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ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

ลักษณะอันโดดเด่นประการหนึ่งของความขัดแย้งที่มีการ
ใช้ความรุนแรงในชายแดนใต้ในรอบเกือบหนึ่งทศวรรษที่
ผ่านมาคือการที่สังคมไทยไม่ใคร่จะรู้จักตัวตนของขบวนการต่อสูเ้ พือ่ ปลดปล่อยปาตานีอย่างทีเ่ ป็นอยูจ่ ริง เราแทบจะ
มีความรูน้ อ้ ยมากเกีย่ วกับ ‘ตัวแสดง’ ในความขัดแย้งดังกล่าว
วิธีที่เราจะรู้จักพวกเขาโดยส่วนใหญ่เป็นเพียงข้อความที่
สื่อสารผ่านปฏิบัติการใช้ความรุนแรงหลากหลายรูปแบบ
หรือไม่กเ็ ป็นข้อมูลจากฐานข่าวเก่าๆ ของทางการทีเ่ ผยแพร่
ในสื่อมวลชนอยู่เป็นระยะ ว่ากันจริงๆ แล้ว ทางการเองก็มี
วิธีที่จะระบุตัวตนของ ‘ศัตรู’ ตนเองอย่างหลากหลาย ระยะ
หลังๆ เรามักได้ยินการให้ความหมายไปในทำ�นองว่าเป็น
ผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐ ก่อนหน้านั้น เราเคยชิน
กับ ‘ผู้ก่อความไม่สงบ’ หรือ ‘ผู้ใช้ความรุนแรง’ ในบางครั้ง
ทางการก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำ�ว่า ‘ผู้ก่อการร้าย’
อย่างตั้งใจเพื่อหลบหลีกให้ความขัดแย้งที่ควรอยู่ ‘ภายใน
ประเทศ’ ไปเชือ่ มโยงกับขบวนการเคลือ่ นไหวในระดับสากล

การปรากฎตัวของตัวแทนขบวนการบีอาร์เอ็นในการ
ลงนามในเอกสารที่จะให้มีการริเริ่มพูดคุยเพื่อสันติภาพ
เมือ่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2556 จึงประหนึง่ เป็นการเผยตัว
ให้ เ ห็ น ในทางการเมื อ งอย่ า งเป็ น ทางการของขบวนการ
เคลื่อนไหวที่มุ่งหมายจะปลดปล่อยปาตานี แม้ว่าก่อนหน้า
นั้นเราอาจจะเห็นพวกเขาอยู่บ้างผ่านปฏิบัติการทางการ
ทหารที่หลายครั้งก็เผยให้เห็นตัวตนของนักรบเหล่านี้
ทว่าจริงๆ แล้ว เราก็ยังคงรู้จัก ‘พวกเขา’ อยู่น้อย
มาก
รายงานพิเศษ ‘ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี’
ที่ปรับแปลงมาเป็นหนังสือเล่มที่ท่านกำ�ลังอ่านอยู่ในขณะ
นี้ จัดทำ�ขึ้นโดย รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช และเพื่อนนักข่าว
ในกองบรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) เป็น
ความพยายามจะต่อเติมความเข้าใจต่อความคิดและแรง
ขับเคลื่อนที่นำ�พาให้พวกเขาจำ�เป็นต้องใช้กำ�ลังอาวุธเข้า
ต่อสู้กับรัฐไทย เหตุผลที่พวกเขาใช้รองรับวิธีที่พวกเขาใช้
ความรุนแรงหรือแม้แต่ภาพอนาคตที่พวกเขาวาดหวัง ใน
ตอนท้าย เธอและเพื่อนยังได้มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจต่อ
ทุกฝ่ายในความขัดแย้งอีกด้วย
การเข้าใจความคิดและแรงขับเคลื่อนของ ‘ตัวแสดง’
ดังกล่าวเป็นสิ่งสำ�คัญพื้นฐานต่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง
เนื่องจากการเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้จะทำ�ให้เราพอจะมอง
ภาพของความขัดแย้งทีด่ �ำ รงอยูอ่ ย่างยืดเยือ้ เรือ้ รังนีไ้ ด้อย่าง

แจ่มชัดขึน้ ความเข้าใจต่อสภาพปัญหาทีเ่ ป็นจริงจะสามารถ
จัดวางความสำ�คัญกับทางออกจากความขัดแย้งได้อย่างที่
ควรจะเป็น ซึ่งจะมีส่วนหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพที่
กำ�ลังดำ�เนินอยู่ในขณะนี้ให้มั่นคงและยั่งยืนได้
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ขบวนการเอกราชปาตานีเพื่อสันติภาพ
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

“ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี” เป็นส่วนหนึง่ ของ
แนวคิดเรื่องกระบวนการสันติภาพที่กำ�ลังดำ�เนินการอยู่ใน
ขณะนี้โดยรัฐบาลไทยและขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชซึ่ง
เรียกตนเองว่า BRN โจทย์ที่สำ�คัญก็คือ เรารู้จักขบวนการนี้
อย่างไร? หรือถ้าจะกล่าวให้ชัดไปอีกก็คือคนไทยเรารู้จัก
ขบวนการแยกดินแดนทีเ่ รียกตนเองว่า BRN อย่างไร? เรือ่ งนี้
เป็นคำ�ถามที่ท้าทายสังคมไทยปัจจุบันมาก โดยเฉพาะต่อ
นักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูส้ งั เกตการณ์ทค่ี ลุกคลีกบั ปัญหา
ภาคใต้ การหาคำ�ตอบเช่นนีจ้ ะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ
และข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากพอสมควร นี่เป็นสาเหตุที่ทำ�ให้
เราต้องพูดถึงพืน้ ฐานของการศึกษา การวิจยั และองค์ความ
รู้เรื่องขบวนการแยกดินแดนที่เรียกว่า BRN ในสถานการณ์
ปัจจุบัน องค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นบริบทของความเข้าใจที่มี
ต่อการถอดรหัส “ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี”
ในหนังสือเล่มนี้
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ขบวนการแนวร่วมปฏิวตั แิ ห่งชาติ
มลายูปาตานี มีชอ่ื ย่อว่า BRN ซึง่ มาจากภาษามลายูวา่
Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani หรือ Patani

Melayu National Revolutionary Front ก่อตั้งเมื่อ 13
มีนาคม พ.ศ.2503 โดยครูสอนศาสนาหรืออุสตาซที่ชื่อว่า
อับดุลการิม ฮัสซัน หลังจากนั้นเรื่องราวของ BRN ก็ถูก
กล่าวถึงต่างๆ นานา ในเอกสารข้อมูลที่มักจะเป็นรายงาน
ของทางราชการ ซึ่งระบุว่าขบวนการดังกล่าวแตกออกเป็น
สามกลุม่ ในปี พ.ศ.2520 เพราะความแตกแยกในหมูแ่ กนนำ�
BRN จนกระทั่งมีการตั้ง BRN Coordinate ต่อมาในปี พ.ศ.
2526 มีการประชุมสมัชชาเลือกผูน้ �ำ ใหม่ คือ เปาะนูซา ยาลิล
และตั้งชื่อขบวนการใหม่ว่า BRN Congress ส่วนอุสตาซ
อับดุลการิม ฮัสซัน ผูน้ �ำ เดิมหมดอำ�นาจลง จึงรวบรวมกำ�ลัง
ไปตัง้ องค์กรใหม่เรียกว่า BRN Ulama นีเ่ ป็นเรือ่ งราวสัน้ ๆ ที่
มักมีการกล่าวถึงขบวนการ BRN อย่างเลือนลางก่อนหน้านี้
แต่หลังจากการขยายตัวของความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2547 โดย
เฉพาะการโจมตีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจและทหารที่มัสยิดกรือเซะ
และที่อื่นๆ รวมแล้วประมาณ 12 จุด ทำ�ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุ
เสียชีวิตถึง 107 คน และมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 5 คน รวม
ทั้งคนบาดเจ็บอีกประมาณ 20 กว่าคน คำ�ถามที่ทำ�ให้ผู้คน
สงสัยกันมากก็คอื ว่าใครเป็นผูบ้ งการการก่อเหตุดงั กล่าวและ
เหตุการณ์ทง้ั หมดทีเ่ กิดขึน้ จนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั เหตุการณ์
ต่อมายิ่งทำ�ให้สังคมไทยเกิดอาการช็อกอย่างรุนแรงก็คือ
กรณีตากใบ อันเป็นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม
พ.ศ.2547 ในอำ�เภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทำ�ให้มผี เู้ สีย

ชีวติ 85 คน คำ�ถามต่อตัวผูก้ อ่ เหตุและองค์กรทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง
ยิง่ ท้าทายความรับรู้ และความเข้าใจของสังคมไทยมากยิง่ ขึน้
ในรายงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมาน
ฉันท์ (กอส.) ทีต่ ง้ั ขึน้ มาในปี พ.ศ.2548 นัน้ กอส. ได้วเิ คราะห์
ความรุนแรงในแบบวินิจฉัยโรคโดยใช้แนวคิด “ชั้นความรุน
แรง” เพื่อวิเคราะห์ แยกแยะปัจจัยของความรุนแรงทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับโครงสร้าง และระดับวัฒนธรรม โดยที่ กอส.
เน้ น วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ชั้ น โครงสร้ า งและชั้ น วั ฒ นธรรมเป็ น
สำ�คัญและทำ�การพยากรณ์โรค ตลอดจนเสนอมาตรการ
แก้ไข โดยแบ่งตามระดับชั้นความรุนแรง มีทางออกทั้งการ
เสนอสันติวิธี ในระดับบุคคล สันติวิธีระดับโครงสร้าง และ
สันติวิธีระดับวัฒนธรรม
แต่ในแง่การวิเคราะห์ ปัจจัย ‘ตัวการ’ ของความ
รุนแรง กอส.วิเคราะห์ว่า ปัจจัยระดับโครงสร้างเป็น ‘ที่มา’
ของความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ โดยเสนอว่ามีอยูด่ ว้ ย
กัน 5 ประการ ได้แก่ (1) การบังคับใช้กฎหมาย ซึง่ เป็นปัจจัย
สำ�คัญที่สุด (2) เศรษฐกิจท้องถิ่น (3) การศึกษา (4) ประชากร
และ (5) ภูมิศาสตร์ชายแดน
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในรายงานดังกล่าวไม่ได้ให้ความ
สำ�คัญต่อตัวการของความรุนแรงที่เป็นผู้แสดงบทบาทหลัก
(agents) ของความรุนแรงเท่าทีค่ วร ในรายงานดังกล่าวมีการ
วิจัยที่วิเคราะห์โครงสร้างและระบบของการก่อความรุนแรง
ในพื้นที่ต่างๆ ว่ามี ‘ขบวนการ’ ที่มีอุดมการณ์อย่างชัดเจน

รวมทั้งมีข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยันการก่อเหตุโดยขบวนการ
ที่มีอุดมการณ์มีอยู่ถึงประมาณร้อยละ 80 ของเหตุการณ์
ทั้งหมดที่เกิดในขณะนั้น ความขัดแย้งนี้จึงมิใช่อาชญากรรม
ยาเสพติด หรือเรือ่ งขัดแย้งส่วนตัว หรือแม้แต่ไม่ใช่การสร้าง
สถานการณ์ของเจ้าหน้าที่เพื่อเอางบประมาณอย่างที่มีการ
พูดกันอย่างกว้างขวางในขณะนัน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งการกล่าวถึง
ประเด็นดังกล่าวโดยตรง มีเพียงแค่การอ้างถึงผลงานวิจัยนี้
อยู่ในเชิงอรรถของรายงานสรุปเท่านั้น
รายงานปฏิบตั กิ ารและโครงสร้างของขบวนการ ‘แยก
ดินแดน’ จริงๆ จึงปรากฏอยู่ในเอกสาร ‘ลับ’ ของฝ่ายข่าว
ทหาร ในรายงานการสืบสวนและการซักถามของตำ�รวจต่อ
ผูต้ อ้ งหาหรือผูท้ ม่ี อบตัวต่อทางการเป็นส่วนใหญ่ และต่อมา
ก็ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์และวิจัยส่วนตัวของเจ้า
หน้าที่ทหารที่ทำ�งานด้านการข่าวหรือทำ�หน้าที่อยู่ในศูนย์
สันติสุข ซึ่งเป็นฝ่ายงานการเมืองกองทัพ หรือที่รู้จักกันใน
ชื่อเล่นว่า ‘บ้านกรงนก’ ซึ่งอยู่ในฐานปฏิบัติการของทหาร
กองทัพภาคที่ 4 เท่านั้น
นักวิชาการและนักวิเคราะห์ที่ศึกษาเรื่องขบวนการ
แยกดินแดน BRN และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว จึงกลายเป็น
นักวิชาการและนักสังเกตการณ์แบบ ‘ชายขอบ’ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพยายามระบุว่าขบวนการ
BRN หรือ BRN-Coordinate เป็นตัวการสำ�คัญที่ก่อเหตุ
ส่วนมากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจ

