะห์หรือความศรัทธาของประชาชาติปาตานียังไม่หนักแน่นเพียงพอท่ีจะเสียสละเพ่ือ
อิสลาม ท้ังนี้ พวกเราเชื่อว่าเป็นผลมาจากการยึดครองของสยาม แต่เชื่อม่ันว่านักรบและพลพรรคของเราทุก
คนเป็นผู้ท่ียึดม่ันในหลักการและเป้าหมายแห่งอิสลามอย่างเข้มแข็ง ท้ังนี้หากวิธีการท่ีจําต้องหลอมรวมมวลชน
ดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับการพิพากษาตรวจสอบในโลกหน้า ผู้นําและอุลามะอ์ของเราก็พร้อมรับผิดชอบต่อการ
กระทําเหล่านั้น 

5. จะไม่มีการประกาศตัวอย่างชัดเจน เพ่ือให้การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้เป็นขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง
ดังเช่นอดีต แต่หากเป็นการต่อสู้ของมลายูมุสลิมทุกคน เพ่ือให้ภาพของการลุกฮือของประชาชนมลายูปาตานี
ในการต่อต้านกาเฟร์สยาม ทําลายความชอบธรรมการยึดครอง  

6. บทเรียนในอดีต คือ การประกาศตัวขององค์กรนําไม่เป็นผลดีต่อการต่อสู้โดยรวม เพราะ
ปัญหาการยึดติดองค์กรและเห็นต่างในแนวทางการต่อสู้จะทําลายแนวรบท้ังมวล เห็นได้จากการแตกแยกเป็น
กลุ่มต่างๆ ซ่ึงกลับส่งผลให้ประชาชนมลายูปาตานีรู้สึกแปลกแยกกับการต่อสู้ การปกปิดองค์กรนํา ยังมีผลให้
ศัตรูไม่สามารถต้ังรับได้ทันท่วงที 

7. การจัดต้ังของขบวนการของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาหลายปี ในขณะท่ีศัตรู
ตายใจ พวกเรากลับได้โอกาสเร่งรุกทํางานจัดต้ังมวลชนข้ึนอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ท่ีจะต้องมา
แบกรับการปฏิบัติงานเชิงรุกในระยะนี้ ในขณะเดียวกัน ต้องสร้างการยอมรับต่อประชาชนมลายูมุสลิมปาตานี 
พวกเขาจําเป็นต้องเป็นคนท่ีมีพ้ืนฐานและภาพลักษณ์ท่ีเคร่งครัดต่อศาสนา 

 
� ความคิดเชิงยุทธวิธี 

1. การปกปิดความลับและการเชื่อม่ันต่อผู้นํา (ฏออัต) เป็นหลักการพ้ืนฐานในสงครามของเรา  
2. โครงสร้างทางการเมืองและโครงสร้างทางการทหารจะต้องมีลําดับข้ันและภารกิจท่ีรับผิดชอบ

ชัดเจน การรักษาชั้นความลับโดยไม่ สัมพันธ์ขวาง จะเป็นหลักการท่ีต้องปฏิบัติและเคร่งครัดในหมู่สมาชิก 
เพ่ือตัดตอนการเข้าถึงข้อมูลของศัตรู หรือการทําให้การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของศัตรูมีผลล้มเหลว ดังเช่น การ
เตรียมคําตอบสําหรับการซักถาม และการสร้างปฏิบัติการลวงเพ่ือเบ่ียงเบน ข้อเท็จจริง  

3. ไม่ควรละเลยศัตรูภายใน ท่ีจะมีผลต่อการทําลายการต่อสู้ โดยเฉพาะกลุ่มมลายูมุสลิมท่ีลืม
ความเจ็บปวดของประชาชาติเราและขายตัวเองให้กับรัฐสยาม  

4. เรามีวิธีจัดการกับความขัดแย้งระหว่างสํานักคิดต่างๆ อย่างเข้มแข็งและเด็ดขาด เพ่ือป้องกัน
มิให้มีการถกเถียงและต้ังคําถามต่อแนวทางการต่อสู้ของพวกเรา และจะต้องแยกขาดศัตรูภายในออกจากวงจร
ให้ชัดเจน เพราะเราตระหนักดีว่าหากมีการต้ังคําถามต่อเหตุผลของการญิฮาดและวิธีการต่อสู้อย่างเปิดเผยจะ
ส่งผลต่อการกุมสภาพการต่อสู้ของศูนย์การนําได้ 
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5. นักต่อสู้ต้องมองไปยังเป้าหมายแห่งความเป็นเอกราชอย่างเด็ดเด่ียวและไม่ย่อท้อ การปกปิด 
โครงสร้างทางความคิดและอุดมการณ์ในรายละเอียดจะสามารถรักษาแนวรบด้านการทหารและด้านการเมือง
ได้อย่างยาวนาน จนกว่าระดับทางการเมืองในหมู่มวลชนจะข้ึนสู่กระแสสูง เม่ือปาตานีมีเอกราช ความคิดท่ี
ผิดแปลกไปก็ไม่ยากท่ีจะจัดการแก้ไข 

6. แม้ว่ารัฐจะประสบผลสําเร็จในด้านการทหาร แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ทางการเมืองต่อเราอยู่ดีเพราะ
เราต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ แต่ศัตรูสู้กับเราด้วยความเคียดแค้นและผลประโยชน์เท่านั้น 

7. สําหรับบางพ้ืนท่ีมีผลกระทบอย่างหนักจากยุทธการของทางการสยาม แต่งานการเมือง  การ
บ่มเพาะความเกลียดชังต่อศัตรู และสร้างความเชื่อม่ันต่อนักต่อสู้เพ่ือปาตานียังคงเดินหน้าต่อไปในหมู่บ้าน ทุก
หมู่บ้าน 

8. ผลชี้ขาดของสงครามครั้งนี้อยู่ท่ีการเมืองไม่ใช่การทหาร  
9. ต้องเปิดงานแนวร่วมให้มากข้ึนกว่านี้ท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะงานท่ีพุ่งเป้าไปยัง

จุดอ่อนของศัตรูและสร้างความชอบธรรมให้กับการต่อสู้ เช่น งานท่ีเน้นหนักในประเด็นสิทธิมนุษยชน ซ่ึง
สามารถสร้างการสนับสนุนได้จากประชาชนคนไทยบางส่วนและแน่นอนท่ีสุด คือ การสนับสนุนจากสากล  

 
ท่ีกล่าวมาท้ังหมดเป็นโครงสร้างทางอุดมการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบ เป็นท่ีมาของความคิด

ต่อสู้กับรัฐไทย และเป็นท่ีมาของปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวต่อสู้ทุกๆ แนวรบของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเมือง การทหาร  เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม ยุทธวิธีต่างๆ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าในแนวรบใด 
ล้วนข้ึนต่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์นี้ท้ังสิ้น การต่อสู้ทางความคิดกับกลุ่มก่อความไม่สงบนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
และฉาบฉวย รัฐไทยควรกําหนดชุดความคิดท่ีลึกซ้ึงและรอบคอบเข้าต่อสู้เพ่ือให้ได้ชัยชนะ ดังตัวอย่างท่ีได้ยก
มาทดลองเสนอ ดังต่อไปนี้ 
 

บทนํา 
ชุดความคิดท่ีรัฐไทยใช้ตอบโต้กับชุดความคิดของกลุ่มก่อความไม่สงบในสถานการณ์สงคราม

จิตวิทยาเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนั้น ควรมีลักษณะอย่างไร? 
ชุดความคิดดังกล่าวควรมีลักษณะดังนี้ 
� เป็นสัจธรรม สัจธรรมท่ีมีหลักของความจริงสนับสนุนอย่างน้อย 3 มิติ คือ มิติทางตรรก มิติ

ทางวิทยาศาสตร์ และมิติทางศาสนา ไม่หลอกลวงหรือแอบแฝงไว้ด้วยเล่ห์เพทุบายใดๆ  
� เป็นความคิดสร้างสรรค์ ใครก็ตามเม่ือฟังแล้วย่อมนึกรู้ได้ทันทีว่าเอ้ือประโยชน์กับทุกฝ่าย ไม่มี

ฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะ ไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบเสียเปรียบ ทุกฝ่ายรู้สึกและสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรม 
� เป็นความคิดท่ีสอดคล้องกับผลประโยชน์ของทุกๆ คน ทุกๆ คนในความหมายท่ีกล่าวนี้ คือ 

คนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่ีนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ หรืออิสลาม ล้วนได้ประโยชน์เสมอกัน 
เพราะฉะนั้น การผลิตชุดความคิดท่ีมีลักษณะดังกล่าวจึงเป็นงานท่ีต้องอาศัยความเป็นกลางท้ังทาง

ความความคิดและในทางการปฏิบัติอย่างแท้จริง 
ซ่ึงบททดลองเสนอนี้ เป็นเพียงก้าวแรกของความพยายามจุดประกายในการผลิตชุดความคิดท่ีมี

ลักษณะดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงทุกๆ ฝ่ายจะต้องคิดค้นต่อไป เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งๆ ข้ึน 
นั่นเอง  
 

สิ่งควรตระหนักในเบ้ืองต้น 
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การต่อสู้ทางความคิดเป็นการต่อสู้ท่ีลึกซ้ึงและสลับซับซ้อนกว่าการต่อสู้ด้วยกําลังอาวุธมาก เพราะ
การต่อสู้ด้วยอาวุธ คือ ข้ันตอนการเอาชนะกันด้วยกัมมันตภาพเฉพาะตัวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงเกิดจาก
การฝึกฝนตนเองจนเกิดทักษะ ต้ังแต่การใช้องค์ความรู้ทางทฤษฎีและการนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติด้วยไหวพริบ ปฏิภาณ พละกําลังและประสบการณ์ องค์กรการต่อสู้ด้วยอาวุธโดยตรงคือกองทัพ 
กระบวนการต่อสู้ คือ การทําสงครามและเป้าหมายการต่อสู้ในทุกๆ สงคราม ก็คือ ชัยชนะต่อข้าศึกอย่าง
เบ็ดเสร็จและเด็ดขาด 

ส่วนการต่อสู้ทางความคิด เป็นการเอาชนะกันด้วยความลงตัวด้านความรู้สึกท่ีสามารถทําให้คู่
ต่อสู้รู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด ผิดเหตุผล ผิดศีลธรรม ผิดแนวทาง ผิดวิธีการ โดยเฉพาะความรู้สึกผิดต่อความ
เชื่อสูงสุด คือ หลักการทางศาสนา คือ ผิดต่อพระผู้เป็นเจ้า ตนเองต้องตกนรก เป็นความผิดท่ีลึกซ้ึงถึงจิต
วิญญาณ จําเป็นต้องยุติการกระทําท่ีผิดนั้น แล้วหันกลับมาใช้ชีวิตปกติ ทําความดีชดเชยความผิดบาปดังกล่าว 
รับใช้พระผู้เป็นเจ้าในหนทางท่ีถูกต้องและหนทางนั้น ก็คือ หนทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