มากนักจากสังคมกระแสหลัก เมือ่ สถานการณ์ลกุ ลามไปจน
ถึงความยืดเยื้อเรื้อรังและเปลี่ยนเป็นความรุนแรงแบบใหม่
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นทำ�ให้คนตายมากถึงกว่า 5,000 คน ในปี
พ.ศ.2555 เรื่องจึงเริ่มชี้ให้เห็นความซับซ้อนและความหนัก
หน่วงของปัญหาภาคใต้มากยิ่งขึ้น
รูปแบบความรุนแรงไม่ใช่สะเปะสะปะ ไม่ใช่ความรุน
แรงสุ่มๆ แบบความขัดแย้งส่วนตัว เรื่องอาชญากรรม และ
การเมืองท้องถิ่น มันเป็นความรุนแรงที่มีโครงสร้างและมี
แบบแผนอย่างค่อนข้างเป็นระบบ ใครคือผู้กระทำ�ความ
รุนแรงกันแน่? แต่ในอีกด้านหนึ่งนโยบายภายในของฝ่าย
ความมั่นคงไทยก็ดูเหมือนจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ จะ
ต้องไม่มีการระบุถึงชื่อองค์กรแยกดินแดนในที่สาธารณะไม่
ว่า BRN หรือ PULO หรืออะไรก็ตาม ที่จะทำ�ให้ยกระดับ
การต่อสู้ให้เป็นระดับสากล หรือเป็นประเด็นที่ทำ�ให้ดึงดูด
ความสนใจขององค์กรระหว่างประเทศ มีเรื่องเล่าภายในว่า
นายทหารในพื้นที่บางคนที่พยายามจะสรุปวิเคราะห์โครง
สร้างเครือข่ายของ BRN ตามหลักฐานการศึกษาของตนให้
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดฟัง แต่กลับถูกตวาดในที่ประชุม
ว่า“อาเยาะห์ ...(X)... อะไรของมึงวะ?”
ช่วงเวลาดังกล่าว น่าแปลกทีก่ ารวิจยั ของนักวิชาการ
ต่างประเทศกลับเป็นงานทีช่ ว่ ยเปิดเผยลักษณะทีม่ าอย่างเป็น
ระบบของขบวนการแยกดินแดนหรือขบวนการต่อสู้เพื่อ
เอกราชในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดันแคน แมคคาร์โก

นักรัฐศาสตร์ชาวอังกฤษซึ่งมาใช้เวลาทำ�วิจัยภาคสนามอยู่
ทัง้ ปี ในช่วงปี พ.ศ.2549 - 2550 ตัง้ ข้อสังเกตจากการลงพืน้
ทีศ่ ึกษาความรุนแรง ซึ่งเขาพบว่าขบวนการ BRN มีลักษณะ
ปฏิบตั กิ ารทีเ่ รียกว่าเป็น ‘โครงข่ายในระยะเปลีย่ นผ่าน’ หรือ
Liminal Lattice เขาสรุปว่าความขัดแย้งในดินแดนปาตานี
คือรูปแบบหนึง่ ของสงครามเครือข่ายทีม่ แี บบแผน อันไม่สม่�ำ
เสมอ ไร้ความแน่นอน นักรบในขบวนการนีเ้ ป็นเสมือน ‘ตาข่าย
ทีไ่ ร้แกนกลาง’ ในคำ�อธิบายนัน้ ดันแคนได้อา้ งถึงการวิเคราะห์
ของ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ซึ่งดันแคนเองชอบการวิเคราะห์
ในส่วนนีม้ ากถึงกับอยากจะเอาคำ�นีม้ าตัง้ ชือ่ หนังสือ แต่ภาย
หลังได้เปลี่ยนไปเป็น Tearing Apart the Land: Islam and
Legitimacy in Southern Thailand ซึ่งในปัจจุบันได้รับการ
แปลเป็นภาษาไทยแล้วในชือ่ “ฉีกแผ่นดิน: อิสลามและปัญหา
ความชอบธรรมในภาคใต้ ประเทศไทย”
งานวิจัยที่กล่าวถึง BRN-Coordinate อย่างละเอียด
อีกชิ้นหนึ่งของนักวิชาการชาวเยอรมันชื่อ ซาช่า โฮลบาร์ท
ซึ่งเป็นงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ที่มีการเผยแพร่ในปี
พ.ศ.2554 การวิจัยดังกล่าวอาจจะถือได้ว่าเป็นการศึกษา
วิจยั ทางวิชาการในเรือ่ งอุดมการณ์ โครงสร้างและการบ่มเพาะ
สมาชิกของ BRN-Coordinate อย่างเป็นระบบครั้งแรก โดย
อาศัยข้อมูลที่ปิดลับจากเอกสารของฝ่ายทหารและหน่วย
ข่าวกรองของทางการ และเพิ่มเติมด้วยการสัมภาษณ์ส่วน
ตัวกับคนที่เป็นอดีตนักรบ RKK หรือสมาชิกของ BRN-Co-

ordinate งานวิจัยของเขามีลักษณะพิเศษที่ชี้เน้นให้เห็นการ
จัดตั้งที่มีโครงสร้างอำ�นาจในระดับสูงและมีสายการบังคับ
บัญชาชั้นต่างๆ ของขบวนการ BRN-Coordinate
จุดที่สำ�คัญคือ โครงสร้างองค์กรนำ�ที่เรียกว่า DPP
(Dewan Pimpinan Parti) ประกอบด้วยสภาผู้นำ� 30 คน ใน
สภานีย้ งั ประกอบด้วย 7 ฝ่าย คือ ฝ่ายการทหาร ฝ่ายเศรษฐ
กิจ ฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อ ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายเยาวชน
ฝ่ายศาสนา และฝ่ายบริหารการเมือง จุดที่น่าสนใจของ
ข้อมูลก็คือ ภายใต้โครงสร้างนี้ไม่มีการเชื่อมตรงไปข้างล่าง
ทั้งนี้เพื่อตัดตอนชั้นความลับจากระดับสภาองค์กรนำ�ไปยัง
องค์กรระดับล่าง แต่มีการตัดแบ่งแยกองค์กรในระดับล่าง
อย่างชัดเจนของ ‘ปีกการเมือง’ และ ‘ปีกการทหาร’ ซึ่งเป็น
ตัวกรองอีกชัน้ นีอ่ าจจะเป็นตัวอธิบายทีม่ าของความลึกลับ
และลักษณะที่คล้าย ‘เครือข่ายที่ไม่มีแกนกลาง’ ขององค์กร
BRN-Coordinate
นอกจากนี้ ในรายงานวิจัยดังกล่าว ประเด็นที่น่า
สนใจก็คอื จำ�นวนของคนในขบวนการ ในปี พ.ศ.2547 มีการ
ประมาณการตั วเลขว่ า สมาชิ ก ของขบวนการมี ป ระมาณ
ร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,800,000 คน ซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ก็จะมี
จำ�นวนถึง 35,000 คน แต่ในปี พ.ศ.2551 เจ้าหน้าที่ทหาร
ระดับสูงในภาคใต้ประมาณว่ากองกำ�ลังอาวุธที่ปฏิบัติการ
จริงมีอยู่ประมาณ 300 คน และมีผู้ที่ถูกอบรมบ่มเพาะให้

สามารถใช้อาวุธได้อีกประมาณ 3,000 คน และมีกำ�ลังสนับ
สนุนอีกประมาณ 30,000 คน ซึง่ เป็นฝ่ายทีไ่ ม่ใช่นกั รบ บวกกับ
อีก 40 คนที่เป็นสภาผู้นำ� ในปี พ.ศ.2552 ตัวเลขประมาณ
การของตำ�รวจจากหมายจับผู้ก่อความไม่สงบทั้งหมดทำ�ให้
ได้ตัวเลขว่ามีผู้สนับสนุนขบวนการประมาณ 10,000 คน
โดยมีกองกำ�ลังอาวุธจริงๆ อยู่ประมาณ 2,000 คน ข้อมูล
ดังกล่าวสอดคล้องกับการประมาณการของศูนย์เฝ้าระวัง
สถานการณ์ภาคใต้ ในปี 2555 ที่ว่าขบวนการ BRN-Coordinate มีกำ�ลังประมาณ 9,616 คน ซึ่งข้อมูลนี้มาจากการ
ประมาณการล่าสุดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
ข้อมูลการประมาณการนีอ้ าจจะมีเหตุผลบนฐานของ
การวิเคราะห์โครงสร้างและเครือข่ายที่มีอยู่ของขบวนการ
เพราะถ้าเราเชือ่ ว่า BRN มีโครงสร้างในปีกการเมืองในระดับ
ล่าง โดยมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 กัส คือ กัสปัตตานี กัส
ยะลา และกัสนราธิวาส โดยกัสปัตตานีนั้นจะรวมเอาพื้นที่
ในอำ�เภอจะนะ, เทพา, นาทวี และสะบ้าย้อย ในจังหวัด
สงขลาไว้ดว้ ย ในโครงสร้างกัสเดิมจะมีระดับ ‘วิลายะห์’ ก่อน
ไปถึง ‘สะกอม’ (ปัจจุบันชั้นนี้ยุบไป) โดยกัสต่อตรงถึงระดับ
สะกอมเลย ซึ่งแต่ละสะกอมจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
2–3 อำ�เภอ แต่ละสะกอมมีการแบ่งพืน้ ทีย่ อ่ ยเป็น ‘คอมมิส’
ซึ่งมีขนาดประมาณ 1 อำ�เภอหรือเล็กกว่า ในแต่ละคอมมิส
ก็จะมีหน่วยระดับล่างสุดปฏิบตั กิ ารในระดับหมูบ่ า้ น ซึง่ เรียก
ว่า ‘อาเจาะ’ (AJAK) ซึง่ เป็น ‘คณะกรรมการหมูบ่ า้ น’ ในหนึง่

อาเจาะประกอบด้วย 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายเปอมูดอ ปกครอง
เยาวชน เศรษฐกิจ สตรี และฝ่ายสนับสนุน (ตุรงแง) และ
ข้อมูลระบุว่ามีทีมทำ�งานไม่ต่ำ�กว่า 12 คน ข้อมูลทางการ
ระบุวา่ ในช่วงทีป่ ฏิบตั กิ ารมีกระแสความนิยมสูงในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
นั้น ขบวนการสามารถจัดตั้งอาเจาะได้มากถึง 700 - 800
หน่วย การประมาณการของทหารที่ว่าขบวนการมีกำ�ลังถึง
9,600 คนก็อาจจะมาจากข้อสมมุติฐานตัวเลขดังกล่าวนี้
มี คำ � ถามตามมาที่ น่ า คิ ด ก็ คื อ การตั ด ตอนฝ่ า ยปี ก
การเมื อ งและฝ่ า ยปี ก การทหารในระดั บ ล่ า งเพื่ อ ความ
ปลอดภัยและการปิดลับนัน้ ทำ�ให้เกิดข้อสงสัยว่าถ้าโครงสร้าง
เป็นเช่นนี้จริง จุดเชื่อมต่อระหว่างปีกการเมืองและปีกการ
ทหารกับสภาองค์กรนำ�ในระดับสูงหรือ DPP อาจจะมีช่อง
ว่าง หรือถ้าช่วงนีข้ าดตอนหรือแตกตัวออกไป ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรนำ�กับระดับล่างจะขาด และนี่อาจจะทำ�ให้
สภาพเครือข่ายที่ไร้แกนเกิดเป็นจริงขึ้น
ปัญหาอีกประการทีต่ ามมาก็คอื การแยกปีกการเมือง
ออกจากปี ก การทหารในโครงสร้ า งระดั บ ล่ า งทำ � ให้ เ กิ ด
ปัญหา เพราะสภาพการเมืองนำ�การทหารอาจจะไม่เกิดขึ้น
ในโครงสร้างแบบพรรคคอมมิวนิสต์และกองกำ�ลังติดอาวุธ
นั้น ปัญหานี้ถูกป้องกันด้วยการให้มีผู้บังคับบัญชาหน่วย
ทหารทุกหน่วยขึน้ ตรงกับฝ่ายการเมืองหรือเลขาธิการหน่วย
พรรคในทุกระดับ ตั้งแต่กองพลจนไปถึงระดับหมู่ ผู้ชี้นำ�
การเมื อ งจึ ง มี ค วามสำ � คั ญ ชี้ ข าดมากกว่ า ผู้ บั ง คั บ หน่ ว ย

ทหารในการปฏิบัติการรบทุกครั้ง นี่อาจจะเป็นปัญหาของ
BRN-Coordinate ในระยะหลังทีก่ ารทหารนำ�การเมืองจนเกิด
การปฏิบตั กิ ารทีเ่ ลยธงหรือใช้ความรุนแรงมาก จนกระทัง่ ต้อง
เสียการเมืองของฝ่ายตัวเอง เหตุเพราะไม่สามารถยับยัง้ ได้
ปัญหาประการสุดท้ายก็คือการที่ DPP เป็นองค์กร
นำ�รวมหมูแ่ ละปิดลับ แต่การตัดสินใจจะทำ�โดยเอกฉันท์ ทำ�ให้
ยากแก่การหาข้อสรุปร่วมกันในระยะเวลาจำ�กัด โดยเฉพาะ
ในช่วงวิกฤตที่ต้องอาศัยการตัดสินใจร่วมกันที่เป็นเอกฉันท์
การตัดสินใจจึงต้องอาศัย ‘ช่วงเวลา’ การติดต่อภายในแบบ
ปิดลับและตัดตอน อันเป็นลักษณะพิเศษขององค์กรแบบนี้
นี่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ขบวนการจะต้องพบเมื่อต้องมี
การตัดสินใจเรื่องยากๆ เช่น ‘การพูดคุยเจรจา’ ซึ่งกำ�ลังเกิด
ขึ้นในขณะนี้
ดังนั้น ภาพด้านลึกของขบวนการเอกราชปาตานีจึง
เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งอาศัยองค์ความรูใ้ นการถอดรหัสกันอีกหลาย
ขั้น แต่เป็นที่น่ายินดีที่มีการศึกษาในเรื่องแบบนี้มากขึ้น
รายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนที่รวบรวมมาเป็นหนังสือ
เล่มนี้เป็นความพยายามไถ่ถามเรื่องราวจาก ‘คนใน’ จริงๆ
มาประกอบกับภาพของข้อมูลที่ได้จากทางการ ซึ่งเป็นสิ่งที่
เราจะได้เห็นต่อไป สิ่งที่น่าสนใจก็คืองานชิ้นนี้เป็นรายงาน
ที่ให้ทั้งภาพกว้างและภาพลึกของขบวนการเคลื่อนไหว เรา
ควรจะต้องรับรู้ตัวตนของพวกเขาให้มากที่สุดเพื่อเป็นฐาน
ความรู้ในการหาทางออกในกระบวนการสันติภาพต่อไป

(ภาพ: ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์)

(ภาพ: ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์)

เกริน่ นำ�

ท่ามกลางเสียงระเบิดและควันปืนที่ไม่เคยหยุดในสี่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เกือบทศวรรษ แม้วา่ ในห้วงเวลาไม่นานมานี้
จะมีสัญญาณเชิงบวกในการพยายามคลี่คลายความขัดแย้ง
ด้วยวิธกี ารทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพยายามริเริม่
พูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างทางการไทยกับขบวนการต่อสู้
เพือ่ ปลดปล่อยปาตานี แต่กระนัน้ ก็อาจเรียกได้วา่ สังคมไทย
ยังคงไม่ตกผลึกทางความคิดว่าสิ่งที่รัฐไทยกำ�ลังต่อสู้อยู่น้นั
คืออะไร?
โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ Deep South Journalism
School (DSJ) พยายามทีจ่ ะถอดความคิดของคนทีจ่ บั อาวุธ
ลุกขึน้ สูก้ บั รัฐผ่านปากคำ�ของพวกเขาเอง
รายงานพิเศษชุด “ถอดความคิดขบวนการเอกราช
ปาตานี” ถูกจัดทำ�ขึน้ เพือ่ สร้างความเข้าใจต่อตัวแสดงสำ�คัญ
ในความขัดแย้งดังกล่าว ภายใต้โครงการการทำ�ข่าวสืบสวน
สอบสวนเรือ่ ง “อ่านความคิดขบวนการต่อต้านรัฐในชายแดน
ใต้” โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย หรือ
STEP Project และสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายงานพิเศษนีม้ ที ง้ั สิน้ 7 ตอน ซึง่ ได้เผยแพร่ในเว็บ
ไซต์ของ DSJ อย่างต่อเนือ่ งในช่วงปลายปี 2555 เราหวังว่า
การสะท้อนเสียงเหล่านี้จะทำ�ให้สังคมเข้าใจถึงวิธีคิดของ
พวกเขา และนำ�ไปใช้ในการแก้ปญ
ั หาความรุนแรงด้วยปัญญา
อย่างมีทศิ ทางมากขึน้ เชือ่ ว่าทุกฝ่ายทีเ่ ฝ้าติดตามและทำ�งาน
ในภาคใต้ตา่ งต้องการทีจ่ ะเห็นสันติภาพเกิดขึน้ ในเร็ววัน

1
สายธารแห่งประวัติศาสตร์
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หลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าดินแดนที่รู้จักกันว่า
เป็ น จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องไทยในปั จ จุ บั น นั้ น เดิ ม มี
ฐานทางวัฒนธรรมจากอิทธิพลของศาสนาฮินดูและพุทธ
ก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาในช่วงศตวรรษที่ 9 ในขณะที่
อิทธิพลของทั้งสองศาสนาแผ่ขยายอย่างกว้างขวางในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้ามกลุ่มและชาติพันธุ์ การเข้ามา
ของศาสนาอิสลามกลับจำ�กัดอยู่เฉพาะคนชาติพันธุ์มลายู
ในช่วงหลายศตวรรษ อาณาจักรสยามกับอาณาจักรปาตานี
มีความสัมพันธ์กนั อย่างหลวมๆ เจ้าเมืองของปาตานีสง่ เครือ่ ง
ราชบรรณาการให้กับสยามเพื่อแสดงความจงรักภักดี แต่
สยามก็ให้อิสระเจ้าเมืองเหล่านั้นในการปกครอง
ตราบจนกระทัง่ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ทีส่ ยาม
เผชิญกับภัยคุกคามจากเจ้าอาณานิคมตะวันตก ในกระบวน
การสร้างชาติไทยและทำ�ประเทศให้ทันสมัย รัชกาลที่ 5 ได้
ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งส่งผลให้อาณาจักร
ปาตานีขึ้นกับการปกครองของกรุงเทพฯ โดยตรงนับตั้งแต่
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พ.ศ.2445 ต่อมาอีกเจ็ดปี สยามได้ลงนามใน The AngloSiamese Treaty กับอังกฤษซึง่ เป็นเจ้าอาณานิคมของดินแดน
ในคาบสมุทรมาลายาในขณะนั้น ใน พ.ศ.2452 สนธิสญ
ั ญา
ฉบับนัน้ ส่งผลให้พน้ื ทีใ่ นรัฐเคดาห์, กลันตัน, ตรังกานู และ
เปลิส ตกเป็นของอังกฤษ ส่วนดินแดนในอาณาจักรปาตานี
รวมถึงสตูล ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม
คนมลายูมุสลิมในดินแดนแถบนั้นไม่ได้มีส่วนในการ
ตัดสินใจชะตากรรมของตนเองว่าต้องการจะเป็นสมาชิก
ของชาติสยามหรือไม่ การต่อต้านการถูกผนวกรวมและการ
ถูกทำ�ให้กลายเป็นไทยได้ปะทุขึ้นและดำ�เนินต่อมาตลอด
ช่วงเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ แม้ว่าอาจจะเบาบางไปบ้างใน
บางยุคสมัย แต่ความคิดต่อต้านยังไม่เคยยุติลง การต่อสู้ซึ่ง
เริ่มต้นขึ้นในหมู่ชนชั้นนำ�มลายูมุสลิมได้ขยายตัวไปสู่ระดับ
สามัญชนมากขึ้นเรื่อยๆ
หมุดหมายสำ�คัญทางประวัติศาสตร์อันหนึ่ง คือ ข้อ
เรียกร้องของ หะยีสหุ ลง อับดุลกอเดร์ ใน พ.ศ.2490 ซึง่ ขณะ
นั้นเขาเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด
ปัตตานี หะยีสหุ ลงได้ยน่ื ข้อเสนอ 7 ข้อให้กบั ตัวแทนของ
รัฐบาลไทย ซึ่งประกอบด้วย 1) ให้มีผู้ปกครองใน 4 จังหวัด
ปัตตานี สตูล ยะลา และนราธิวาส เป็นคนมุสลิมในพื้นที่
และได้รบั เลือกจากคนในพืน้ ที่ โดยให้มอี �ำ นาจในการศาสนา
อิสลามและแต่งตั้งข้าราชการ 2) ให้ข้าราชการในสี่จังหวัด
ร้อยละ 80 เป็นคนมลายูในพืน้ ที่ 3) ให้ใช้ภาษามลายูเป็น
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ภาษาราชการควบคูไ่ ปกับภาษาไทย 4) ให้มกี ารใช้ภาษามลายู
เป็นสือ่ ในการเรียนการสอนระดับประถม 5) ให้มศี าลพิจารณา
คดีตามกฎหมายอิสลามที่แยกขาดจากศาลยุติธรรมของ
ทางราชการ โดยให้ดาโต๊ะยุติธรรมมีเสรีในการพิพากษาชี้
ขาดความ 6) ภาษีและรายได้ทจ่ี ดั เก็บให้ใช้ในพืน้ ที่ 4 จังหวัด
เท่านั้น 7) ให้คณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัดมีอำ�นาจ
ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติทางศาสนา โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มีอำ�นาจตามข้อ 1
หลังจากได้มกี ารยืน่ ข้อเรียกร้องไม่นาน หะยีสหุ ลงและ
ผูน้ �ำ ศาสนาอีกหลายคนก็ถกู จับกุมข้อหากบฏ และถูกคุมขัง
เป็นเวลา 4 ปี 8 เดือน ต่อมาเขาได้รบั การปล่อยตัวก่อนครบ
กำ�หนด แต่สองปีตอ่ มาเขากลับหายตัวไปอย่างลึกลับพร้อม
ลูกชายคนโต หลังถูกตำ�รวจสันติบาลทีส่ งขลาเรียกไปรายงาน
ตัว ซึง่ ทางครอบครัวของหะยีสหุ ลงเชือ่ ว่าเขาถูกสังหาร ก่อน
นำ�ศพไปถ่วงน้ำ�
เรื่องราวของหะยีสุหลงยังคงเป็นหนึ่งใน ‘ประวัติศาสตร์บาดแผล’ ทีย่ งั คงถูกเล่าต่อๆ กันในหมูช่ าวมลายูมสุ ลิม
แม้เวลาผ่านไปกว่าครึง่ ศตวรรษ และน่าประหลาดใจว่าข้อ
เสนอหลายๆ ข้อทีม่ กี ารพูดกันในปัจจุบนั มีความคล้ายคลึง
กับข้อเรียกร้องของหะยีสหุ ลงยิง่ นัก
ในช่วงหลัง พ.ศ.2500 เป็นยุคเริ่มต้นของการต่อสู้
ด้วยอาวุธ โดยกลุ่มเคลื่อนไหวที่สำ�คัญ ได้แก่ 1) BNPP
(Barisan Nasional Pembebasan Patani - Patani National