การได้รับชัยชนะทางความคิดจึงถือเป็นชัยชนะท่ีม่ันคงยั่งยืนอย่างไม่มีสิ่งใดมาเทียบได้ เป็นการ
ชนะโดยไม่ต้องใช้การทําสงคราม 

การต่อสู้ของกลุ่มก่อความไม่สงบกับกลไกอํานาจรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนั้น 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของการต่อสู้ทางความคิดกับส่วนของการต่อสู้ทางการทหาร ความคิด ความ
เช่ือ เป็นวิญญาณของสงครามในภาคใต้ ฉะนั้น การค้นคว้าสงครามในพ้ืนท่ี จึงควรเป็นการค้นหาความคิด
ความเชื่อของคู่ต่อสู้  เข้าใจความคิดความเช่ือของฝ่ายตรงข้ามได้เม่ือใด ก็เข้าใจสงครามในภาคใต้ได้เม่ือ
นั้น 

 

การทําความเข้าใจโครงสร้างยุทธศาสตร์ทางความคิดของกลุ่มก่อความไม่สงบ  
องค์กร คณะบุคคล และบุคคลหลายๆ ภาคส่วนท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีแสดงเจตนาสู่

สาธารณะว่าต้องการแสดงบทบาทให้เกิดสันติสุขข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการไปศึกษาดูงานเพ่ือ
ค้นหาตัวแบบท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ไม่ว่าจะเป็นมณฑลซิ
นเจียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สเปน หรือไอร์แลนด์เหนือ ทุกๆ ตัวแบบท่ีได้มา
ล้วนไม่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ของไทยได้ 

เหตุท่ีนํามาประยุกต์ใช้ไม่ได้ก็เพราะกรณีศึกษาเหล่านั้นมีโครงสร้างทางความคิดแตกต่างกับ
กรณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนั่นเอง เม่ือเป็นเช่นนั้น 

คําถามสําคัญ ก็คือ แล้วโครงสร้างยุทธศาสตร์ทางความคิดของกลุ่มก่อความไม่สงบในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ของไทยคืออะไร 

 
� โครงสร้างยุทธศาสตร์ทางความคิดของกลุ่มก่อความไม่สงบ 

การกําหนดยุทธศาสตร์การต่อสู้ทางความคิดของกลุ่มก่อความไม่สงบนั้น หากพิจารณาอย่าง
ลึกซ้ึง เราก็จะพบรากฐานทางความคิดท่ีแนบแน่นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ความเป็นเชื้อชาติมลายู 
ศาสนาอิสลาม และความทรงจําในประวัติศาสตร์แห่งรัฐปัตตานี 

องค์ประกอบ 3 ส่วนดังกล่าว ล้วนมีกัมมันตภาพเฉพาะตัวท่ีทรงพลัง เม่ือถูกนํามาหลอมรวมให้
กลายเป็นจิตสํานึกของมวลชนหรือจิตสํานึกสาธารณะของชาวมลายูปัตตานีบางกลุ่ม คนเหล่านี้ก็จะกลายเป็น
มวลชนปฏิวัติท่ีพร้อมจะอุทิศตนต่อสู้ตามแนวทางท่ีตนเชื่อม่ันและศรัทธา พร้อมท่ีจะเสียสละแม้ชีวิตได้ในทันที 
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ทําไมองค์ประกอบ 3 ส่วนดังกล่าว จึงมีอิทธิพลมากขนาดนั้น จากการได้สัมผัส ซึมซับ วิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคมของชาวมลายูปัตตานีมาอย่างยาวนานเห็นว่าองค์ประกอบ 3 ส่วน หรือรัฐไทย เรียกสั้นๆ 
เป็นคําคล้องจองว่า ชาติ-ศาสนา-มาตุภูมิ เป็นโครงสร้างยุทธศาสตร์ทางความคิดของกลุ่มก่อความไม่สงบนั้น 
น่าจะมาจากเหตุและปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. ชาติ คือ เชื้อชาติมลายู เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าหนึ่ง ซ่ึงก่อกําเนิดและต้ังถ่ินฐานอยู่
บนแหลมมลายู อีกท้ังยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกมลายู (Malay World) ท่ีประกอบด้วยพ้ืนท่ีทางตอนล่าง
คาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะต่างๆ พวกเขามีภาษาและวัฒนธรรมจําเพาะท่ีแตกต่างจากพลเมืองส่วนอ่ืนๆ ของ
ไทย พวกเขาจึงมีความสํานึกและมีความภาคภูมิ ใจในความเป็นเชื้อชาติมลายูอยู่อย่างเต็มเป่ียม ความสํานึก
ดังกล่าว ได้ทําให้พวกเขาพยายามด้ินรนในการดํารงไว้ ซ่ึงความเป็นตัวตนของคนเชื้อชาติมลายู พยายามต่อสู้
ด้ินรนทุกทาง ทุกเวลา และทุกโอกาส เพ่ือท่ีจะมีพ้ืนท่ีท่ีเป็นอิสระของชนเผ่าของเขาเอง ท้ังในระดับบุคคล 
ระดับสังคม และระดับประเทศ คือ ความเป็นรัฐเอกราช 

2. ศาสนา คือ ศาสนาอิสลาม อิสลามมีลักษณะเฉพาะพิเศษ ท่ีศาสนิกผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง 
ล้วนเต็มใจยินยอมมอบท้ังชีวิตและจิตวิญญาณแก่พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา เพ่ือพวกเขาจะได้รับการโปรด
ปราน เป็นบ่าวรับใช้ใกล้ชิด และมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์กับพระองค์บนสรวงสวรรค์ เพราะฉะนั้น การพิทักษ์
รักษาหนทางแห่งอิสลาม การปฏิบัติในสิ่งท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามและทรงอนุมัติ แม้จะลําบากเพียงใด ศาสนิก
ผู้ศรัทธาทุกคนก็พร้อมท่ีจะกระโจนเข้าสู่หนทางแห่งความยากลําบากนั้น แม้จะหมายถึงการเอาชีวิตของ
ตนเองเป็นเดิมพันก็ตาม 

3. มาตุภูมิ ซ่ึงก็คือ รัฐปัตตานีในอดีต แกนนําและมวลชนของขบวนการแบ่งแยกดินแดนทุก
คนล้วนมีความรู้สึก ผนึกแน่นในจิตวิญญาณตนว่า ปัตตานี หรือ ฟาฏอนี หรือ ปาตานี หรือ ปตานี เป็นรัฐเอก
ราช เป็นประเทศท่ีตนภาคภูมิใจ และประดุจโอเอซิสของวัฒนธรรมอิสลามท่ีรุ่งเรืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ถึงขนาดเรียกว่า คือ ระเบียงของมหานครเมกกะห์เลยทีเดียว ความรู้สึกผูกพัน ความภูมิใจในปัตตานีดังกล่าว 
จึงยิ่งใหญ่เกินกว่า จะนําความรู้สึกของคนธรรมดาท่ัวไป ท่ีไม่ใช่คนมลายูปัตตานีไปหยั่งวัดได้ จิตสํานึกเช่นว่านี้ 
หากการต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงการฟ้ืนคืนฟาฏอนี แม้ชีวิตพวกเขาก็พร้อมท่ีจะสละให้ได้เช่นเดียวกัน  

นี่คือ รากฐานจิตสํานึกท่ีหนักแน่นท่ีสุด ของผู้นําและมวลสมาชิกของขบวนการแบ่งแยก
ดินแดนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และผลึกความสํานึกนี่เองท่ีได้พัฒนาเป็นโครงสร้าง
ยุทธศาสตร์ทางความคิดการต่อสู้ของกลุ่มก่อความไม่สงบท่ีนําโดย ขบวนการ BRN Co-ordinate ในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีสรุปเป็นคําขวัญสั้นๆ ว่า เช้ือชาติ-ศาสนา-มาตุภูมิ นั่นเอง 

 
� รัฐไทยควรกําหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์ทางความคิดอย่างไร จึงจะสามารถรับมือกับ

ยุทธศาสตร์ทางความคิดและการต่อสู้ของกลุ่มก่อความไม่สงบได้ 
การกําหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์ทางความคิดของรัฐไทยให้ได้เปรียบกลุ่มก่อความไม่สงบนั้น 

ควรดําเนินการ ดังนี้ 
1.  รัฐไทย โดยบทบาทของบุคลากรและหน่วยงานด้านความม่ันคง จะต้องศึกษาสภาวะทาง

สังคมจิตวิทยาของประชาชน โดยเฉพาะชาวมลายูมุสลิมปัตตานีในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ลึกซ้ึง 
จนสามารถรู้ได้ว่า พวกเขามีเจตคติต่อระบอบการเมืองการปกครองในปัจจุบันอย่างไร เม่ือได้ข้อยุติท่ีชัดเจน
แล้ว จึงควรกําหนดคําขวัญเป็นยุทธศาสตร์ทางความคิดของฝ่ายรัฐ เช่น อาจจะใช้คําว่า ศาสนา-เช้ือชาติ-
มาตุภูมิ หรือ อิสลาม-มลายู-ปัตตานี 
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2. การจัดวางทิศทางการพัฒนาสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับคําขวัญ
ดังกล่าว จะทําให้รัฐไทยมียุทธศาสตร์การต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบข้ึนได้ในทันที การวางนโยบาย การ
จัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมในทุกมิติทุกพ้ืนท่ีก็จะดําเนินไปภายในกรอบอิสลาม-มลายู-ปัตตานี 
นั่นเอง 

ความหมายของยุทธศาสตร์นี้ ก็คือ รัฐไทยต้องสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานทุกอย่างให้
ครอบคลุมบริบทของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยคําขวัญ 3 ประการดังกล่าว คือ ศาสนา-เชื้อชาติ-มาตุภูมิ 
หรือ อิสลาม-มลายู-ปัตตานี 

1. อิสลาม รัฐจะต้องสนับสนุนส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักศาสนาไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ต้องให้
เกียรติให้ความเคารพกับผู้นําทางศาสนาและผู้นําชุมชน สิ่งใดท่ีเป็นองค์ประกอบในการดําเนินชีวิตตามวิถี
อิสลาม รัฐจะต้องช่วยเหลือสนับสนุนอย่างจริงจัง เช่น การสร้างศาสนสถาน การเรียนวิชาศาสนา และการใช้
ชีวิตตามแนวทางอิสลาม อย่าให้เพ่ือนมุสลิมรู้สึกอึดอัดขัดข้อง ไม่สะดวกและไม่มีเสรี หากรัฐไทยโดยเจ้าหน้าท่ี
ทุกภาคส่วนทําได้เช่นนี้ การระดมคนเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมในพ้ืนท่ีของเขา
เองก็จะเป็นไปได้และง่ายข้ึน 

2. มลายู รัฐจะต้องแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ารัฐจะไม่ใช้นโยบายผสมกลมกลืน ไม่ยัดเยียด
วัฒนธรรมไทยภาคกลางให้กับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนการให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ทุกๆ ภาคของประเทศไทยนั้น ก็เพ่ือให้เป็นกําไรชีวิตของผู้เรียนเอง เม่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกันก็จะเป็นไป
โดยรวดเร็ว นอกจากการแสดงออกดังกล่าวแล้ว รัฐจะต้องเป็นฝ่ายริเริ่มในการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ ความเป็นมลายู
ให้สูงเด่นทัดเทียมกับอัตลักษณ์ของชนเชื้อชาติอ่ืนๆ เพ่ือคนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้เกิดความ
ภาคภูมิใจในตัวตนของเขา และความเป็นประชาชาติไทย 

3. ปัตตานี รัฐจะต้องดําเนินการในทุกมิติให้คนในพ้ืนท่ีเกิดความรู้สึกว่า แผ่นดินเกิดของตนท่ี
เคยรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์แต่ครั้งอดีตนั้นยังไม่ได้สูญหายไปไหน พร้อมท่ีจะกลับมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อีกใน
ยุคปัจจุบัน เพียงแต่ให้ทุกๆ คนมีความคิดและแนวทางท่ีถูกต้อง สิ่งดีๆ ก็จะตามมาเอง การอยู่เป็นส่วนหนึ่ง
ของรัฐไทย ก็เหมือนกันชนเชื้อชาติอ่ืนๆ ท่ีกระจายกันอยู่ในทุกภาคของประเทศ ทุกเผ่าพันธุ์ก็ยังสามารถ
รักษาอัตลักษณ์ของชนเผ่าตนเองไว้ได้ มีเสรีท่ีจะทําอะไรก็ได้ หากสิ่งท่ีทํานั้นไม่ผิดกฎหมาย ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับตนเองและสังคม อีกท้ังยังสามารถพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้เจริญยิ่งๆ ข้ึนไปด้วยตัว
ของตัวเองได้อีกด้วย 

หากรัฐไทยสามารถปฏิบัติการเชิงรุกด้วยการชูประเด็น อิสลาม-มลายู-ปัตตานี ข้ึนมาให้เห็น
เป็นรูปธรรมได้ เง่ือนไขสงครามท่ีดํารงอยู่มาอย่างยาวนานก็จะหมดไป การต่อสู้ใดๆ หากไม่มีเง่ือนไข ก็ไม่อาจ
ดําเนินสงครามต่อไปได้ การก่อความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จะเป็นเพียงอาชญากรรมธรรมดา 
สุดท้ายก็จะต้องยุติไปโดยปริยาย 

ส่วนการตอบโต้ความคิดชี้นํา ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และประเด็นท่ีบิดเบือนหลักการของศาสนา
อิสลาม เพ่ือบรรลุเป้าหมายการต่อสู้ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนั้น ควรตอบโต้ด้วยแนวทางแห่งเหตุผล 
ดังต่อไปนี้ 

�  ความคิดช้ีนํา     
1. ดินแดนท่ีเรียกว่า ปัตตานี ในปัจจุบัน หรือท่ีเรียกว่า ปาตานี หรือ ปตานี ในอดีต สุจิตต์ 

วงษ์เทศ9 ได้ตั้งคําถามและนําเสนอข้อมูลทางโบราณคดี ว่าจริงๆ แล้วเป็นดินแดนของใคร ใครเป็นคนด้ังเดิมท่ี
                                                                        

9 สุจิตต์ วงษ์เทศ, “รัฐปัตตานีไม่ใช่เมืองข้ึนกรุงสุโขทัย” ใน มติชนรายวัน 12 สิงหาคม 2548. 
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อยู่ในดินแดนนี้ก่อน คําตอบ ณ วันนี้ คือ ไม่รู้ว่าเป็นใคร เพราะในยุคดึกดําบรรพ์ยังไม่มีชื่อเรียกอย่างปัจจุบัน 
แต่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่า มีคนพ้ืนเมืองด้ังเดิมต้ังหลักแหล่งอยู่ท่ีนี่เม่ือ 3,000 ปีมาแล้ว ต่อมาชุมชนเหล่านี้
มีการติดต่อค้าขายกับชมพูทวีป ก็เริ่มรับอารยธรรมจากท่ีนั่นเข้ามา จนชุมชนเติบโตเป็นรัฐนับถือศาสนาต่างๆ 
เช่น ฮินดู และพุทธ มีหลักฐานทางโบราณคดีท่ีเชื่อกันว่าท่ีนี่ คือ ศรีวิชัย รัฐท่ีเก่าแก่กว่าสุโขทัยเกือบ 1,000 ปี 
ชุมชนหนึ่งท่ีพัฒนาการต่อเนื่องมาจากศรีวิชัยและได้กลายเป็นรัฐอิสระ มีกษัตริย์ปกครองตนเอง กษัตริย์
พระองค์แรกท่ีเปลี่ยนการนับถือศาสนาจากศาสนาพุทธไปเป็นศาสนาอิสลาม ทรงพระนามว่าพระยาอินทิรา 
รัฐอิสระดังกล่าวก็คือ รัฐปาตานี หรือ ปตานี หรือท่ีเรียกกันในชื่อปัจจุบันว่า ปัตตานี นั่นเอง 

2. รัฐปัตตานี10 มีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าสําคัญมีท้ังพ่อค้าชาวจีน  
อินเดีย อาหรับ เปอร์เซีย มลายู โปรตุเกส และสยาม เข้ามาติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า รวมท้ังมีคนหลายชาติ
พันธุ์และศาสนาเข้ามาต้ังหลักแหล่ง อยู่ในปริมณฑลของนครรัฐแห่งนี้เป็นจํานวนมาก  

3. จากรายงานการวิจัยของรัตติยา สาและ (2544)11 ได้อธิบายภาพทางสังคมของปัตตานียุคนี้
ไว้ว่า จากสภาพสังคมมลายูท่ีแฝงด้วยวัฒนธรรมด้ังเดิมผสมชวาและฮินดู-พุทธได้กลายเป็นสังคมท่ียึดเกาะกับ
วัฒนธรรมอิสลามมากข้ึน ประกอบกับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจท่ีมาจากการติดต่อค้าขายกับชนชาติต่าง 
ๆ ดังกล่าว ทําให้ปาตานีหรือปัตตานีต้องเผชิญกับปัญหาของบ้านเมืองมากมาย เช่น การเกิดจลาจลภายในป
ตานีเอง และการรุกรานจากภายนอก จนเกิดเป็นสงครามระหว่างรัฐข้ึนหลายครั้ง 

จากสภาพดังกล่าวจึงอาจแบ่งยุคการเปลี่ยนแปลงของปตานี เพ่ือให้มองเห็นสภาพทางสังคม 
และวัฒนธรรมอย่างคร่าวๆ ได้ดังนี้ 

1) สมัยเป็นราชอาณาจักรมลายู - อิสลาม (พ.ศ.2043-2351) กล่าวกันว่าเป็นยุคปตานีท่ี
เจ้าผู้ครองนครและประชาชนบางส่วน เริ่มเปลี่ยนแปลงจากการยอมรับนับถือความเชื่อจากฮินดู - พุทธ มา
เป็นการยอมรับนับถือในศาสนาอิสลาม  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ยุคย่อยๆ คือ 

 1.1)  ยุคราชวงศ์ศรีวังสา (พ.ศ.2043-2229) กล่าวกันว่าเป็นยุคทองของปตานี
เลยท่ีเดียวเนื่องจากมีความเจริญรุ่งเรือง ร่ํารวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมได้ช่วยกัน
เสริมสร้างให้ปตานีมีความม่ันคง เข้มแข็ง และอุดมสมบูรณ์ทัดเทียมกับนานาชาติท้ังในยุโรปและเอเชีย 

 1.2)  ยุคราชวงศ์กลันตัน (พ.ศ.2231-2272) ยุคนี้เป็นยุคสมัยท่ีย่ําแย่ของปตานี 
เนื่องจากได้มีศึกสงครามกับสยามหลายครั้ง ท้ังสยามและพม่าต่างก็อยากรวมปตานีไว้ในเขตขัณฑสีมาของตน 
เนื่องจาก อาณาบริเวณดังกล่าว เป็นเขตยุทธศาสตร์สําคัญทางเศรษฐกิจท่ีสามารถใช้อํานาจควบคุมไปถึง
บริเวณคอคอดกระ ซ่ึงเชื่อมต่อระหว่างอ่าวเบงกอลกับอ่าวไทย อย่างไรก็ตามแม้จะเกิดวิกฤติการณ์ ท้ังในและ
ต่างประเทศ แต่ปตานีก็ยังคงมีชื่อเสียงในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมอิสลาม ยุคนี้ได้มีปราชญ์มุสลิม
เกิดข้ึนหลายท่าน แต่ละท่านได้สร้างผลงานด้านการแปลคัมภีร์ศาสนาอิสลามท่ีเป่ียมไปด้วยคุณภาพไว้จํานวน
มาก อีกท้ังยังมีมัสยิดและปอเนาะท่ีมีชื่อเสียงอีกมากมายกระจายอยู่เกือบทุกพ้ืนท่ี 

 1.3)  ยุคก่อนเจ็ดหัวเมือง (พ.ศ.2319-2351) เป็นยุคสุดท้ายของรัฐปตานีท่ีมี
เอกราช เพราะหลังจากสุลต่านมูฮัมหมัดปกครองปตานีในปี พ.ศ. 2319 ได้ไม่ก่ีปี สยามก็สามารถรวมปตานี
เป็นส่วนหนึ่งของพระราชอาณาจักรสยามได้สําเร็จ 

                                                                        

10 ศรีจักร วัลลิโภดมและคณะ, เล่าขานตํานานใต้, (นครปฐม: ศูนย์ศกึษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550) 
11 รัตติยา สาและ, การปฏิสมัพันธ์ระหว่างศาสนิกท่ีปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส, (กรุงเทพฯ: สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544). หน้า 28-71. 
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2) สมัยปตานีเริ่มตกอยู่ใต้การยึดครองของอาณาจักรสยามนั้น ปตานีถูกแบ่งแยกออกเป็น
เจ็ดหัวเมือง ในขณะท่ีความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐบาลสยามก็เกิดข้ึนบ่อยครั้ง กระท่ังเกิดสงครามข้ึน
หลายครั้ง จนกระท่ังถึงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง ยุคสมัยนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุคย่อยๆ ได้แก่ 

  
2.1)  ยุคเจ็ดหัวเมือง (พ.ศ.2444-2449) นับต้ังแต่สยามได้รวมปตานีไว้ เป็นส่วน

หนึ่งของราชอาณาจักรปตานีก็มีสถานะเป็นหนึ่งใน 7 หัวเมือง คือ ปัตตานี ยะล ยะหริ่ง ระแงะ รามัน สายบุรี 
และหนองจิก การปกครองหัวเมืองท้ังเจ็ดให้ข้ึนตรงกับเมืองสงขลาจนถึงปี พ.ศ.2444  รัชกาลท่ี 5 ก็ทรงโปรด
ให้ยกเลิกเปลี่ยนมาใช้ระบบมณฑลเทศาภิบาล โดยได้ทรงแต่งต้ังราฌาหรือสุลต่านเป็นผู้ปกครอง แต่ละหัว
เมืองท้ัง 7 หัวเมืองข้ึนตรงต่อข้าหลวงใหญ่มณฑลนครศรีธรรมราช 