28

Liberation Front) ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2502 โดยมีกลุ่ม
ชนชั้นนำ�ของปาตานีเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญ BNPP นับเป็น
กลุ่มขบวนการติดอาวุธที่ต่อสู้เพื่อเอกราชกลุ่มแรก ต่อมา
ใน พ.ศ.2529 ได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น BIPP (Barisan Islam
Pembebasan Patani – Patani Islamic Liberation Front)
ปัจจุบันเชื่อว่ากลุ่มนี้ไม่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวแล้ว
2) PULO (Patani United Liberation Organization)
ก่อตั้งใน พ.ศ.2511 ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยนาย
ตนกูบีรอ กอตอนีลอ เขาเสียชีวิตใน พ.ศ.2548 ที่ประเทศ
ซีเรีย ใน พ.ศ.2550 นายนอร์ อับดุลเราะห์มาน ได้รับการ
เลือกตัง้ ให้เป็นประธานแทน ต่อมาได้เกิดความขัดแย้งภายใน
นายกัสตูรี มะกอตา ซึ่งเป็นรองประธานและหัวหน้าฝ่าย
ต่างประเทศได้แยกตัวออกมา ทั้งสองกลุ่มต่างอ้างว่าตน
เป็นประธานของกลุ่มพูโล ปัจจุบันพูโลยังคงเคลื่อนไหวอยู่
นอกประเทศและทำ�งานการเมืองในเวทีระหว่างประเทศ
เป็นหลัก
3) BRN (Barisan Revolusi Nasional – National
Liberation Front) กลุม่ BRN จัดตัง้ ขึน้ ใน พ.ศ.2503 โดยมี
สมาชิกรุน่ ก่อตัง้ คือ นายอับดุลการิม ฮัสซัน ซึง่ เป็นผูก้ อ่ ตัง้
โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน ใน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รวมถึง
โต๊ะครูปอเนาะที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ของรัฐ ข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงและนักวิเคราะห์
อิสระบางท่านระบุว่า นายอามีน โต๊ะมีนา ลูกชายของหะยี
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สุหลง และ นายฮารูน สุหลง ประธานของโรงเรียนธรรม
วิทยามูลนิธิเป็นสมาชิกรุ่นแรกๆ ด้วย ในช่วงต้น การต่อสู้
ของ BRN ใช้แนวทางแบบชาตินยิ ม-สังคมนิยม-อิสลาม ใน
การเคลือ่ นไหว โดยเน้นการสร้างฐานจากโรงเรียนปอเนาะ
ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2520 มีความขัดแย้งกันในเรือ่ งแนวทาง
การต่อสู้ โดยมีการถกเถียงกันว่าการต่อสู้โดยใช้ประเด็น
เรื่องชาตินิยม-สังคมนิยมนั้นไม่ถูกต้องและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างแนวร่วมในประเทศมุสลิมอื่นๆ และได้มีการเสนอ
ให้นำ�เอาประเด็นศาสนามาใช้ในการต่อสู้แทน
ความเห็นทีข่ ดั แย้งกันทำ�ให้ BRN แยกกันเป็น 3 กลุม่
คือ BRN-Coordinate, BRN-Ulama และ BRN-Congress
อับดุลการิมแยกตัวไปเป็นกลุม่ BRN-Ulama ซึง่ ไม่ได้มคี วาม
เคลือ่ นไหวมากนักหลังจากนัน้ เขาใช้ชวี ติ อยูใ่ นมาเลเซีย และ
หันไปสนใจความคิดอิสลามในนิกายชีอะห์ในช่วงบั้นปลาย
ของชีวิต เขาเสียชีวิตใน พ.ศ.2539 ขณะที่ BRN-Congress
เป็นกลุ่มที่มาจากปีกการทหารเดิมของ BRN นำ�โดย นาย
รอสะ บูราซอ หรือ เจ๊ะกูเป็ง โดยกลุ่มนี้เน้นการเคลื่อนไหว
ด้านการทหาร ปัจจุบนั เจ๊ะกูเป็งเสียชีวติ ไปแล้ว ส่วน BRN–
Coordinate เป็นกลุม่ ทีห่ น่วยงานความมัน่ คงและหลายฝ่าย
เชื่ อ ว่ า มี บ ทบาทมากที่ สุ ด ในการเคลื่ อ นไหวในปั จ จุ บั น
ข้อมูลบางแหล่งระบุวา่ นายอามีน โต๊ะมีนา บุตรชายของหะยี
สุหลงเป็นแกนนำ�ของกลุ่ม BRN–Coordinate นายอามีน
เสียชีวติ ใน พ.ศ.2544 การเคลือ่ นไหวของ BRN–Coordinate
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มีลกั ษณะปิดลับ ไม่ปรากฏชัดเจนว่าใครเป็นผูถ้ อื ธงนำ�ในการ
ต่อสู้ แม้วา่ ทางฝ่ายความมัน่ คงจะระบุชอ่ื บุคคลจำ�นวนหนึง่
ว่าเป็นแกนนำ�สำ�คัญ เช่น นายสะแปอิง บาซอ อดีตครูใหญ่
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิซึ่งหลบหนีออกนอกประเทศไป
ใน พ.ศ.2547
4) GMIP (Gerakan Mujahidin Islam Patani – Patani
Islamic Holy Warriors Movement) ตัง้ ขึน้ โดย นายนาซอรี
แซะเซ็ง ใน พ.ศ.2538 กลุ่มนี้พัฒนามาจากกลุ่ม GMP
(Gerakan Mujahidin Patani) ซึ่งตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2529 และ
ยุติบทบาทใน พ.ศ.2536 นาซอรีเคยไปฝึกการทหารที่ลิเบีย
และไปร่วมรบอัฟกานิสถาน เชือ่ ว่ากลุม่ นีม้ คี วามใกล้ชดิ ในเชิง
อุดมการณ์กบั กลุม่ ญิฮาดสากลมากกว่ากลุม่ อืน่ ในปัจจุบนั
ไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน
5) กลุ่ม Bersatu ซึ่งเป็นองค์กรร่ม (umbrella organization) ของ PULO, BIPP และ BRN ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ.
2532 โดยมี ดร.วันกาเดร์ เจ๊ะมาน เป็นประธาน ปัจจุบนั ไม่มี
การเคลื่อนไหวในฐานะของกลุ่มนี้แล้ว
การก่อตัวของคลื่นกระแสการต่อสู้ยุคปัจจุบัน
ในขณะทีร่ ฐั ไทยตายใจและคิดว่า ‘ขบวนการแบ่งแยก
ดินแดน’ ในภาคใต้ก�ำ ลังจะสลายตัวไปแล้ว ปรากฏการณ์การ
ปล้นปืนทีค่ า่ ยกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ค่ายปิเหล็ง)
ใน อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.
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2547 เป็นสิ่งที่ช็อกรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรในขณะนั้น ฝ่าย
รัฐใช้เวลาอยู่นานในการจัดทัพเพื่อรับมือกับการต่อสู้ด้วย
อาวุธที่ปะทุขึ้นอย่างฉับพลันจนรัฐตั้งตัวไม่ติด รัฐยังคิดว่า
พวกเขาเป็น ‘โจรกระจอก’ บ้างว่าเป็นพวกเด็กติดยาเสพติด
ไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการก่อเหตุรุนแรง
ทีเ่ กิดขึน้ ในหลายปีทผ่ี า่ นมา จนมีการกล่าวกันว่ารัฐไทยกำ�ลัง
รบอยู่กับ ‘ผี’ ที่มองไม่เห็น
เนือ่ งจากว่าการเคลือ่ นไหวในช่วงเกือบสามทศวรรษ
ที่ผ่านมาเป็นการเคลื่อนไหวใต้ดินปิดลับ ข้อมูลว่าใครเป็น
ผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญในการสร้างขบวนการเคลื่อนไหวใต้ดิน
ที่ปรากฏรูปอยู่ในทุกวันนี้ยังเป็นปริศนาที่หลายคนกำ�ลัง
พยายามไข ข้อมูลจากฝ่ายความมัน่ คงและปากคำ�ของคนที่
เคยอยู่ในขบวนการระบุตรงกันว่า กลุ่มที่มีบทบาทสำ�คัญใน
การเคลือ่ นไหวในพืน้ ทีอ่ ยูใ่ นปัจจุบนั คือ BRN–Coordinate
สมาชิกระดับกลางที่เข้าสู่ขบวนการในช่วงทศวรรษ
2530 คนหนึง่ เล่าย้อนถึงสถานการณ์ในช่วงต้นทศวรรษ 2520
ว่า BRN–Coordinate ได้เปลีย่ นแนวทางการเคลือ่ นไหวโดย
การลงมาจากป่าเขาและเข้าไปหามวลชนในหมู่บ้าน ซึ่งต่าง
จากแนวทางของ BRN-Congress ทีเ่ น้นการทำ�งานกองกำ�ลัง
อย่างเดียว ไม่เน้นงานด้านมวลชน ในช่วงนัน้ นายอับดุลการิม
ซึ่งลี้ภัยไปอยู่ในประเทศมาเลเซียแทบจะไม่ได้มีบทบาทใดๆ
ในการเคลื่อนไหวแล้ว
“ฐานแห่งการปฏิวัติ คือ ศาสนา แนวทางการต่อสู้
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คือ จับอาวุธ และเป้าหมายของการปฏิบตั กิ าร คือ Merdeka
(เอกราช)” สมาชิกฝ่ายการเมืองระดับกลางผู้นี้กล่าวอย่าง
ชัดเจน
เขาอธิบายว่าการทำ�งานของ BRN–Coordinate นั้น
จะไม่เน้นการพึง่ ตัวบุคคล แต่จะบริหารงานแบบคณะกรรมการ
ร่วม ในช่วงสิบปีแรกระหว่าง พ.ศ.2527 - 2537 เป็นช่วง
ของการทำ�งานความคิดและจัดตั้งมวลชนให้มีสำ�นึกความ
เป็นมลายู โดยเฉพาะในมัสยิด ตาดีกา และปอเนาะ
เหตุการณ์การเผาโรงเรียน 36 แห่งในปัตตานี ยะลา
นราธิวาส และสงขลา ในคืนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2536
เป็นหมุดทางประวัติศาสตร์ที่สำ�คัญเหตุการณ์หนึ่งที่แสดง
ถึงการประกาศลุกขึ้นสู้ด้วยการเผาสถานที่ซึ่งพวกเขามอง
ว่าเป็นแหล่งทำ�ลายอัตลักษณ์ความเป็นมลายูและกลืนลูก
หลานของพวกเขาให้กลายเป็นไทย
สมาชิกขบวนการผูน้ ้ี ซึง่ ปัจจุบนั ได้ยตุ กิ ารเคลือ่ นไหว
แล้วระบุว่า ในช่วง พ.ศ.2537–2542 เป็นการวางโครงสร้าง
การทำ�งานขององค์กร โดยแบ่งหลักๆ เป็น 2 ปีก คือ ปีก
การเมืองที่เรียกว่า MASA และปีกการทหารที่เรียกว่า MAY
(คาดว่าเป็นการกร่อนเสียงคำ�ว่า militer ในภาษามาเลย์ซึ่ง
แปลว่ากองทัพ) ตั้งแต่ช่วง พ.ศ.2538 เป็นต้นมา เริ่มมีการ
ฝึกกองกำ�ลังทางทหาร ในช่วงนั้นใช้เวลา 2 ปีในการฝึก
แต่ละรุ่น พอถึง พ.ศ.2546 ขบวนการสร้างกองกำ�ลังได้ตาม
เป้าหมายประมาณ 3,000 คน ช่วง พ.ศ.2545–2546 เป็น

ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี

33

เอกสารที่กองทัพเรียกว่า ‘บันไดเจ็ดขั้น’ ที่ยึดได้จากโต๊ะทำ�งานของ นายมะแซ อุเซ็ง ใน
พ.ศ.2546
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ช่วงอุ่นเครื่องก่อนการเปิดฉากการต่อสู้อย่างเต็มรูปแบบ
ในหนังสือ “สงครามประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ที่เขียนโดยนายทหารในภาคใต้ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ขบวนการมากว่า 8 ปี ระบุวา่ BRN–Coordinate เปิดฉากด้วย
การปล้นปืนทีป่ อ้ มตำ�รวจทีบ่ า้ นรานอ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2545 หลังจากนัน้ มีการโจมตีฐาน
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หลายแห่งและขบวนการได้ปืนไป
เกือบ 100 กระบอก
นอกจากนี้ หนังสือเล่มดังกล่าวยังระบุว่า ขบวนการ
ได้ตระเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทัง้ ฝ่าย MASA, MAY,
ฐานทางเศรษฐกิจที่จะทำ�ให้ขบวนการพึ่งพาตนเองได้ด้วย
การเก็บเงินจากสมาชิกวันละ 1 บาท, การเตรียมข้าวปลาเสบียง
อาหารและเงินบริจาคจากแหล่งอืน่ รวมทัง้ ฝ่ายพยาบาลทีต่ อ้ ง
พร้อมรักษาคนเจ็บจากการสูร้ บ
ทหารได้ ยึ ด เอกสารฉบั บ หนึ่ ง จากโต๊ ะ ทำ � งานของ
นายมะแซ อุเซ็ง ใน พ.ศ.2546 นายมะแซเป็นอุสตาซโรงเรียน
สัมพันธ์วิทยา ใน อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ผู้ซึ่งฝ่ายความ
มั่นคงเชื่อว่าเป็นสมาชิกระดับนำ�คนหนึ่งของ BRN-Coordinate ในเอกสารฉบับนี้ได้พูดถึง ‘แผนบันได 7 ขั้น’ ซึ่งได้
ถูกนำ�มาอ้างอิงอยู่บ่อยครั้งว่าเป็นแผนการการปฏิวัติของ
BRN–Coordinate
ในหนังสือ “องค์กรปฏิวัติปัตตานี” ที่เขียนโดยอดีต
สมาชิกที่คุมงานมวลชนของขบวนการ และจัดพิมพ์โดย
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นายทหารที่ทำ�งานในภาคใต้ ได้อ้างถึงแผนบันได 7 ขั้นนี้
โดยอธิบายเพิ่มเติมว่าในช่วง พ.ศ.2527 – 2537 เป็นสิบปี
แรกที่ขบวนการทำ�งานในขั้นที่ 1 และ 2 คือ สร้างสำ�นึก
มวลชนและจัดตั้งมวลชน ในช่วง พ.ศ.2538 – 2546 เป็น
ช่วงของการดำ�เนินงานในขั้นที่ 3 – 6 โดยพัฒนาการที่
สำ�คัญคือ การวางโครงสร้างการปฏิบัติงานในปีกมวลชน
และการทหาร เมื่อถึง พ.ศ.2547 ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการ
‘จุดดอกไม้ไฟแห่งการปฏิวัติ’ หรือเป็นขั้นที่ 7 โดยมีการ
ปล้นปืนในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2547 เป็นหมุดหมาย
สำ�คัญของการเริ่มต้นการปฏิวัติ

คำ�แปลเอกสาร ‘บันได 7 ขั้น’ (เอกสารของ กอ.รมน.)