2.2)  ยุคเป็นมณฑล (พ.ศ.2449-2475) สมัยรัชกาลท่ี 6 ได้ทรงแบ่งเขตการ
ปกครองภาคใต้เสียใหม่ โดยการปรับ 7 หัวเมืองให้เหลือเพียง 4 เมือง ได้แก่ เมืองปัตตานี ยะลา สายบุรี และ
ระแงะ 

3) นับต้ังแต่ พ.ศ.2475 เป็นต้นมา หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่ีพระราชอํานาจ
ของพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ นโยบายการเมืองการปกครองท่ีใช้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็
เปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังหรือไม่ก็เป็นรัฐบาลท่ีมาจากการทํารัฐประหาร ซ่ึงบาง
ยุคก็ใช้นโยบายท่ีก่อให้เกิดปัญหา เช่น นโยบายผสมกลมกลืนทางเชื้อชาติ สมัยจอมพล ป. พิบูล-สงคราม 
นโยบายอพยพคนไทยภาคอ่ืน เข้ามาถ่วงดุลในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ ตามแนวคิดดุลยภาพทางประชากร ยุค
หลังจอมพล ป. พิบูลสงคราม เหล่านี้เป็นต้น 

แต่ไม่ว่าจะใช้แนวคิดใด กุศโลบายใดในยุคสมัยใด เหตุความไม่สงบในพ้ืนท่ีปลายด้ามขวานนี้ก็
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องตลอดมา ท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพราะความเข้มข้นทางอัตลักษณ์ของชาวมลายูปตานี การสืบ
สานความมุ่งม่ันในแนวคิดกู้ชาติปตานีให้กลับคืนมาสู่ความเป็นรัฐท่ีมีเอกราชและอธิปไตย ไม่ได้เจือจางลง
ไปตามยุคสมัยนั่นเอง 

ท่ีกล่าวเรื่องราวในประวัติศาสตร์ปตานีในอดีตมาค่อนข้างยืดยาว ก็เนื่องจากต้องการฉายภาพ
ให้เห็นว่า รากเหง้าของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีกําลังเพ่ิมระดับความรุนแรงอยู่ ในขณะ
นี้นั้น แท้จริงแล้วคือ ปัญหาความคิดต้องการแบ่งแยกดินแดนท่ีไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐไทย 
โดยต้องการฟ้ืนคืนรัฐปตานีข้ึนมาใหม่ของกลุ่มชนเชื้อชาติมลายูปัตตานีบางส่วน ซ่ึงนําโดยขบวนการ
แบ่งแยกดินแดนนี่มีกลุ่ม BRN Co –ordinate เป็นแกนนํา 

4. แนวคิดชี้นําการต่อสู้เพ่ือภารกิจกอบกู้รัฐปตานีข้ึนอดีตให้กลับมาเป็นรัฐท่ีมีเอกราชและ
อธิปไตยเป็นของตนเองด้วยวิธีรุนแรงในระดับสงครามท่ีขบวนการแบ่งแยกดินแดนกําลังดําเนินอยู่ในขณะนี้นั้น 
เป็นสิ่งถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ สมควรท่ีต้องตรวจสอบใคร่ครวญดูในแต่ละ
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

4.1 การเกิดสงครามระหว่างรัฐสยามกับรัฐปตานีในอดีตนั้นไม่ว่าฝ่ายใดเป็นผู้เข้าตีหรือ
เป็นผู้ถูกตี ฝ่ายใดชนะ ก็จะมีธรรมเนียมคล้ายกัน คือ การเร่งจัดระเบียบสังคมแต่งต้ังผู้ปกครองและประกาศใช้
กฎหมายใหม่ ในยุคหนึ่งปตานีก็เคยเข้าตีกรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงของสยาม และอีกยุคหนึ่งก็เข้าตีเมือง
สงขลาและยึดได้สงขลาเป็นเมืองข้ึน จนสยามต้องส่งกองทัพจากกรุงเทพฯ สมทบกับกองทัพเมือง
นครศรีธรรมราชเข้าตีรัฐปตานี จนรวมปตานีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามได้สําเร็จ เพราะฉะนั้น 
ความคิดท่ีว่าสยามรุกรานและยึดครองปตานี ทําให้ชาวปตานีเจ็บปวด เนื่องจากสยามได้ทําลายความรุ่งเรือง
ด้านเศรษฐกิจการค้าและความบริสุทธิ์ของศาสนาอิสลามนั้น ยังเป็นปัญหาท่ีต้องพิจารณาใคร่ครวญ ไม่ควรใช้
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ความรู้สึกตัดสินเพียงอย่างเดียว เนื่องจากถึงแม้ปตานีจะมารวมกับสยามกลายเป็นปัตตานีของไทยในปัจจุบันก็
ตาม ความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่ทุกภาคท่ัวประเทศก็ไม่ได้รู้สึกว่าชาวมลายูมุสลิมปัตตานีเป็นกลุ่มแปลก
แยกท่ีไม่ใช่คนไทย ด้านเศรษฐกิจการค้าก็ไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยนําความแตกต่างทางเชื้อชาติมาเป็นตัว
ต้ังแต่อย่างใด  ยิ่งท่ีกล่าวหาว่าสังคมใหญ่ของไทยเป็นตัวการในการทําลายความบริสุทธิ์ของศาสนาอิสลามนั้น 
ยิ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะในกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกฉบับได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน ถึงการสนับสนุนคุ้มครองทุก
ศาสนา โดยเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภ์แก่ทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนตัวการท่ี
รุกกระหน่ําทําลายความเป็นด้ังเดิมของแต่ละชนชาติท่ัวโลก ทําลายวิถีชีวิต และทําลายความเชื่อของทุกๆ 
ศาสนา ก็คือกระแสโลกหรือกระแสโลกาภิวัตน์ ไม่ใช้รัฐบาลท่ีปกครองของแต่ละประเทศ ซ่ึงรวมถึงรัฐไทยกับ
ชาวมลายูมุสลิมปัตตานีด้วย 

2.2 การใช้กฎหมายชารีอะห์ในสังคมไทยก็เช่นกัน ทุกรัฐบาลท่ีปกครองประเทศ ต่างก็
ให้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มท่ี เช่น ปัจจุบันก็มีแผนกกฎหมายอิสลามท่ีว่าด้วยครอบครัวและมรดกอยู่ในศาล
ยุติธรรมไทยแล้วแต่ถ้าจะใช้ให้มากกว่านี้ ท้ังในด้านรูปแบบและเนื้อหา ก็น่าจะเกิดจากการสื่อสารเก่ียวกับองค์
ความรู้เรื่องชารีอะห์ให้สังคมได้รู้และเข้าใจให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  

2.3 ประเด็นท่ีว่ารัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐไทยจงใจมุ่งทําลายจิตวิญญาณของชาวมลายู 
และอิสลามนั้นมีอยู่จริงก็แต่ส่วนบุคคล ไม่ใช่รัฐและสังคมไทย เรื่องตัวบุคคลท่ีไม่รู้ ไม่เข้าใจความเป็นมลายู 
และไม่รู้เรื่องศาสนาอิสลามนั้นมีจริง เพราะเรื่องเฉพาะส่วนเช่นนี้จะรู้และเข้าใจได้อย่างลึกซ้ึงก็มีแต่คนท่ีเป็น
มลายูมุสลิมเองเท่านั้น คนนอกย่อมยากท่ีจะเข้าใจ แต่คนท่ีรู้และเข้าใจแล้วมีพฤติกรรมประสงค์ร้ายอย่างท่ี
กล่าว ก็มีแต่พวกสุดโต่งทางความคิดเท่านั้น ซ่ึงคนประเภทนี้ก็มีอยู่ทุกๆ สังคม ไม่เฉพาะแต่ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เท่านั้น 

2.4 การกล่าวหาว่าหนุ่มสาวชาวปาตานีถูกล้างสมองด้วยระบบการศึกษาท่ีทําให้เป็นคน
ไทย พยายามท่ีจะแยกศาสนาและวิถีชีวิตออกจากการเมือง และการพยายามกีดกันอุลามะอ์รุ่นใหม่ๆ ออก
จากสังคมเป็นข้อกล่าวหาท่ีไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพราะระบบการศึกษาไทยเป็นระบบการศึกษาเสรีท่ีสร้าง
ทางเลือกให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เนื้อหาสาระขององค์ความรู้ก็ไม่ได้เน้นความเป็นชาตินิยม แต่การเรียนรู้
จะเน้นเปิดกว้าง จากเรื่องพ้ืนฐานใกล้ตัวไปสู่ความเป็นสากล การล้างสมองด้วยระบบการศึกษาในรัฐไทยจึงไม่
มี เป็นเพียงการคิดท่ีขาดวิจารณญาณอย่างสุมขุมลุ่มลึกเท่านั้น การแยกศาสนาออกจากการเมือง วิถีชีวิต และ
การกีดกันอุลามะห์รุ่นใหม่ออกจากสังคมก็เป็นการมองจากปรากฏการณ์ด้านเดียว ความจริงแล้วในสังคมไทย
นี้ หากผู้รับผิดชอบบ้านเมืองระดับสูงท้ังฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจําทุกกระทรวง ทบวง กรม มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในความเป็นมลายูของคนมลายูมุสลิมปัตตานีและมีความรู้ความเข้าใจศาสนาอิสลาม
ระดับพ้ืนฐานอยู่บ้าง ก็เชื่อได้ว่าปรากฏการณ์เชิงลบดังกล่าวจะไม่เกิดข้ึน 
 

� ความคิดระดับยุทธศาสตร์ 
1.  การสร้างจิตสํานึกร่วมและกําหนดศัตรูร่วมด้วยสถานการณ์สงครามเป็นการสร้าง

หนทางเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางการเมืองท่ีผิดพลาด เพราะสงครามท่ีกลุ่มก่อความไม่สงบกําลังดําเนินอยู่นี้ 
ไม่ใช่สงครามญิฮาดท่ีอยู่ในแนวทางของบทบัญญัติในศาสนาอิสลาม เนื่องจากเป็นการก่อสงครามท่ีผิดเง่ือนไข
ทางศาสนา รัฐไทยไม่ได้กดข่ีและขับไล่ชาวมุสลิมอย่างอยุติธรรมและไม่ได้ลิดรอนสิทธิ์ด้านศาสนาแก่บุคคลใด
ในดินแดนปัตตานีท้ังในอดีตและปัจจุบัน 

การอ้างว่า รัฐปตานีในอดีตเป็นรัฐอิสลามเม่ือสยามยกทัพมาทําสงครามและดําเนินการรวม
ชาติย่อมเป็นการกดข่ีเข้าเกณฑ์การทําสงครามญิฮาดนั้นไม่ถูกต้องเพราะรัฐปตานียังไม่ถึงข้ันเป็นรัฐอิสลาม 
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เพียงแต่มีกษัตริย์และประชาชนบางส่วนนับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น ระบอบการปกครองยังไม่เป็นชารีอะห์ 
แต่ยังเป็นแบบด้ังเดิม  

2. การปลุกกระแสชาตินิยม สร้างสํานึกร่วมในการต่อสู้เพ่ือไปบรรลุเป้าหมายทางการเมือง 
เป็นการปฏิบัติท่ีขัดแย้งกับหลักการอิสลาม ฉะนั้น ใครก็ตามท่ีใช้ความรู้สึกชาตินิยมทางเชื้อชาติ ปลุกระดมให้
คนเข้าสู่สงครามโดยอ้างว่าเป็นสงครามญิฮาด จึงเป็นการบิดเบือนเง่ือนไขของสงครามญิฮาดตามหลักการของ
ศาสนาอิสลาม การบิดเบือนเจตนารมณ์แห่งพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญท่ีจะทําให้กลุ่มก่อความไม่
สงบพ่ายแพ้สงครามท่ีตนเองก่อข้ึนท้ังในปัจจุบันและอนาคต  

3. การปกปิดองค์กรนําศูนย์การนําโดยอ้างว่าเพ่ือให้ได้ภาพของการต่อสู้ในลักษณะลุกฮือ
ของประชาชนมลายูปัตตานี ไม่ใช่การต่อสู้ของใครคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นภารกิจของ
ทุกคนอันเกิดจาก สํานึกร่วมท่ีจะต่อสู้ปลดปล่อยรัฐปตานีร่วมกัน วิธีคิดเช่นนี้ไม่ถูกต้องเพราะการปกปิดองค์กร
นําจะทําให้แนวร่วมสับสนไม่ม่ันใจ และการปกปิดศูนย์การนําจะทําให้หนทางและเป้าหมายการต่อสู้ไม่ชัดเจน 
การไม่กล้าเปิดเผยท้ังตัวบุคคลและอุดมการณ์ในการต่อสู้อย่างตรงไปตรงมาก็คือความไม่แน่ใจในภาพลักษณ์
ของผู้นําและความถูกต้องของหนทางและเป้าหมายในการต่อสู้นั่นเอง 

การชี้นําสงครามโดยให้แกนนํา นักรบ และแนวร่วมปฏิบัติการโดยใช้จินตนาการส่วนบุคคล 
ท่ียึดโยงกับความรู้สึกร่วมในภารกิจการกอบกู้รัฐปตานีเป็นการชี้นําท่ีไร้การนํา เป็นการปฏิบัติการท่ีไม่มีการ
จัดต้ังอย่างแท้จริง สุดท้ายก็คือการทําสงครามท่ีอาศัยลักษณะของความเป็นไปเองมากกว่าท่ีจะเกิดจากการ
ชี้นําของผู้บัญชาการสงคราม ลักษณะเช่นนี้อาจจะรู้สึกว่าเป็นวิธีท่ีดีเพราะได้เปรียบทางยุทธวิธี แต่สภาพ
ดังกล่าวจะเปลี่ยนไป เม่ือคู่ต่อสู้เริ่มเข้าใจยุทธศาสตร์และเริ่มเข้าใจสภาพของกลุ่มก่อความไม่สงบชัดเจนมาก
ข้ึน 

 

� ความคิดระดับยุทธวิธี 
1.  การตัดสินใจลุกข้ึนนต่อสู้ ด้วยอาวุธกับรัฐไทยของกลุ่มก่อความไม่สงบเป็นการ

วางรากฐานความขัดแย้งระยะยาวไว้ให้แก่พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะการต่อสู้ด้วยแนวทางนี้จะไม่ยุติ
ลงในระยะเวลาอันสั้น สงครามจะยืดเยื้อเพราะการปฏิบัติด้านการยุทธท่ีเหี้ยมโหด สยดสยอง เช่น การตัด
ศีรษะเสียบประจาน การยิงแล้วจุดไฟเผาศพ จะเป็นตัวทําลายความถูกต้องของการต่อสู้จนขาดความชอบ
ธรรมในการต่อสู้ไปในท่ีสุด  

2. การก่อเหตุร้ายไม่ว่าจะเป็นการฆ่าผู้บริสุทธิ์  การวางระเบิดหรือการเผาทําลาย
สาธารณสถานแล้วป้ายความผิดว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าท่ีรัฐ เพ่ือสร้างความโกรธแค้นชิงชังข้ึนในหมู่
มวลชนระยะแรก ยุทธวิธีใส่ไคล้ ป้ายสี ดูเหมือนจะได้ผล ก่อให้เกิดปฏิกิริยาด้านลบกับเจ้าหน้าท่ีรัฐอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง จนในบางกรณีมวลชนถึงกับลงมือทําร้ายเจ้าหน้าท่ีจนเสียชีวิตเพราะเข้าใจผิดคิดว่า
เจ้าหน้าท่ีเป็นคนร้าย เช่น กรณีทหารสองนายถูกทําร้ายจนเสียชีวิต เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโจรนินจา แต่
เม่ือเวลาผ่านไปสังคมก็รู้ว่าแท้จริงแล้วเป็นการกระทําของกลุ่มก่อความไม่สงบนั่นเอง 

3. การใช้ผู้หญิงและเด็กเป็นโล่มนุษย์ในรูปแบบของการชุมนุมประท้วง ปิดล้อมท่ีเกิดเหตุ
ไม่ให้มีการเก็บหลักฐานไปตรวจพิสูจน์การปิดถนนหรือแม้แต่การชุมนุมต่อรองเรียกร้องต่อรัฐบาล การใช้สตรี
และเด็กในการก่อ Mob ทุกกรณี เป็นการสร้างภาพให้สังคมโลกได้เห็นว่ารัฐไทยกดข่ีสังคมมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จนถึงกับทําให้ผู้หญิงและเด็กออกมาประท้วง และหากเจ้าหน้าท่ีใช้กําลังเข้าสลายการชุมนุม  
แม้ไม่ใช้อาวุธใดๆ ภาพท่ีออกมาก็จะทําให้เสียการเมืองในเวทีสากลไปอย่างไม่อาจแก้ไขได้ในเวลาอันสั้น ใน
ระยะหลังยุทธวิธีเหล่านี้ก็ใช้ไม่ได้ ผลเนื่องจากสังคมเริ่มรู้ทันกลยุทธ์ การใช้เด็กและสตรีเป็นเครื่องมือของกลุ่ม
ก่อความไม่สงบ  
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4. การยกระดับการก่อเหตุร้ายให้รุนแรงมากข้ึนท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือสร้าง
บรรยากาศอันน่าสะพรึงกลัวข้ึนในพ้ืนท่ี เพ่ือหวังผลในการผลักดันให้คนไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ คนจีน ตลอด
ถึงข้าราชการไม่กล้าอยู่ในพ้ืนท่ี ไม่กล้าทํางาน ย้ายหนีออกจากพ้ืนท่ีไป อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการให้
บรรลุเป้าหมายแนวความคิด ทําพ้ืนท่ีปราศจากคนนอกศาสนา และคนท่ียืนอยู่ข้างรัฐไทย อีกท้ังหวังผลให้
องค์กรสิทธิมนุษยชน องค์กรมุสลิมโลก และองค์กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศได้เห็นว่ารัฐไทยไม่สามารถคุ้มครองสวัสดิภาพให้แก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะชาวมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ จําเป็นท่ีจะต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือในฐานะพลเมืองโลกท่ีต้องได้รับสิทธิ์การ
คุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัยเสมอกันยังมีประเด็นความคิดอ่ืนๆ ในระดับยุทธวิธีอีกมากท่ีทุกฝ่ายทุกคนทุกองค์กร
จะต้องช่วยกันค้นหา และอธิบายความจริงสําหรับแนวทางการต่อสู้ทางความคิดกับกลุ่มก่อความไม่สงบนั้น    
ฝ่ายเราจะต้องเริ่มต้นจากความเป็นจริง ท่ีสังคมสามารถตรวจสอบ ถกแถลง เพ่ือบรรลุข้อสรุปท่ีทุกฝ่ายรับได้ 
มีความลงตัวท้ังในแง่ของเหตุผลทางนิติศาสตร์และเหตุผลทางจิตวิญญาณ 

ส่วนประเด็นการปลุกระดมโฆษณาชวนเชื่อท่ีรัฐไทยสามารถแก้ไขได้ โดยอาศัยปราชญ์ทาง
ศาสนาอิสลามเป็นผู้ชี้ขาดว่า ประเด็นเหล่านั้น แท้จริงแล้วในทัศนะอิสลามมีข้อยุติอย่างไร ซ่ึงก็จะทําให้การ
บิดเบือนโองการต่างๆ ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถูกเปิดโปงโดยสัจจะในเนื้อหาของพระมหาคัมภีร์ฯ นั่นเอง 

 

ประเด็นการปลุกระดมของกลุ่มก่อความไม่สงบและเหตุผลท่ีควรยกข้ึนมาตอบโต้ของ
รัฐไทย 
 

� ประเด็นเก่ียวกับประวัติศาสตร์ปัตตานี 
การปลุกระดมท่ีว่าปัตตานีเคยเป็นรัฐอิสลามท่ีมีเอกราช มีความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์

ของชาวมลายู แต่สยามยกทัพมารุกรานตีเป็นเมืองข้ึน จากนั้น ก็ได้พยายามหล่อหลอมให้ชนชาติมลายู
กลายเป็นไทย ทําลายวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวมลายูจนหมดสิ้น จึงเป็นความชอบธรรมท่ีชาวมลายูมุสลิมทุก
คนจะต้องลุกข้ึนมาต่อสู้ทําสงครามญิฮาดกับจักรพรรดินิยมสยาม เพ่ือฟ้ืนคืนราชอาณาจักรมลายูท่ีมีเอกราช
และอธิปไตยเป็นของตนเอง 

เหตุผลท่ีควรนํามาตอบโต้ คือ การท่ีรัฐปัตตานีได้ล่มสลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยนั้น ถือได้
ว่า เป็นเรื่องของอดีตอันไกลโพ้นท่ีทุกคนไม่ว่า ใครในยุคปัจจุบันล้วนไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องรู้เห็นกับการยกทัพ
รบพุ่งไปมาของบรรพชนท้ัง 2 ฝ่ายแต่อย่างใด ท่ีใช้คําว่า ท้ัง 2 ฝ่าย ก็เนื่องจากว่า ชาวมลายูปัตตานีเองก็เคย
ยกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาได้ชัยชนะปกครองกรุงศรีอยุธยาอยู่ในช่วงสั้นๆ ระยะหนึ่ง หลังจากนั้น สมัยต่อมาก็ยก
ทัพไปตีเมืองสงขลาและนครศรีธรรมราช จนกระท่ังกองทัพสยามจากกรุงเทพฯ ต้องลงมาสมทบกับกองทัพ
เมืองนครเข้าตีเมืองสงขลาได้คืนจากกองทัพปัตตานี ต่อมาจึงได้ปัตตานีเป็นเมืองข้ึน และกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน ท่ียกเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากล่าว เพราะต้องการชี้ให้เห็นว่า การทํา
สงครามระหว่างรัฐเป็นเรื่องธรรมดาในอดีต คนรุ่นปัจจุบันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ เพียงแต่เรียนรู้ไว้
เป็นบทเรียน ทําได้ก็แต่เข้าใจและให้อภัยแก่กันแทนบรรพชน หากท่ีเราอยู่ในปัจจุบันต่างก็มีศักด์ิศรีเท่าเทียม
กัน มีสิทธิเสรีภาพทุกอย่างโดยสมบูรณ์ เราก็น่าจะร่วมกันสมานแผลประวัติศาสตร์ ร่วมกันสร้างชาติ สร้าง
สังคมท่ีเราอยู่ให้เจริญรุ่งเรืองในนามของประชาชาติไทย เช่นเดียวกันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ น่าจะดีกว่า
การนําประวัติศาสตร์บาดแผลมาเป็นมรดกแห่งความเกลียดชัง ส่งต่อไปยังลูกหลานอย่างมิรู้จบสิ้น 