36

ความพยายามต่อจิ๊กซอว์เพื่อเข้าใจพัฒนาการของ
ขบวนการใต้ดินนี้อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะความจริง
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากในสถานการณ์
เช่นนี้ บางทัศนะไม่เชื่อว่าแผนบันได 7 ขั้นที่ทหารอ้างอิง
อยู่บ่อยครั้งนี้จะเป็นแผนการปฏิวัติของฝ่ายขบวนการจริง
แต่ นี่ ก็ เ ป็ น ข้ อ มู ล ชุ ด หนึ่ ง สำ � หรั บ การพิ จ ารณาเพื่ อ เข้ า ใจ
ปรากฏการณ์การต่อสู้ด้วยอาวุธที่ปะทุขึ้นอย่างรวดเร็วนับ
ตั้งแต่ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา

หมายเหตุ : รายงานชิ้นนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ www.deepsouthwatch.org/dsj/3676
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

2
กระบวนการเข้าสู่การต่อสู้เพื่อ Merdeka
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บนพื้นฐานบริบททางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ซ่งึ เคยเป็น
อาณาจักรปาตานีแห่งนี้ ชาวมลายูมสุ ลิมเรือนพันเรือนหมืน่
ได้ เ ดิ น เข้ า สู่ ก ระบวนการต่ อ สู้ เ พื่ อ เอกราชของดิ น แดนที่
พวกเขามองว่าถูกสยามยึดครองไป ในตอนนี้ DSJ จะเล่า
ถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเด็กหนุ่ม 2 คนที่ถูกชักชวนเข้า
สูข่ บวนการและอธิบายถึงขัน้ ตอนการสร้าง ‘นักปฏิวตั ’ิ ผ่าน
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องและเอกสารที่เขียนโดยคน
ที่เคยอยู่ในขบวนการ

ชารีฟ: จาก ‘เด็กติดยา’ สู่ ‘RKK’
ชารีฟ (นามสมมุติ) เรียนจบสามัญชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่ง แต่
ในทางศาสนา เขาเรียนจบชั้น 10 ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของการ
เรียนในสายศาสนาแบบทัว่ ไป เด็กมุสลิมส่วนใหญ่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จะเรียนวิชาสามัญควบคู่ไปกับการเรียน
วิชาด้านศาสนา หลังเรียนจบแล้ว เขาเริ่มทำ�อาชีพกรีดยาง
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ซึ่งเป็นวิถีการหาเลี้ยงชีพหลักของคนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เด็กหนุ่มผิวเข้มร่างกายกำ�ยำ�คนนี้ยอมรับว่าเขาเคย
ติดกัญชาและเที่ยวผู้หญิง ก่อนที่เขาจะตัดสินใจเข้าร่วมจับ
อาวุธในช่วง พ.ศ.2547 ชารีฟถูกชักชวนโดยเพือ่ นในหมูบ่ า้ น
คนหนึง่ ซึง่ บอกกับเขาว่า “เราต้องบริสทุ ธิจ์ ริงจึงจะเข้าขบวนการได้ ต้องเลิกสิ่งที่ไม่ดี”
ชารีฟเลิกอบายมุขเหล่านัน้ และได้ผา่ นการ ‘ซุม
เปาะ’ หรือการสาบานตนเข้าร่วมขบวนการต่อหน้าคำ�ภีร์
อัล-กุรอ่าน คนทีม่ าเป็นผูอ้ บรมชารีฟเป็นคนทีม่ คี วามรูท้ าง
ศาสนาซึง่ เขาให้ความเคารพและเชือ่ ถือ เขาไปฟังการบรรยาย
ทีป่ อเนาะทุกๆ สัปดาห์ ในกลุม่ มีประมาณ 6 – 7 คน ชารีฟ
เล่าว่าคนทีม่ าอบรมบอกกับเขาว่าการ ‘ญิฮาด’ กับรัฐสยาม
นีเ้ ป็น ‘ฟัรดูอนี ’ (Fardu Ain - ข้อกำ�หนดทีค่ นมุสลิมทุกคน
ต้องปฏิบตั )ิ ถ้าหากว่าเขาไม่ปฏิบตั กิ จ็ ะบาป ชารีฟเข้ารับการ
ฝึกในขัน้ ต้นทีเ่ รียกว่าระดับ ‘เปอมูดอ’ (Pemuda - เยาวชน)
อยูป่ ระมาณครึง่ ปี ก่อนหน้าทีจ่ ะได้เข้าไปฝึกต่อด้านการ
ทหาร
“ในช่วงแรกๆ เขา (ครูฝึก) ให้ไปขโมยของในร้านของ
คนไทยพุทธเพื่อเป็นการทดสอบจิตใจ”
ชารีฟเล่าย้อนความหลัง เขากับเพื่อนไปหยิบสินค้า
ในร้านขายของชำ�เพื่อเอามาแสดงให้กับครูฝึกดูเพื่อพิสูจน์
ความกล้า
บททดสอบเช่นนี้ก็เพื่อทำ�ให้คนที่อยู่ในขบวนการ
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สร้างกำ�แพงแห่งความรู้สึกระหว่าง ‘พวกเรา’ และ ‘พวก
เขา’ ให้มากขึ้น ครูฝึกบอกว่าคนไทยพุทธเป็นผู้อพยพมา
อยู่ในดินแดนของคนมลายูมุสลิม และพวกเขาเป็น ‘เครื่อง
มือของรัฐสยาม’ ชารีฟบอกว่าช่วงที่เคลื่อนไหวอยู่นั้น เขา
ไม่เคยมีเพื่อนเป็นคนพุทธเลย
เมื่อฝึกเสร็จ ชารีฟก็เริ่มปฏิบัติการในฝ่ายกองกำ�ลัง
ในระดับ RKK เคลื่อนไหวในพื้นที่ปัตตานี
มะแอ: “แผ่นดินนี้เป็นดารุลฮัรบี”
มะแอ (นามสมมุต)ิ เรียนหนังสืออยูท่ โ่ี รงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามแห่งหนึง่ ใน อ.เมือง จ.ยะลา ซึง่ มีนกั เรียน
หลายพันคน ในช่วงที่เขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มี
อุสตาซมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ฟังหลายครั้งว่าดินแดน
แถบนี้เดิมเป็นของคนมลายูมุสลิม แต่ว่าถูกรัฐสยามเข้ามา
ยึดครอง
“อุสตาซสอนว่าเป็น วาญิบ (Wajib – ข้อบังคับ) ที่จะ
ต้องต่อสู้ เพราะแผ่นดินนี้เป็นดารุลฮัรบี” มะแอกล่าว
ตามหลักการของศาสนาอิสลาม คำ�ว่า ดารุลฮัรบี
(Dar-ul-Harb) หมายถึง ‘ดินแดนแห่งสงคราม’ (Abode of
War) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ปกครองโดยคนมุสลิมและไม่ได้ใช้
ชารีอะห์เป็นกฎหมายหลักในการปกครอง คำ�ถามทีว่ า่ ดินแดน
ปาตานีนี้เป็น ‘ดารุลฮัรบี’ หรือไม่นั้น ยังเป็นประเด็นที่ผู้รู้
ทางศาสนาในพื้นที่มีความเห็นที่ไม่ตรงกัน
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สิ่งที่มะแอได้รับการบอกเล่าคล้ายคลึงกับประสบ
การณ์ของอีกหลายๆ คนที่เข้าไปสู่ขบวนการ เรื่องเล่านี้เริ่ม
ต้นจากว่าแผ่นดินปาตานีนี้เคยเป็นอาณาจักรอิสลาม หรือ
เป็น ‘ดารุลอิสลาม’ (Dar-ul-Islam) ต่อมาถูกสยามยึดครอง
จึงได้กลายเป็น ‘ดารุลฮัรบี’ ฉะนั้น การญิฮาดเพื่อกอบกู้
เอกราชจึงเป็นฟัรดูอีนสำ�หรับคนมุสลิมทุกคน
ว่ากันว่าอูลามะอ์ (ผู้รู้ทางศาสนา) ของขบวนการได้
ประกาศฟัตวา (Fatwa - คำ�ตัดสินในทางหลักการศาสนา
อิสลาม) ให้มีการญิฮาดเพื่อเอกราชของปาตานี แต่ไม่เป็น
ทีท่ ราบแน่ชดั ว่าใครมีบทบาทในการออกฟัตวานี้ คนทีอ่ ยูใ่ น
ระดับปฏิบตั กิ ารรูแ้ ต่เพียงว่าเป็น ‘ออแฆตูวอ’ (หรือเขียนแบบ
มลายูกลางว่า orang tua) ซึง่ หมายถึงผูอ้ าวุโสของขบวนการ
มะแอเล่าว่าในตอนแรกๆ ก็ยังไม่ทราบว่าขบวนการ
ที่ตนเองตัดสินใจเข้าไปร่วมนี้ชื่ออะไร เขารู้แต่ว่าเพื่อนร่วม
อุดมการณ์ของเขาคือ ‘นักรบฟาตอนี’ เมื่อเขาจบการฝึก
เปอมูดอแล้วก็ได้รับการบอกว่าขบวนการที่เขาเข้าร่วมนี้คือ
BRN–Coordinate เขาเริม่ ฝึกความกล้าในการปฏิบตั กิ ารด้วย
การโปรยตะปูเรือใบ ป้ายสีบนป้ายถนน ก่อนเข้าฝึกเพือ่ เป็น
RKK
หลักสูตร ‘เปอมูดอ’
กระบวนการที่ ช ารี ฟ และมะแอได้ ผ่ า นก็ ค ล้ า ยกั บ
หลายๆ คน เพราะขบวนการวางแผนการฝึกเยาวชนอย่าง
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เป็นระบบ ในหนังสือ “อาร์เคเคเป็นใคร ทำ�ไมต้องเป็น RKK”
ซึ่งเขียนโดยผู้ที่เคยมีบทบาทในการฝึกเยาวชนของขบวนการและเผยแพร่โดยกลุ่มนายทหารที่ทำ�งานในภาคใต้ได้
อธิบายว่าขบวนการมีคนทีท่ �ำ งาน ‘ฝ่ายเปอมูดอ’ ซึง่ ทำ�หน้าที่
ในการหาสมาชิกใหม่โดยเฉพาะ โดยจะทำ�งานสองส่วน
หลักๆ คือ กลุม่ เยาวชนในโรงเรียนและกลุม่ สมาชิกในหมูบ่ า้ น
เมื่อผ่านการซุมเปาะแล้วก็จะเข้ารับการฝึกตามลำ�ดับขั้นที่
เรียกเป็นภาษามลายูถิ่นว่า ตือกัซ, ตือปอ, ตารัฟ, ตาแย
และ วาฏอน
ในชั้น ‘ตือกัซ’ ซึ่งมีความหมายว่า ‘ยืนให้มั่นคง’ ผู้
สอนจะเน้นในเรือ่ งประวัตศิ าสตร์ ‘บาดแผล’ โดยการเล่าถึง
ความรุ่งเรืองของอาณาจักรปาตานีในอดีตซึ่งเคยเป็นศูนย์
กลางของศาสนาอิสลามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเป็นเมืองท่าทีม่ ที รัพยากรทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ และพูดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายลงหลังจากถูกสยามยึดครอง และรัฐสยาม
ได้ดำ�เนินนโยบายในการ ‘กลืนวัฒนธรรม’ ด้วยเหตุผลทาง
ประวัตศิ าสตร์เช่นนี้ จึงมีความจำ�เป็นทีค่ นมลายูมสุ ลิมจะต้อง
ต่อสู้เพื่อนำ�อิสรภาพและเอกราชกลับคืนมา มีการนำ�เอา
กรอบคิดทางศาสนาเรื่องดารุลฮัรบีมาสนับสนุนการต่อสู้
โดยย้ำ�ว่าเป็นวาญิบที่คนมุสลิมจะต้องญิฮาดกับผู้รุกราน
ในบางกรณีมีการใช้คำ�ว่าฟัรดูอีนแทน ในขั้นนี้จะใช้เวลา
ประมาณ 4 เดือน
ในชัน้ ‘ตือปอ’ ซึง่ แปลว่า ‘สร้าง’ เป็นช่วงของการสร้าง
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‘นักปฏิวัติ’ ที่มีจิตใจต่อสู้และเสียสละความสุขส่วนตัวเพือ่
ประโยชน์สว่ นรวม โดยมีการเชือ่ มโยงกับการทำ�ความดีตาม
หลักของศาสนาอิสลาม โดยจะมีการสอนเรือ่ งกฎบัญญัติ 10
ประการ คือ 1) ประกอบศาสนกิจ (อีบาดะห์) แด่องค์อลั เลาะห์
และละเว้นอบายมุขทัง้ ปวง 2) ไม่เปิดเผยความลับให้กบั ข้าศึก
ศัตรูถงึ แม้จะถูกข่มขูค่ กุ คาม 3) จงรักภักดีตอ่ อุดมการณ์ปฏิวตั ิ
และเชือ่ ฟังผูน้ �ำ ของขบวนการ 4) เห็นแก่ประโยชน์ในการต่อสู้
ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 5) ต้องมอบทรัพย์สนิ และร่างกาย
ให้กบั งานต่อสูเ้ มือ่ ต้องการ 6) ปฏิบตั งิ านตามความสามารถ
ของแต่ละคนด้วยความซือ่ สัตย์และบริสทุ ธิใ์ จ 7) ให้การตักเตือน
และน้อมรับการตักเตือนด้วยความยินดีและจริงใจ 8) ต้องเข้า
รับการอบรมและพบปะประชุมเมือ่ ถูกเรียกเชิญ 9) ยึดมัน่ ใน
คำ�พูดและคำ�สัญญา 10) ไม่สร้างความเสือ่ มเสียให้กบั ขบวนการ
ต่อสู้
จากหลักฐานเอกสารที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงค้นพบ
‘กฎบัญญัติ 10 ประการ’ อาจมีการใช้คำ�พูดที่แตกต่างหรือ
เรียงลำ�ดับข้อไม่เหมือนกัน แต่เนือ้ หาใจความโดยรวมตรงกัน
เอกสารด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ทหารยึดได้
จากเหตุการณ์ทหารพรานปะทะกับขบวนการที่ค่ายฝึกบน
เทือกเขาตะเว บ้านกูตง ม.3 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2550 การปะทะกันทำ�ให้ฝ่าย
ขบวนการเสียชีวิต 5 ศพ
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(เอกสาร กอ.รมน.)
คำ�แปล วินัย 10 ประการ (ดิสปลิน ซือปูโละห์)
1. ประกอบศาสนากิจ (อีบาดะห์) เพือ่ อัลเลาะห์ และละเว้นอบายมุขทัง้ ปวง
2. จงรักภักดีและเชื่อฟังผู้นำ�ขององค์กร
3. ผลประโยชน์ของส่วนรวมย่อมเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว
4. ยึดมั่นในคำ�พูดและคำ�มั่นสัญญา
5. ไม่เปิดเผยความลับให้กบั ศัตรูแม้วา่ จะถูกข่มขูค่ กุ คาม
6. ไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อการขบวนการต่อสู้
7. ปฏิบตั งิ านตามความสามารถ/ศักยภาพของแต่ละคน
8. เข้าร่วมพบปะประชุมหรืออบรมที่จัดให้มีขึ้น
9. ให้ค�ำ ตักเตือน/วิจารณ์ และน้อมรับการตักเตือน/วิจารณ์ดว้ ยความเต็มใจและบริสทุ ธิใ์ จ
10. ยอมอุทศิ ร่างกายและทรัพย์สนิ ให้กบั การต่อสูเ้ มือ่ ถึงวาระจำ�เป็น
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ต่อจากนัน้ ในชัน้ ตือปอจะมีการฝึกความแข็งแรงของ
ร่างกาย เช่น การวิง่ วิดพืน้ ซิทอัพ กระโดดตบ ปัน่ จักรยาน
ขีม่ า้ ฯลฯ โดยการฝึกมักจะทำ�ในเวลากลางคืน และจะมีการ
ย้�ำ ในเรือ่ งการญิฮาดเพือ่ เอกราช ในขัน้ นีจ้ ะใช้เวลาประมาณ
4 เดือน
ขัน้ ต่อไป คือ ‘ตารัฟ’ ซึง่ แปลว่า ‘ขึน้ ชัน้ ’ จะมีการเน้น
ในเรือ่ งอัตลักษณ์มลายู เช่น การแต่งกายด้วยเสือ้ บงาลอ (เสือ้
คอกลม แขนยาว เป็นเครือ่ งแต่งกายสำ�หรับผูช้ าย) ผ้าโสร่ง
สก๊อตดำ� การสอนในเรือ่ งนีเ้ พือ่ ต้องการสร้างความรูส้ กึ ภาค
ภูมใิ จในความเป็นมลายู
สำ�หรับขั้น ‘ตาแย’ (แหลมคม) จะเป็นการทดสอบ
ความแข็งแรงของร่างกาย โดยจะมีการออกกำ�ลังกายในท่า
ที่ได้สอนไปแล้ว แต่จะมีระยะเวลาที่นานขึ้น มีการทดสอบ
ความกล้าหาญด้วยการให้ไปพ่นสีที่ป้ายถนน ทำ�ลายหลัก
กิโลเมตร หรือโปรยใบปลิว
สุดท้ายคือขัน้ ‘วาฏอน’ มีความหมายว่า ‘แผ่นดิน
ของเรา’ จะเป็นการจับคูฝ่ กึ โดยเน้นให้สมาชิกใหม่เกิดความ
มุง่ มัน่ มีวนิ ยั และความรับผิดชอบ โดยจะมีการฝึกออกกำ�ลัง
กายเป็นคู่ ฝึกศิลปะการป้องกันตัว การปฐมพยาบาล เช่น
การฉีดยา ให้น�ำ้ เกลือ ห้ามเลือด และดูหนังสงครามและการ
ต่อสูใ้ นประเทศอืน่ ๆ
ขั้นตอนในการฝึกเปอมูดอทั้งหมดใช้เวลาประมาณ
2 ปี หลังจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการคัดเลือกเปอมูดอ โดย
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จะให้เลือก 3 สาย คือ ฝ่ายทหาร (MAY) ฝ่ายมวลชน (MASA)
และ ฝ่ายเปอมูดอ ซึง่ ทำ�หน้าทีใ่ นการหาและฝึกสมาชิกใหม่
การฝึก RKK
หลังจากจบหลักสูตรเปอมูดอแล้ว คนที่เลือกฝ่าย
MAY จะต้องเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมอีก 2 ขั้นที่เรียกเป็นรหัส
ว่า ‘ตาดีกา’ และ ‘ปอเนาะ’ โดยการฝึกจะเน้นเรื่องการรบ
แบบกองโจรและการใช้อาวุธ
หน่วยปฏิบตั กิ ารทีส่ �ำ คัญของ MAY คือ ชุดปฏิบตั กิ าร
ในระดับหมูบ่ า้ นทีเ่ รียกว่า RKK ซึง่ เป็นตัวย่อของคำ�ภาษา
อินโดนีเซียว่า Runda Kumpulan Kecil แปลว่า ‘ชุดลาด
ตระเวนขนาดเล็ก’ RKK หนึง่ ชุดประกอบด้วยสมาชิก 6 คน
คือ หัวหน้าชุด-รองหัวหน้าชุด-คนนำ�ทาง-ประสานงานและ
สือ่ สาร-รักษาพยาบาล-ยุทธวิธี
หนังสือ “อาร์เคเคเป็นใคร ทำ�ไมต้องเป็น RKK” ได้
อธิบายว่าการฝึกในขั้น ‘ตาดีกา’ จะเน้นในเรื่องของการวาง
หน่วยและป้องกันตัว การหลบหนีและการใช้อาวุธในการ
ต่อสู้ ในขั้น ‘ปอเนาะ’ จะสอนเรื่องการรบแบบกองโจร ซึ่ง
ขบวนการซึ่ ง มี กำ � ลั ง น้ อ ยกว่ า กองทั พ ของรั ฐ จำ � เป็ น ต้ อ ง
เลือกใช้ยุทธวิธีการต่อสู้แบบนี้ RKK อาศัยมวลชนเป็นฐาน
สนับสนุนและเคลื่อนไหวในภูมิประเทศที่ตนเองมีความคุ้น
เคย ในการต่อสู้จะแบ่งเป็นหน่วยขนาดเล็กเพื่อให้ง่ายต่อ
การพรางตัวและปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว การรบจะไม่รบ