ส่วนข้อกล่าวหาท่ีว่ารัฐไทยได้ทําลายวัฒนธรรมมลายูด้ังเดิมไปจนหมดสิ้นนั้น เป็นเพียงการมี
อคติจนขาดเหตุผลและไม่นําปรากฏการณ์ท่ีเป็นจริงมาพิจารณา หากมีเหตุผลไม่มีอคติมาครอบงําแล้ว สังคม
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ท่ัวไปก็สามารถพิสูจน์ได้ตลอดเวลาว่า รัฐไทยสนับสนุนทุกๆ วัฒนธรรมท้องถ่ินทุกภาคท่ัวประเทศ รวมท้ัง
วัฒนธรรมมลายูของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเสมอภาคกัน เพียงแต่มีบุคคลบางกลุ่มหรือ
บางคนเท่านั้น ท่ีไม่มีพ้ืนฐานในเรื่องเหล่านี้เลย ทําให้ไม่เข้าใจวิถีชีวิตของพ่ีน้องชาวไทยเชื้อสายมลายู จะว่าไป
แล้ว กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่วัฒนธรรมมลายู แม้วัฒนธรรมของตนเอง ใช่ว่าจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
เหตุผลนี้ พิสูจน์ได้ไม่ยาก ถ้าพิสูจน์ก็จะพบความจริงด้วยตนเองทุกคน 

สําหรับการปลุกระดมให้ชาวไทยเชื้อสายมลายูลุกข้ึนสู้ ทําสงครามศาสนากับรัฐไทย หรือคน
ไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ โดยเหตุผลว่า สยามมารุกรานขับไล่ คนมลายูมุสลิมออกจากดินแดนมาตุภูมิปัตตานี 
ท่ีเป็นรัฐอิสลามนั้น ความจริงก็คือ จนบัดนี้ยังไม่มีผู้รู้คนใด แม้ปราชญ์ท้องถ่ินเชื้อสายมลายูปัตตานีเองท่ี
สามารถชี้ขาด (ฟัตวา) ได้ว่า รัฐปัตตานีในอดีตเป็นรัฐอิสลาม มีเพียงเจ้าผู้ครองนครและประชากรบางส่วนของ
เมืองเท่านั้นท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ส่วนระบบสังคม กลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบกฎหมายต่างๆ 
ก็ยังคงเป็นระบอบด้ังเดิม คือ เป็นแบบเจ้าผู้ครองนครรัฐ เช่นเดียวกันกับรัฐอ่ืนๆ ท่ัวไปในคาบสมุทรมลายูยุค
นั้น 

การปลุกระดมมวลชนเข้าสู่สงครามศาสนา (ญิฮาด) จึงไม่ประสบผลสําเร็จ เพราะผิดเง่ือนไข
ของสงครามญิฮาดในหลักการของศาสนาอิสลาม เนื่องจากการญิฮาด คือ การต่อสู้ตามแนวทางของอัลลอฮ์  
เฉพาะในส่วนของหลักการทําสงคราม จะสามารถทําได้ก็ด้วยภายใต้เง่ือนไขของการถูกกดข่ีขับไล่อย่างอ
ยุติธรรม ถูกลิดรอนสิทธิ์ทางศาสนาและต้องอยู่ในกรอบแห่งกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมของสงครามญิฮาด คือ ไม่
ใช้ความรุนแรงคุกคามต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ผู้ไม่สามารถต่อสู้กับใครได้ เช่น เด็ก สตรี คนชรา คนป่วย คน
พิการ หรือแม้แต่เชลยศึก ผู้ยอมจํานน เท่านั้น 

 
� ประเด็นเก่ียวกับกลุ่มชนเช้ือชาติมลายู 

การปลุกระดมท่ีว่าชนชาติมลายูเป็นเจ้าของแผนดินปัตตานีด้ังเดิม เคยมีฐานะเป็นรัฐเอกราช 
มีเจ้าผู้ครองนคร มีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติพร้อมมูลท้ังภาษาวัฒนธรรมข้ึนทุกมิติของการดําเนินชีวิต 
บ้านเมืองเคยเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน จนเป็นท่ีรู้จักของนานาอารยะประเทศ แต่มาล่มสลายเพราะสยามเข้ายึด
ครอง และทุกยุคทุกสมัย นโยบายท้ังด้านเปิดและด้านปิด ทางตรงและทางอ้อม ต่างก็พยายามยัดเยียดให้ชาว
มลายูกลายเป็นคนไทยทุกๆ มิติ ชาวมลายูจึงต้องลุกข้ึนสู้เพ่ือเรียกร้องในสิ่งท่ีเป็นมรดกทางเชื้อชาติกลับคืนมา 

เหตุผลท่ีรัฐไทยควรนํามาสร้างความเข้าใจ คือ ความเป็นไปของประวัติศาสตร์ เม่ือประมาณ 
100 ปีท่ีผ่านมา การรบพุ่งขยายดินแดน รวบรวมกลุ่มคน เผ่าต่างๆ ข้ึนเป็นรัฐ เป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยท่ัวไปใน
ส่วนต่างๆ ของโลก ไม่เคยปรากฏว่ามีรัฐใดเกิดข้ึน โดยการจับจองพ้ืนท่ีโดยคนเชื้อชาติเดียวมาต้ังแต่ต้นจนถึง
ปัจจุบัน ทุกประเทศ ทุกชนชาติ ต่างก็มีประวัติศาสตร์แห่งการรบพุ่ง ครอบครองซ่ึงกันและกันตลอดมา 
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอดีตท่ีเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ท่ีสําคัญ คนรุ่นปัจจุบันท้ังท่ีเป็นคนไทยเชื้อชาติสยาม 
และคนไทยเชื้อชาติมลายู ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้มีส่วนในการก่อกรรมทําเข็ญระหว่างกัน การปลูกฝังและส่งต่อ
ความเคียดแค้นชิงชังระหว่างเชื้อชาติไม่น่าจะเป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันท่ีถูกต้องของคนในรุ่นปัจจุบัน 
แนวทางท่ีถูกต้องน่าจะคิดว่าทุกคนทุกเชื้อชาติท่ีร่วมแผ่นดินเดียวกัน น่าจะภาคภูมิใจว่า เราคือ คนไทย ท่ีมี
อิสระและเสรีท่ีสุดในโลก ในทางหลักการและกฎหมายการปกครอง ไม่มีประเด็นการกดข่ีทางเชื้อชาติ ไม่มีการ
ปิดก้ันสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างอยุติธรรมในทุกมิติทางสังคม ทุกคนเสมอภาคกันทางกฎหมาย ส่วนท่ีเป็น
พฤติกรรมส่วนบุคคลของคนบางกลุ่ม บางคน ท่ีไม่เหมาะสมนั้น สังคมอ่ืนๆ ก็มีกันท่ัวโลก ซ่ึงจะต้องร่วมมือกัน
แก้ไขต่อไป ไม่ใช่เป็นแนวทางหรือกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดข้ึนโดยรัฐ จึงไม่ใช่เป็นเรื่องระหว่างเชื้อชาติหรือรัฐกับ
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กลุ่มคน แต่เป็นความขัดแย้งประเภทความขัดแย้งในหมู่ประชาชนประเภทหนึ่ง ซ่ึงเป็นความขัดแย้งท่ี
แก้ไขได้ ถ้าคู่ขัดแย้งมีความตั้งใจจริงท่ีจะแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 
� ประเด็นเก่ียวกับแนวคิดช้ีนําท่ียึดโยงกับหลักการในบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 

1. การก่อสงครามศาสนา (ญิฮาด) ถือว่าการต่อสู้ในแนวทางของพระผู้เป็นเจ้ ท่ีขบวนการ
แบ่งแยกดินแดน ชี้นําว่าเป็นเครื่องมือเดียวท่ีชาวมลายูมุสลิมปัตตานี สามารถนํามาให้ใช้ในการต่อสู้กู้ชาติ เพ่ือ
ฟ้ืนคืนรัฐปัตตานีจากรัฐสยามได้ 

ความคิดชี้นํานี้ไม่เป็นความจริงเพราะการคิดจะฟ้ืนคืนรัฐปัตตานีด้วยความรุนแรงหรือ
สงครามนั้น เป็นเพียงความคิดของกลุ่มคนส่วนน้อย ท่ีไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนไทย ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีรัฐ
พยายามทําเพ่ือให้เกิดความเจริญ ความอยู่ดีกินดี และความสามัคคีข้ึนในชาติ จะถูกมองว่าเป็นกลอุบายท่ีไม่
จริงใจ มีแต่เรื่องกอบโกยผลประโยชน์ และกระบวนการหล่อหลอมผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมท้ังสิ้น 
ขณะเดียวกันก็จะโหมกระพือปลูกฝังความเคียดแค้นชิงชังแก่ เด็ก เยาวชน และคนท่ัวไป ให้ลุกข้ึนต่อสู้กับรัฐ
ไทยด้วยสงครามศาสนาแต่การต่อสู้ แม้จะยืดเยื้อมากกว่า 6 ปีแล้ว มวลชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่กระโจนเข้าสู่
สงครามตามการโฆษณาชวนเชื่อ เพราะคนท่ีรู้ศาสนาอย่างแท้จริงจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่า สิ่งท่ีนํามาปลุกระดม
นั้น ไม่เข้าข่ายของเง่ือนไขสงครามศาสนาแต่อย่างใด และการต่อสู้ท่ีชาวไทยเชื้อสายมลายูปัตตานี ส่วนใหญ่
ต้องการนั้นไม่ใช่รัฐเอกราช แต่คือการรักษาอัตลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ วิถีชีวิตตามหลักศาสนา (การใช้กฎหมาย
อิสลามเฉพาะเก่ียวกับครอบครัวและมรดก) และการปกครองท่ีให้เกียรติ ให้ศักด์ิศรี และมีคุณธรรมเท่านั้น 

2. การเคารพและเช่ือฟังบิดามารดา ในเอกสารชื่อ เบอร์จีฮาด ดิ ปัตตานี หรือแปลเป็น
ภาษาไทยว่า การต่อสู้ท่ีปัตตานี ท่ีระบุข้อความชี้นําว่า หากผู้ใดไม่เห็นด้วยกับแนวทางการต่อสู้ แม้แต่บิดา
มารดา ก็ต้องถือว่าเขาเหล่านั้นไม่ใช่ผู้ศรัทธาท่ีแท้จริง จึงมีความชอบธรรมท่ีจะฆ่าพวกเขาได้ ดังข้อความว่า โอ้
บรรดาผู้ศรัทธาท้ังหลาย พวกเจ้าจงอย่าได้เอาบิดาและพ่ีน้องของพวกเจ้าไว้ในฐานะผู้นํา ถ้าพวกเขาเอนเอียง
ไปในแนวทางท่ีหลงผิด เพราะรูปธรรมเท่านั้นท่ีพวกเขาเป็นบิดาและพ่ีน้องเรา แต่นามธรรมท่ีแท้จริงนั้น พวก
เขาไม่ได้เป็นกลุ่มของฝ่ายเราอีกต่อไป ดังนั้น หากเป็นท่ีชัดเจนว่าพวกเขาเป็นผู้ทรยศก็จงฆ่าพวกเขาเสีย 

ความคิดชี้นํานี้ถือว่าผิดต่อหลักศาสนาอย่างร้ายแรง เพราะในทัศนะของอิสลามนั้น บิดา
มารดา เป็นต้นเหตุแห่งการกําเนิดของลูก ดังนั้น หน้าท่ีของลูกต่อบิดามารดา คือ การทําดี ไม่ว่าบิดา-มารดา 
จะนับถือศาสนาใด อิสลามเน้นเป็นอย่างยิ่งท่ีไม่ให้ลูกเนรคุณต่อบิดามารดา ดังท่ีอัลลอฮฺกําหนดไว้ในอัลกุรอาน
ว่า จงคอยอยู่ดูแลปรนนิบัติท่านท้ังสอง (บิดามารดา) บนโลกนี้ให้ดี12 

 3. การอยู่ร่วมกับคนท่ีนับถือศาสนาอ่ืน กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโฆษณาชี้นําว่า การคบค้า
สมาคมกับคนต่างศาสนาเป็นบาป ไม่สามารถอยู่ร่วมกับกาเฟร์ได้ 

ความคิดชี้นํานี้ ผิดหลักการในศาสนาอิสลาม เพราะอิสลามเรียกร้องสันติภาพ และยึดม่ัน
ในหลักการแห่งการสร้างความเข้าใจ ความรักและความเอ้ืออาทรระหว่างเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน อิสลามปฏิเสธ
ความคิดและพฤติกรรมสุดโต่งโดยสิ้นเชิง 

ฉะนั้น ความคิดท่ีไม่ให้มุสลิมคบค้าสมาคมกับคนต่างศาสนา จึงไม่ใช่ความคิดตามทัศนะ
อิสลาม 

                                                                        

12 สภาท่ีปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต,้ อิสลามกับความจริงท่ีต้องรู้, (ยะลา: สภาท่ีปรึกษาเสริมสร้างสันติ
สุขจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2550), หน้า 32-33. 
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4. การปลุกระดมความเป็นเช้ือชาติมลายู เพ่ือการต่อสู้แบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ตอนล่าง
ของไทยออกเป็นรัฐอิสระ ปัตตานีดารุสลาม ว่าเป็นภารกิจการต่อสู้ในทางศาสนา 

ความคิดชี้นําท่ีว่าการต่อสู้เพ่ือแบ่งแยกดินแดนเป็นการต่อสู้ทางศาสนา ความคิดชี้นํานี้ไม่
เป็นความจริง เนื่องจากการต่อสู้ในทางศาสนา หรือญิฮาดได้กําหนดเง่ือนไขไว้อย่างน้อย 5 ประการ13 คือ 

1) การกดข่ีและถูกขับไล่อย่างอยุติธรรม 
2) การถูกลิดรอนสิทธิด้านศาสนา 
3) การต่อสู้จะเกิดข้ึนได้ ก็แต่กับศัตรู แต่อย่าเริ่มเป็นศัตรูก่อน 
4) การต่อสู้จะเกิดข้ึนได้ก็ด้วยเง่ือนไขท่ีเป็นไปเพ่ือนําความยุติธรรมและสิทธิทางศาสนา

กลับคืนมา 
5) การทําญิฮาด จะไม่มีการทําลายศพอย่างโหดร้ายทารุณ โดยถือว่าผู้ตายคือผู้บริสุทธิ์ ท่ี

ไม่สามารถทําดีหรือชั่วกับใครได้ ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสิ่งใดๆ อีกท้ังจะต้องไม่ฆ่าเด็ก 
สตรี คนชรา คนพิการ หรือบุคคลท่ีบริสุทธิ์ ไม่เก่ียวข้องเป็นศัตรูคู่สงคราม 

แต่ท่ีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบกําลังทําอยู่ในขณะนี้ ล้วนขัดต่อเง่ือนไขการทําญิฮาดท้ังสิ้น เม่ือ
เป็นเช่นนี้ ผู้ใดท่ียังดึงดันก่อสงครามยังเข้าร่วมการต่อสู้และทําร้ายผู้บริสุทธิ์ตามคําชักชวนของกลุ่มก่อความไม่
สงบ นอกจากจะไม่ได้บุญ ไม่ได้สวนสวรรค์จากอัลลอฮฺแล้ว ยังต้องตกนรกไปช่ัวนิรันดร์อีกด้วย 

5. การปลุกระดมแก่ผู้ท่ีศรัทธาแนวทางการต่อสู้ของขบวนการแบ่งแยกดินแดนในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่ากองกําลังติดอาวุธของขบวนการฯ หากถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐยิงตาย ก็ให้ถือว่าตายใน
สมรภูมิของสงครามศาสนา ผู้ตายจะได้รับตําแหน่งเป็นนักรบของพระผู้เป็นเจ้าหรือชะฮีด เม่ือตายก็จะไม่มี
การอาบน้ําศพ 

ความคิดชี้นํานี้ก็ไม่เป็นความจริง เนื่องจากตําแหน่งชะฮีดต้องได้สถานะจากการทํา
สงครามศาสนาหรือญิฮาด ซ่ึงเป็นสงครามศักด์ิสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า เม่ือการต่อสู้ท่ีกําลังดําเนินอยู่นี้ไม่ได้
เป็นญิฮาด เพราะผิดเง่ือนไขท่ีอัลลอฮฺทรงวางไว้มาต้ังแต่ต้น เม่ือไม่ใช่ญิฮาด ผู้ตายก็ไม่เป็นชะฮีด เม่ือไม่เป็น
ชะฮีดจะอาบน้ําศพหรือไม่ ก็ไม่สําคัญอีกต่อไป ท่ีสําคัญ การไม่อาบน้ําศพเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสงครามญิ
ฮาดได้ ก็ต่อเม่ือผู้ตายได้ตายเพราะทําการสู้รบในสมรภูมิของญิฮาดท่ีแท้จริงเท่านั้น 

6. การปลุกระดมไม่ให้คนไทยเช้ือชาติมลายูยอมรับการอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐไทย 
โดยชี้ให้เห็นว่า รัฐไทยเป็นรัฐของผู้รุกราน เพราะในอดีตได้ก่อสงครามเข้ายึดรัฐปัตตานีเป็นเมืองข้ึนและผนวก
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย แล้วดําเนินการทําลายทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระท่ังอัตลักษณ์ตัวตนของ
ชาวมลายู ลูกหลานมลายูทุกคน จึงควรมีจิตสํานึกลุกข้ึนทําสงครามต่อสู้กู้ชาติ เพ่ือเอกราชของปัตตานีและจิต
วิญญาณมลายูของชาวมลายูท้ังมวล 

วิธีคิดดังกล่าว แม้มีข้อเท็จจริงในอดีตว่า การรวมชนชาติต่างๆ เป็นราชอาณาจักรไทยของ
บรรพชนได้อาศัยการทําสงคราม แต่การทําลายล้างเผ่าพันธุ์ ความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าต่างๆ ไม่
เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลย คนไทยเชื้อสายมลายูเคยมีความเชื่อและมีวิถีชีวิตอย่างไร ก็ยังคงมี
สิทธิเสรีภาพท่ีจะดําเนินไปตามความเชื่อของตนอย่างนั้น ตราบจนปัจจุบันก็ไม่เคยปรากฏว่า ถูกกีดกันเชิง
หลักการในกฎหมายหลักของประเทศอย่างรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด แต่ในเชิงนโยบายของผู้นําเฉพาะบุคคลบาง
ยุคบางสมัย เช่น นโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของรัฐบาลสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เพ่ือความ

                                                                        

13 เพ่ิงอ้าง, หน้า 20-21. 
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เป็นเอกภาพของชาติและบรรลุสู่ความทันสมัยแบบตะวันตก มีบ้างแต่ก็เป็นได้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ 
เนื่องจากไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม นโยบายชาตินิยมดังกล่าวก็ต้องล้มเลิกไป 

การโฆษณาปลุกระดมให้คนไทยเชื้อสายมลายูลุกข้ึนก่อสงครามศาสนาหรือทําญิฮาดโดย
อ้างการกดข่ีข่มเหงด้านสิทธิเสรีภาพ การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมและการทําลายอัตลักษณ์ความเป็น
มลายูของรัฐไทย หรือโดยคนไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธนั้น จึงปลุกกระแสคนส่วนใหญ่ให้เห็นคล้อยตามไม่ได้ 
สงครามกลางเมือง จึงไม่เกิดข้ึนด้วยเง่ือนไขดังกล่าว เนื่องจากทุกคนเห็นด้วยตนเองแล้วว่าไม่เป็นความจริง 

7. การโฆษณาชวนเช่ือให้พลพรรคในขบวนการก่อความไม่สงบลุกข้ึนต่อสู้ด้วยอาวุธกับ
รัฐไทย โดยการผูกมัดความเสียสละ การอุทิศตนด้วยวิธีการสาบานหรือท่ีเรียกว่า ซูเปาะห์ หรือ ซุมเปาะห์ 
โดยชี้นําว่า การเข้าร่วมกับขบวนการต่อสู้เพ่ือแบ่งแยกดินแดนโดยเฉพาะการต่อสู้ทางการทหาร ถือเป็นเกียรติ
สูงสุดของการต่อสู้ในหนทางแห่งอัลลอฮฺ จะต้องทุ่มเทท้ังชีวิตจิตใจ จะอ่อนไหวโลเลไม่ได้ ทุกคนท่ีเข้าร่วมการ
ต่อสู้ต้องเข้าสู่พิธีซุมเปาะห์ (สาบาน) ต่อพระผู้เป็นเจ้า เม่ือซุมเปาะห์แล้วก็ถือว่าเป็นการผูกมัดตนเองกับ
ภารกิจและยอมรับกฎเหล็กท่ีว่าผู้ละเมิด มีความชอบธรรมท่ีจะต้องถูกฆ่าทันที 