48

แบบแตกหัก หากคูต่ อ่ สูเ้ ข้มแข็ง ต้องถอยและเลือกเข้าโจมตี
ขณะคู่ต่อสู้อ่อนแอ ต้องเก็บความลับให้ดีที่สุด และการรบ
ต้องสร้างความได้เปรียบคู่ต่อสู้ควบคู่ไปด้วย เช่น พรางตัว
ด้วยการใส่ชุดทหารในการปฏิบัติการ
ในการฝึกขั้นตาดีกานั้นจะใช้เวลา 1 ปี ซึ่งไม่ได้เป็น
การฝึกแบบเข้มข้นทุกวัน แต่ว่าการฝึกในขั้นปอเนาะนั้นจะ
เป็นหลักสูตรเข้มข้นระยะเวลา 1 เดือน การจบหลักสูตร
RKK นั้น จะต้องมีการปฏิบัติการจริง 1 ครั้ง RKK ที่มีฝีมือ
จะได้รับการคัดเลือกให้ไปฝึกขั้นสูงต่อไป โดยจะแบ่งเป็น
สองส่วน
หนึง่ ‘ฮารีเมา’ (Harimau) เป็นคำ�ในภาษามลายูแปล
ว่า ‘เสือ’ ขบวนการใช้ในการเรียก ‘หน่วยจูโ่ จม’ ซึง่ เป็นกอง
กำ�ลังที่มีฝีมือทางการทหารระดับสูงและมีความชำ�นาญใน
พืน้ ทีป่ า่ เขา และ สอง ‘เลตุปนั ’ (Letupan) ซึง่ แปลว่า ‘ระเบิด’
ในภาษามลายู เป็นคำ�ทีใ่ ช้เรียกฝ่ายทีท่ �ำ หน้าทีผ่ ลิตระเบิด
สมาชิกที่ผ่านการฝึกแล้วก็จะได้ถูกมอบหมายให้เริ่ม
ปฏิบตั กิ ารในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทีม่ กี ารวางโครงสร้างในสองปีกหลักๆ
คือ MAY และ MASA
ในตอนต่อไปจะได้เล่าถึงการปฏิบัติการของเหล่า
นักรบอิสลามที่เรียกตัวเองว่า ‘ญูแว’ (Juwae)
หมายเหตุ: รายงานชิ้นนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ www.deepsouthwatch.org/dsj/3690
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

3
โครงสร้างขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานี
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ขบวนการเอกราชปาตานีเคลื่อนไหวใต้ดินอย่างปิดลับ
แม้ ก ระทั่ ง คนที่ เ ป็ น สมาชิ ก ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารเองก็ ไ ม่ รู้ ถึ ง
โครงสร้างทั้งหมด จากการสัมภาษณ์อดีตสมาชิกหลายคน
ทุกคนให้ข้อมูลตรงกันว่าพวกเขาได้รับรู้เท่าที่จำ�เป็นในส่วน
ทีต่ นเองรับผิดชอบเท่านัน้ เช่น หากเป็นสมาชิกในระดับ RKK
ก็จะรู้จักเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกในหน่วยของตนเอง คนที่
อยู่ในระดับที่สูงขึ้นก็จะมองเห็นภาพที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ
สมาชิกระดับปฏิบัติการบางคนได้รับการบอกกล่าว
หลังจบการฝึกเปอมูดอว่า ขบวนการที่พวกเขาเข้าร่วม คือ
BRN–Coordinate แต่บางคนก็ไม่เคยได้รู้เลยว่าองค์กรที่ตน
เข้าร่วมต่อสู้นั้นชื่ออะไร แต่ดูเหมือนสิ่งนั้นจะไม่สำ�คัญนัก
เพราะแนวทางการต่อสู้เป็นเรื่องที่สำ�คัญกว่า ภารกิจนี้ถูก
วางให้เป็นหน้าที่ต่อศาสนาที่พวกเขาไม่อาจปฏิเสธได้ หาก
ตายในหนทางของการญิฮาดก็จะเป็น ‘ชาฮีด’ (การตายใน
หนทางของพระเจ้า) พวกเขาจะได้ไปพบกับอัลเลาะฮ์ในสรวง
สวรรค์ หากชนะ พวกเขาก็จะได้เมอร์เดกอ (เอกราช) และ
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เป็นอิสระจากการปกครองของพวกกาฟิร (คนนอกศาสนา)
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล ทัง้ จากฝ่ายความ
มั่นคง แหล่งข่าวใกล้ชิดกับกลุ่มขบวนการและอดีตสมาชิก
ของขบวนการ มีหลักฐานทีน่ า่ เชือ่ ได้วา่ BRN-Coordinate มี
‘สภาองค์กรนำ�’ ที่เรียกว่า DPP ซึ่งย่อมาจากคำ�ว่า Dewan
Pimpinan Parti ในภาษามลายู ข้อมูลของหน่วยงานความ
มั่นคงระบุว่า DPP เป็นคณะกรรมการใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นตาม
ธรรมนูญของ BRN ซึ่งร่างขึ้นใน พ.ศ.2518 ก่อนที่ BRN จะ
แตกออกเป็น 3 กลุ่มในช่วงทศวรรษ 2520 ต่อมาใน พ.ศ.
2546 ทหารได้ค้นพบเอกสารที่เขียนถึงโครงสร้างของ DPP
พร้อมๆ กับการค้นพบเอกสาร ‘บันได 7 ขั้น’ ที่โต๊ะทำ�งาน
ของนายมะแซ อุเซ็ง ดังนี้
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(เอกสาร กอ.รมน.)