การชี้นําดังกล่าว จะเป็นจริงและมีผลก็ต่อเม่ือผู้ซุมเปาะห์ได้กล่าวถ้อยคําสาบานท่ีมี
รากฐานจากความศรัทธาและความภักดีต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง เข้าใจภารกิจในหนทางของอัลลอฮฺอย่าง
ถูกต้อง และตรงตามเจตนาของบทบัญญัติในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเท่านั้น แต่หากเข้าสู่พิธีซุมเปาะห์เพียง
เพราะได้รับการชักชวน จากความเกรงใจ ความกลัว ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออันเนื่องมาจากความรู้สึกรัก
และอยากให้ชาติพันธุ์มลายูมีรัฐอิสระเป็นของตนเอง การซุมเปาะห์ก็จะไม่บังเกิดผล นอกจากไม่ยังผลแล้ว ใน
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ยังบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า อัลลอฮฺเองก็ไม่ทรงสนับสนุนการซุมเปาะห์ท่ีไม่ใช่
หนทางของพระองค์ เช่น ข้อความท่ีว่า พวกเขาได้ถือเอาคําสาบานของพวกเขามาเป็นโล่ป้องกันตนเอง แต่
แล้วพวกเขาก็ขัดขวางวิถีทางของอัลลอฮฺ แท้จริงพวกเขานั้นมีพฤติกรรมอันเลวร้ายย่ิง และท่านศาสดา
มุฮําหมัดก็ยังได้กล่าวว่า บุคคลใดแข็งใจสาบานท้ังๆ ท่ีคําสาบานนั้นเป็นอันตรายต่อครอบครัว การกระทํา
ของบุคคลนั้นถือเป็นบาปท่ีย่ิงใหญ่ ณ อัลลอฮฺ14 

8. การใช้ผ้ายันต์ เครื่องรางของขลัง เพ่ือการอยู่ยงคงกระพัน หรือให้ล่องหนหายตัวได้ 
โดยชี้นําว่า การท่ีเข้ามาร่วมกับกองกําลังของกลุ่มก่อความไม่สงบนั้น เป็นการร่วมในภารกิจอันศักด์ิสิทธิ์ พระผู้
เป็นเจ้าจะอยู่เคียงข้างและทรงคุ้มครองแก่ผู้เข้าร่วมการต่อสู้ทุกคน ส่วนผ้ายันต์และเครื่องรางของขลัง
ประจําตัวจะสําแดงอิทธิฤทธิ์ให้ศัตรูมองไม่เห็น หรือเห็นเป็นอย่างอ่ืน บังตาคู่ต่อสู้ให้นักรบทุกคนปลอดภัย 

ความคิดนี้ไม่เป็นความจริง เป็นการคิดเอาเองเพราะในบทบัญญัติทางศาสนาไม่ว่าพุทธ 
คริสต์ อิสลาม ไม่ได้เสนอให้ศาสนิกเชื่อในอิทธิฤทธิ์ของเครื่องรางของขลัง โดยเฉพาะอิสลามสอนไม่ให้มุสลิม
บูชาเชื่อม่ันในสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเอง เพราะในทัศนะของอิสลามถือว่า การกระทําดังกล่าวเป็นการต้ังภาคี (ชี
ริก) ต่อพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงถือเป็นบาปใหญ่ หลุดพ้นจากสถานะความเป็นมุสลิมเลยทีเดียว15 

9. การฆ่าบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกกาเฟร์ (คนต่างศาสนา) และมูนาฟิก (ผู้กลับ
กลอก) เป็นการฆ่าท่ีได้บุญ โดยชี้นําว่าการฆ่ากาเฟร์ (คนต่างศาสนา) และมุนาฟิก (คนกลับกลอก) ใน
สงครามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการปฏิบัติการในหนทางของอัลลอฮฺ ผู้ฆ่าจะได้บุญ เนื่องจากเป็นสิ่งท่ีพระ
ผู้เป็นเจ้าทรงอนุมัติ แต่หากเสียทีถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐตอบโต้จนเสียชีวิต ผู้ตายจะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺ
เป็นสรวงสรรค์ 
                                                                        

14 เพ่ิงอ้าง, หน้า 24-26. 
15 เพ่ิงอ้าง, หน้า 26-27. 
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ความคิดนี้ ไม่เป็นความจริง เพราะความจริงเก่ียวกับกาเฟร์และมุนาฟิก16 ก็คือ 
กาเฟร์ หมายถึง ผู้ปฏิเสธท่ีจะศรัทธาต่อศาสนาอิสลาม ซ่ึงจําแนกได้ 3 ประเภทด้วยกัน 

คือ 
1) กาเฟร์ฮัรบีย์ คือ คนต่างศาสนาท่ีเป็นคู่สงคราม 
2) กาเฟร์ซิมมีย์ คือ คนต่างสาสนาท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐอิสลาม ซ่ึงรัฐ

จะต้องดูแลให้ความยุติธรรมต่อพวกเขา 
3) กาเฟร์มูอาฮัด คือ คนต่างศาสนาท่ีได้ทําสัญญาไม่ละเมิดและรุกรานซ่ึงกันและ

กัน 
การอนุมัติให้ใช้ความรุนแรงได้ ก็เฉพาะกาเฟร์ฮัรบีย์ท่ีเป็นคู่สงครามเท่านั้น และการใช้ก็

ต้องใช้อย่างจํากัดท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพ่ือยับยั้งความรุนแรงจากศัตรูคู่สงครามเท่านั้น 
ส่วน มูนาฟิก คือ บุคคลท่ีมีลักษณะนิสัยกลับกลอก ตะลบตะแลง ปากกับใจไม่ตรงกัน 

เป็นคําท่ีใช้เรียกบุคคลท่ีแสร้งทําเป็นศรัทธาในอิสลาม แต่ท่ีจริงไม่ใช่ ซํ้าร้ายยังเป็นผู้คอยมุ่งทําร้ายมุสลิมและ
ทําลายอิสลามอยู่ตลอดเวลา 

พฤติกรรมมูนาฟิกมีให้สังเกตได้อย่างน้อย 2 ประการสําคัญ คือ 
1) มูนาฟิกด้านความประพฤติ หรือด้านอากีดะฮฺ ท่ีการปฏิบัติตนเหมือนมุสลิมผู้

เคร่งครัด แต่ด้านจิตใจกลับศรัทธายึดม่ันในสิ่งอ่ืน 
2) มูนาฟิกด้านวาจา เป็นพฤติกรรมของบุคคลประเภทต่อหน้าสรรเสริญลับหลัง

นินทา 
การปฏิบัติต่อกาเฟร์และมูนาฟิก ก็ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกระบวนการยุติธรรม

ไม่ใช่ฆ่าเสียให้หมด ตามคําช้ีนําของกลุ่มก่อความไม่สงบ เพราะแม้แต่ในอัลกุรอาน ก็ไม่ปรากฏในท่ีใดเลยว่า 
ได้บัญญัติให้ฆ่ากาเฟร์และมูนาฟิกเช่นนั้น 

10. การโฆษณาปลุกระดมว่า การปฏิบัติการฆ่าแล้ว ทําลายศพอย่างโหดเห้ียมกับคนท่ีไม่
เห็นด้วยในแนวทางของกลุ่มก่อความไม่สงบเป็นท่ีอนุมัติในอิสลาม เนื่องจากการต่อสู้แบ่งแยกดินแดน เป็น
การต่อสู้ในหนทางของศาสนาและแสดงออกถึงพลังแห่งอิสลาม ความคิดนี้เป็นความคิดท่ีผิด เนื่องจากการ
ต่อสู้เพ่ือแบ่งแยกดินแดนในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ไม่ใช่การต่อสู้ในหนทางศานาและท่ีคิดว่า 
การฆ่าคนท่ีตัวเองตัดสินด้วยความรู้สึกว่าเป็นกาเฟร์และมูนาฟิก ท้ังชาวพุทธและมุสลิมเป็นท่ีอนุมัติในอิสลาม
ก็เป็นการคิดเอาเอง ยิ่งท่ีคิดว่าการฆ่าแล้วทําลายศพให้ดูโหดเหี้ยมเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งอิสลามนั้นก็
ยิ่งเป็นความคิดท่ีผิดอย่างใหญ่หลวง เพราะอิสลามเป็นศาสนาท่ีปฏิเสธความรุนแรง การละเมิดและการฆ่าชีวิต
มนุษย์ตลอดถึงการรุกรานทุกรูปแบบ เป็นศาสนาแห่งสันติภาพและชี้นําหนทางแห่งยุติธรรม ดังดํารัส
แห่งอัลลอฮฺในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่า ผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่ง โดยท่ีมิใช่การชดเชยอีกชีวิตหนึ่ง หรือมิใช่เนื่องจาก
ยับยั้งการบ่อนทําลายในแผ่นดินแล้ว ก็ประหนึ่งว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ท้ังมวล หรือในบทท่ีกล่าวว่า ห้ามการแย่งชิง
และการทําให้ศพเสียโฉม17 

 
           ท่ีกล่าวมาท้ังหมดล้วนชี้ให้เห็นว่า ประเด็นต่างๆ ท่ีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบพยายามปลูกฝังแนวความคิด
ให้แก่สมาชิกของขบวนการฯล้วนไม่เป็นความจริง เป็นการยกเอาคําสอนทางศาสนามาเบ่ียงเบนและบิดเบือน
                                                                        

16 เพ่ิงอ้าง, หน้า 27-28. 
17 เพ่ิงอ้าง, หน้า 28-29. 
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ให้ดูเสมือนจริง เนื่องจากคําสอนทางศาสนาล้วนเป็นคําสอนสากล ท่ีไม่บ่งบอกอย่างเจาะจงถึงกรณีเฉพาะใดๆ 
เพราะเจตนาของคําสอนทางศาสนาเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ท้ังมวล ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกความเชื่อไม่ผูกขาด
ประโยชน์แก่เผ่าพันธุ์ใดหรือความเชื่อเฉพาะส่วนของผู้คนเฉพาะกลุ่มใดๆ 
            คําสอนในอิสลามย่ิงเป็นคําสอนท่ีเน้นการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพข้ึนในโลก     
ลดความขัดแย้งในสังคม ถึงแม้จะมีบางตอนท่ีสนับสนุนให้ศาสนิกได้ลุกข้ึนมาต่อสู้กับความอยุติธรรม ต่อสู้กับ
การรุกรานและการปิดก้ันสิทธิเสรีภาพทางศาสนา แต่การต่อสู้ดังกล่าวก็ยังให้กระทําในขอบเขตจํากัด เฉพาะ
การปกป้องสัจจะธรรมแห่งศาสนาและป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเองเท่านั้น 
            ดังนั้น แนวทางการต่อสู้ทางความคิดของรัฐไทยกับความคิดของกลุ่มก่อความไม่สงบท่ีถูกต้องจึงควร
อยู่ในบริบทเจตนาแห่งศาสนาอิสลาม คือ การชี้นําความคิดท่ีถูกต้อง เปลี่ยนมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างคน
ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาจากท่ีมีแต่ความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจกัน และมีอคติต่อกัน ให้กลับมาเชื่อม่ันซ่ึงกันและ
กัน ให้เกียรติกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายให้ได้ โดยพยายามอดทน อดกลั้น มี
เมตตาและให้อภัยแก่กัน เชื่อว่าวันหนึ่งสันติสุขก็จะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแน่นอน 
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