เอกสารที่พบจากโต๊ะทำ�งานของนายมะแซระบุว่า
DPP แบ่งงานออกเป็น 7 ฝ่าย ประกอบด้วย การต่างประเทศ
ทหาร เยาวชน เศรษฐกิจ ปฏิบัติการจิตวิทยา/ประชา
สัมพันธ์ อูลามะอ์ และคณะกรรมการเขต (ปกครอง)
คณะกรรมการ DPP ในฝ่ายเยาวชน เศรษฐกิจ ปฏิบตั ิ
การจิตวิทยา/ประชาสัมพันธ์ อูลามะอ์จะทำ�งานอยู่ในสาย
ของ MASA ด้วย งานด้านต่างประเทศดูเหมือนจะเป็นงาน
เดียวทีจ่ �ำ กัดอยูก่ บั คณะกรรมการ DPP โครงสร้างการบังคับ
บัญชาเหล่านีม้ กี ารปรับเปลีย่ นอยูต่ ลอดเวลา ในระดับปฏิบตั ิ
การนั้น จะมีการแบ่งสายบังคับบัญชาหลักๆ สองปีก คือ
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ปีกการทหาร (MAY) กับ ปีกการเมือง (MASA) หรือที่ใน
แผนผังนี้เรียกว่า ‘คณะกรรมการเขต’ โดยในฐานข้อมูลของ
ฝ่ายความมัน่ คง โครงสร้างเหล่านีม้ กี ารปรับเปลีย่ นไปในแต่ละ
ช่วงเวลา มีการเปลี่ยนชื่อและปรับลดโครงสร้างในบางช่วง
ชั้น แผนผังด้านล่างนี้เป็นโครงสร้างที่เชื่อว่าใกล้เคียงกับ
การปฏิบัติการในปัจจุบันมากที่สุด

หนังสือเรือ่ ง “สงครามประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ซึ่งเขียนโดยอดีตสมาชิกขบวนการและจัดพิมพ์โดย
นายทหารที่ทำ�งานในภาคใต้ระบุว่าในส่วนของปีกการเมือง
มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 กัส คือ กัสปัตตานี กัสยะลา
และกัสนราธิวาส โดยกัสปัตตานีนน้ั จะรวมเอาพืน้ ทีใ่ นอำ�เภอ
จะนะ, เทพา, นาทวี และสะบ้าย้อยในจังหวัดสงขลาไว้ด้วย
ในโครงสร้างกัสเดิมจะมีระดับ ‘วิลายะห์’ ก่อนไปถึง ‘สะกอม’
แต่เชือ่ ว่าปัจจุบนั ได้ยบุ ชัน้ นีไ้ ป โดยกัสต่อตรงถึงระดับสะกอม

ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี

55

เลย ซึง่ แต่ละสะกอมจะครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 2 – 3 อำ�เภอ
เช่น สะกอม 1 ของกัสปัตตานีประกอบด้วย อ.ไม้แก่น, สายบุรี
และกะพ้อ ในกัสปัตตานีมี 5 สะกอม กัสนราธิวาส 6 สะกอม
และกัสยะลา 3 สะกอม
ในแต่ละสะกอมมีการแบ่งพืน้ ทีย่ อ่ ยเป็น ‘คอมมิส’ ซึง่
มีขนาดประมาณ 1 อำ�เภอหรือเล็กกว่า ในแต่ละคอมมิสก็
จะมีหน่วยระดับล่างสุดปฏิบัติการในระดับหมู่บ้านซึ่งเรียก
ว่า ‘อาเจาะ’ (AJAK) ซึ่งย่อมาจากคำ�ว่า Ahli Jawatan
Kampung ในภาษามลายู ซึง่ แปลว่า ‘คณะกรรมการหมูบ่ า้ น’
ในหนึ่งอาเจาะประกอบด้วย 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายเปอมูดอ
ปกครอง เยาวชน เศรษฐกิจ สตรี และฝ่ายสนับสนุน (ตุรง
แง) และมีทีมทำ�งานไม่ต่ำ�กว่า 12 คน
อาเจาะเป็นหน่วยพื้นฐานที่สำ�คัญต่อการปฏิบัติงาน
ทางการเมืองของขบวนการ หน่วยนีท้ �ำ หน้าทีเ่ สมือนกับ ‘ป่า’
ให้ ‘เสือ’ อย่าง RKK ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
RKK อาศัยความช่วยเหลือและการประสานงานจากอาเจาะ
ซึง่ จะทำ�หน้าทีห่ าทีพ่ กั อาศัย อาหารการกิน การรายงานความ
เคลือ่ นไหวของเจ้าหน้าที่ หาทีห่ ลบซ่อน การซ่อมอาวุธ รักษา
พยาบาล และติดต่อสื่อสารกับ RKK
ข้อมูลในหนังสือ “องค์กรปฏิวัติปัตตานีคือใคร” ซึ่ง
เป็ น หนั ง สื อ ในชุ ด เดี ย วกั น ที่ เขี ย นโดยอดี ต สมาชิ ก ของ
ขบวนการระบุว่า ในทางทฤษฏี โครงสร้างการจัดกำ�ลังของ
ฝ่ายทหาร หน่วยที่เล็กที่สุดคือ RKK ซึ่ง RKK 2 ชุดจะรวม
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เป็น 1 Regu (12 คน) 3 Regu รวมเป็น 1 Platong (36 คน)
3 Platong เป็น 1 Kompi (108 คน) และ 3 Kompi เป็น 1
Batalion (324 คน) ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเชื่อว่า
ในกัสนราธิวาสเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี กี องกำ�ลังเข้มแข็งทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบ
เทียบกับกัสปัตตานีและยะลา โดยเชือ่ ว่ามีกองกำ�ลัง 4 กองพัน
ในขณะที่ในกัสปัตตานีและยะลามีกัสละ 2 กองพัน โดยคน
ทีค่ มุ กองกำ�ลังในแต่ละกัสเรียกว่า Penglima (เป็นภาษามลายู
แปลว่า ‘ผู้บังคับการ’) ซึ่งจะดูแลหน่วย Harimau (เสือภูเขา)
และ Letupan (ระเบิด) ด้วย
โครงสร้างการจัดตั้งนี้ ไม่ได้สมบูรณ์ตามทฤษฏีข้าง
ต้นในทุกพืน้ ทีแ่ ละมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา เพราะฝ่าย
ขบวนการเองก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและดำ�เนินคดีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มีการสร้างคนใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติม
และทดแทน คนที่เป็นอดีตสมาชิกระดับนำ�ของฝ่าย MASA
เชื่อว่าในช่วงที่การปฏิบัติการเข้มแข็งที่สุด ขบวนการน่าจะ
มีอาเจาะอยูป่ ระมาณ 700 – 800 หน่วยจากจำ�นวนหมูบ่ า้ น
ในพื้นที่ชายแดนใต้ประมาณเกือบสองพันหมู่บ้าน ส่วนการ
ประเมินสมาชิกในปีกการทหาร เจ้าหน้าทีค่ วามมัน่ คงเชือ่ ว่า
มีประมาณ 3,000 คน
นอกจากนี้ สมาชิกฝ่ายการเมืองระดับกลางได้ให้ขอ้ มูล
ว่าขบวนการแบ่งแนวรบที่สำ�คัญเป็น 3 ด้าน คือ หนึ่ง การ
สร้างมวลชนเพื่อการต่อสู้ สอง การสร้างกองกำ�ลัง และ
สาม การเคลื่อนไหวด้านการต่างประเทศ เขาชี้ว่า BRN–
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Coordinate นั้นไม่ค่อยสันทัดในเรื่องการต่างประเทศ ได้มี
การตกลงกันให้กลุม่ พูโลไปช่วยเดินงานด้านการต่างประเทศ
ส่วนแนวทางของการต่อสู้นั้น เขาบอกว่า BRNCoordinate มีหลักสำ�คัญ 5 ข้อ คือ 1) ไม่ compromise
(ประนีประนอม) 2) ไม่ยอมรับ assimilation (การผสม
กลมกลืน) 3) ไม่เอา autonomy (การปกครองตนเอง) 4) ไม่
ต่อสู้ด้วยหนทางรัฐสภา และ 5) ไม่รับความคิดอื่นใด
นอกจากความคิดของขบวนการ
จะเห็นว่าขบวนการได้สร้างฐานความคิดและเครือ
ข่ายมายาวนาน การปะทุขึ้นของความรุนแรงใน พ.ศ.2547
จึงเป็นเหมือนการประกาศสงครามเต็มขั้น หากภาครัฐหวัง
จะเห็นคนในขบวนการเลิกต่อสู้แล้วกลับมาเป็นพลเมืองที่
ดีของรัฐไทย โดยไม่พร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงใดๆ ในเชิง
โครงสร้างการเมืองการปกครองเลย ก็คงยากที่เราจะเห็น
สันติภาพเกิดขึ้นในดินแดนปลายสุดของด้ามขวานซึ่งเคย
เป็นอาณาจักรปาตานีแห่งนี้ในอนาคตอันใกล้ ดังที่ผู้อาวุโส
คนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับขบวนการได้กล่าวไว้ว่า “จะให้พวกเขา
สะบัดโสร่งเดินกลับบ้านไปมือเปล่าก็คงจะยาก”

หมายเหตุ: รายงานชิ้นนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ www.deepsouthwatch.org/dsj/3708
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

4
สนทนากับหัวหน้ากอมปีและมือระเบิด
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ด้วยรูปแบบการต่อสู้แบบลับลวงพรางของขบวนการ
เคลือ่ นไหวเพือ่ เอกราชปาตานีในปัจจุบนั ทำ�ให้ไม่คอ่ ยมีใคร
มีโอกาสเห็นหน้าค่าตาหรือพูดคุยกับคนที่อยู่ในขบวนการ
อย่างเปิดเผยมากนัก DSJ ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพวกเขา
ในตอนนี้เราจะนำ� ‘คนใน’ ที่มีบทบาทสำ�คัญในการปฏิบัติ
การทางการทหารมาเล่าเรื่องราวชีวิตและความคิดของพวก
เขา

เรื่องราวของอัมรัน: หัวหน้ากอมปี
อัมรัน (นามสมมุติ) ถูกชักชวนเข้าสู่ขบวนการใน
ขณะที่เขาเรียนศาสนาในระดับชั้นซานาวีย์อยู่ที่โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งใน จ.นราธิวาส ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดใน 3 ระดับขัน้ ของการเรียนศาสนาอิสลาม ประวัติ
ศาสตร์ของอาณาจักรปาตานีเป็นประเด็นสำ�คัญที่ปลุกเร้า
ให้เขาเข้าร่วมขบวนการ ‘ญิฮาด’ เพื่อกอบกู้เอกราช
เมื่ออัมรันเรียนจบ เขาไปเป็นทหารเกณฑ์ 1 ปี พอ
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กลับมาก็ได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกในสายทหาร (MAY) เขาคิด
ว่าประสบการณ์จากการเป็นทหารเกณฑ์เป็นปัจจัยสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้เขาได้รับเลือกเข้าไปฝึกด้านการรบ การฝึกใช้เวลา
ประมาณ 1 เดือนทั้งทฤษฏีและการปฏิบัติ จากนั้นเขาก็เริ่ม
ต้นปฏิบัติการเป็นหัวหน้าระดับรือกู (Regu – หมู่) ในช่วง
ต้นปี 2547 โดยมีหน้าที่ในการดูแลสั่งการ RKK 2 ชุด
อัมรันเล่าว่าเขาได้รับมอบหมายให้ไปสำ�รวจดูเสา
สัญญาณโทรศัพท์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปล้นปืนในวันที่
4 มกราคม 2547 เพราะขบวนการวางแผนที่จะทำ�ลายเสา
โทรศัพท์ ในวันปฏิบัติการเขาได้รับมอบหมายให้ทำ�หน้าที่
ตัดต้นไม้ขวางถนนเพื่อป้องกันการติดตามของเจ้าหน้าที่
“เขาอยากจะทำ�เพือ่ ยกระดับขบวนการ” อัมรันกล่าว
ถึงสาเหตุของการปล้นปืนครั้งใหญ่ที่ทำ�ให้ทหารเสียชีวิต 4
นาย และมีการปล้นอาวุธไปกว่า 430 กระบอกจากค่าย
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ค่ายปิเหล็ง) ใน อ.เจาะ
ไอร้อง จ.นราธิวาส
ในฐานะของหัวหน้ารือกู อัมรันรับหน้าทีป่ ระสานงาน
ระหว่าง RKK ซึง่ เป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ กับระดับพลาตง (Platong
– หมวด) ซึ่งอยู่เหนือเขาขึ้นไประดับหนึ่ง เขาบอกว่าความ
รับรู้ของเขาต่อผู้ท่เี กี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวจำ�กัดอยู่เพียง
แค่นั้น เขาจะคอยสอดส่องดูการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่
ทหาร ตำ�รวจ ฝ่ายปกครอง และดูสถานทีท่ เ่ี ป็นฐานเศรษฐกิจ
ธนาคาร แหล่งอบายมุข เช่น สถานบันเทิง ซึง่ เป็นเป้าหมาย
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การโจมตีหลักของขบวนการ
“ผมไม่เคยปฏิบตั กิ ารจริง ผมได้เลือ่ นขัน้ ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ
เพราะคนทีอ่ ยูเ่ หนือกว่าตาย” อัมรันกล่าว เขาได้ปรับตำ�แหน่ง
สูงขึ้น จนสุดท้ายได้เป็นหัวหน้ากอมปี (Kompi – กองร้อย)
ก่อนที่เขาจะถูกจับกุมเมื่อห้าปีที่แล้ว (ปี 2550)
ชายหนุม่ วัยกลางคนรูปร่างบึกบึนผิวคล้�ำ ผูน้ ป้ี ระกอบ
อาชีพทำ�สวนยางเพือ่ หารายได้มาจุนเจือครอบครัว นอกจาก
ภาระส่วนตัวแล้ว เขายังมีพันธกิจที่จะต้องบริจาคเงินวันละ
2 บาทให้กับขบวนการอีกด้วย
“ทุกฝ่ายจ่ายวันละบาท ยกเว้น MAY จ่าย 2 บาท”
อัมรันกล่าว
เขายืนยันว่าขบวนการมีกฎอย่างเคร่งครัดและไม่
อนุญาตให้สมาชิก RKK ตัดสินใจในการก่อเหตุเอง จะต้อง
มีการเสนอเรื่องขึ้นไปยังระดับพลาตงหรือสองขั้นเหนือขึ้น
ไป ถ้าหากว่ามีการละเมิดก็จะถูกลงโทษด้วยการให้ ‘ปอซอ’
(ถือศีลอด) หรืออาจจะให้งดปฏิบตั กิ ารชัว่ คราว ขบวนการ
ระมัดระวังทีจ่ ะไม่ให้น�ำ อาวุธไปใช้ในการล้างแค้นเรือ่ งส่วนตัว
ซึ่งเขาบอกว่ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นบ้าง แต่ไม่มากนัก
สำ�หรับแหล่งที่มาของอาวุธและกระสุนที่ใช้ อัมรัน
บอกว่าส่วนใหญ่ได้มาจากการลอบยิงและปล้นมา ไม่ค่อย
มีการซื้อมากนัก สำ�หรับปืนพกสั้น มีการซื้อจากเจ้าหน้าที่
หรือคนที่เป็นญาติเจ้าหน้าที่บ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อย
แม้หลายคนไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในการ
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แก้ไขปัญหา แต่การโจมตีเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีถ่ อื อาวุธนัน้ อาจเป็น
เรือ่ งทีห่ ลายคนสามารถเข้าใจ กระทัง่ ยอมรับได้มากกว่าการ
สังหารเหยื่อคนพุทธซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์
อัมรันตอบประเด็นนี้ว่า อูลามะอ์ของขบวนการ ซึ่ง
เขาเองก็ไม่ทราบว่าเป็นใครได้ฟัตวา (คำ�ตัดสินทางศาสนา
อิสลาม) ว่าคนพุทธหรือคนจีนที่อาศัยอยู่ในดารุลฮัรบีนั้น
‘ฆ่าได้’ พวกเขาเป็นกาฟิรฮัรบี (Kafir Harbi) หรือ ผูไ้ ม่ศรัทธา
ในพระเจ้าซึ่งอาศัยอยู่ใน ‘ดินแดนแห่งสงคราม’ พวกเขา
ไม่ใช่ กาฟิรซิมมี (Kafir Dhimmi) ซึ่งหมายถึง ผู้ไม่ศรัทธาใน
พระเจ้าที่อาศัยอยู่ในดารุลอิสลาม ซึ่งจะเป็นดินแดนที่ผู้ที่
ไม่ได้นับถืออิสลามได้รับการคุ้มครองสิทธิในการอาศัยอยู่
โดยแลกกับการเสียภาษีให้กับรัฐอิสลามที่เรียกว่า Jizya
ส่วนการเผาบ้านเรือนคนไทยพุทธนั้น อัมรันอธิบาย
ว่าอูลามะอ์ได้กล่าวว่า ‘ท่านอุมัร’ (ซึ่งเป็นผู้ปกครองคนที่
สามหลังจากที่ท่านศาสดานบีมูฮัมหมัดเสียชีวิต) ได้กล่าวไว้
ว่า “บ้านใดไม่ไปละหมาด เรายังเผาบ้านเขาได้ ฉะนั้น คนที่
มายึดครองแผ่นดินของเรา ทำ�ไมเราจึงจะเผาบ้านเขาไม่ได้”
อัมรันอธิบายว่าเหตุผลในการโจมตีคนไทยพุทธก็
เพื่อต้องการให้เขาหวาดกลัวและย้ายออกไปจากดินแดน
ปาตานี
ส่วน ‘มูนาฟิก’ (คนมุสลิมที่กลับกลอก) ซึ่งมักใช้เรียก
คนมุสลิมทีใ่ ห้ความร่วมมือและช่วยเหลือรัฐนัน้ อัมรันอธิบาย
ว่าได้มีการออกหลักการกว้างๆ ว่า ‘ฆ่าได้’ แต่ว่าการตัดสิน
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ว่าใครเป็นมูนาฟิกหรือไม่นั้น จะต้องมีการเสนอไปยังระดับ
พลาตงหรือกอมปีเพือ่ พิจารณา ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้มกี าร
สังหารกันอย่างไร้กฎเกณฑ์ แต่ว่าอัมรันก็ชี้ว่ามีบางกรณีที่
เป็นการล้างแค้นส่วนตัวเช่นเดียวกัน โดยคนในขบวนการ
ไปชี้ว่าคนที่ไม่ถูกกับตนเป็นมูนาฟิกเพื่อให้ขบวนการสั่งเก็บ
เรื่องราวของสุไลมาน: มือระเบิด
สุไลมาน (นามสมมุติ) เข้าขบวนการตั้งแต่เขายังเป็น
วัยรุ่นในช่วง พ.ศ.2540 ช่วงนั้นเขาอายุ 16 ปี เพิ่งเรียนจบ
มัธยมปลายจากโรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่ง เขาวางแผนว่าจะ
มาเรียนด้านนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ แต่ชีวิต
ของเขาต้องถูกหักเหหลังเลือกเดินเข้าสู่เส้นทางการต่อสู้
เขาไม่มีโอกาสมาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในเมืองหลวง
“การคุยเรื่องญิฮาดเป็นเรื่องธรรมดา ในสังคมมลายู
มีการปลุกจิตสำ�นึกให้ตอ่ ต้านรัฐสยามอยูแ่ ล้ว” สุไลมานเล่า
ถึงบรรยากาศในสังคมช่วงที่เขาตัดสินใจเข้าขบวนการ
เขาเล่ า ถึ ง เพลงกล่ อ มเด็ ก ที่ มี ก ารร้ อ งกั น มาหลาย
ช่วงสมัยโดยไม่ทราบที่มา ท่อนหนึ่งที่เขาจดจำ�ได้ คือ“นอน
เถอะ ตื่นขึ้นมา เราจะไปสู้กับซีแย (สยาม)”
“ในพื้นที่เป็นสังคมที่ปิด ในสมัยนั้น ผมก็มีความรู้สึก
แอนตี้ (ต่อต้าน) คนที่รับราชการ มันเป็นสภาวะของสังคม”
สุไลมานกล่าว
ท่ามกลางบรรยากาศเช่นนั้นทำ�ให้เขาไม่ลังเลที่จะ
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ตอบตกลงต่อคำ�ชวนของอุสตาซโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามคนหนึ่งที่มาขอให้เขาเข้าร่วมขบวนการ เขาเล่าว่า
อุสตาซคนนั้นมาชวนคุยเรื่องชาติ มาตุภูมิ ความอยุติธรรม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรและการปกครอง
“ในสมัยนั้นชาวบ้านไปอำ�เภอก็ไม่ได้รับการต้อนรับ
ดูแล แต่ถ้าแต่งตัวดีๆ ใส่เสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็คก็จะได้รับ
การต้อนรับ ส่วนชาวบ้านก็นั่งรอไปก่อน” สุไลมานกล่าว
อุสตาซบอกเขาว่าพืน้ ทีใ่ นปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
นัน้ เป็นดารุลฮัรบี เขาบอกว่าในใจตอนนัน้ ก็ “รูส้ กึ ฮึกเหิม พร้อม
ที่จะตายเพื่อศาสนาและมาตุภูมิ”
เขาเริ่มไปฝึกด้านการทหารเพื่อเป็น RKK ในช่วงปี
2546 – 2547 ในช่วงการฝึก เขาได้รับการอบรมในเรื่องการ
ฉีดยา อาวุธปืน และได้เรียนรูถ้ งึ อุปกรณ์ประกอบระเบิดต่างๆ
เช่น ฝักแค TNT ปุ๋ยยูเรีย แต่ไม่ได้มีการทำ�จริง
“พอฝึกเสร็จ เขาก็ให้ดูอาวุธจริง แต่บอกว่าเขาไม่มี
ให้ ต้องหาเองจากเจ้าหน้าที่” สุไลมานเล่าย้อนความหลัง
เขาบอกว่ า เหตุ การณ์ ป ล้ น ปื น ค่ า ยปิ เหล็ ง ทำ � ให้ เขามั่นใจ
มากขึ้นว่า ‘ขบวนการมีจริง’
หลังจากจบหลักสูตรและปฏิบตั กิ ารในฐานะอาร์เคเค
อยูพ่ กั หนึง่ เขาก็ถกู ส่งไปอยูห่ น่วยเลตุปนั (Letupan - ระเบิด)
เขาเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ติดตามมือระเบิดฝีมือกล้าคนหนึ่ง
โดยจะทำ�งานในลักษณะเป็น ‘บัดดี้’ (เป็นคู่) หลักการของ
ขบวนการคือจะต้องไม่แหวกแนว ให้ทำ�ตามทฤษฎีอย่าง
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เคร่งครัด สุไลมานบอกว่าการทำ�ระเบิดนั้นจริงๆ แล้วเป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้ว
“เดิมเราเคยระเบิดปลาโดยใช้ TNT ไดนาไมท์ แต่ว่า
การทำ�ระเบิดมีการเอาวงจรโทรศัพท์เข้ามาเติม” สุไลมาน
กล่าว
สุ ไ ลมานอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในกั ส นราธิ ว าสมี มื อ
ระเบิดอยูป่ ระมาณ 16 – 18 คน โดยจะขึน้ กับแต่ละกอมปี ใน
นราธิวาสมี 8 กอมปี โดยแต่ละกอมปีจะมีชดุ เลตุปนั หนึง่ ชุด
ชุดละ 2 คน เขาทราบแต่จ�ำ นวนชุดในพืน้ ทีซ่ ง่ึ ตนเองเคลื่อน
ไหวเท่านั้น เขาไม่มีข้อมูลในพื้นที่กัสยะลาหรือกัสปัตตานี
แม้ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ค วามมั่ น คงบางคนอาจคิ ด ว่ า
ขบวนการจะต้องส่งคนไปฝึกในพื้นที่สงครามอย่างอิรักหรือ
อัฟกานิสถาน หรือไปฝึกกับชาวต่างชาติเพือ่ เรียนรูเ้ รือ่ งการ
ทำ�และวางระเบิด แต่สุไลมานกลับให้ข้อมูลที่ตรงกันข้าม
“มือระเบิดหาใหม่ไม่ยาก สามารถผลิตใหม่ได้ไม่เกิน
สองสัปดาห์ พอโดนจับ ก็จะให้ลกู น้องทีต่ ดิ ตามดูงานตลอด
ขึ้นมาทำ�งานแทน” สุไลมานกล่าว
เขายื น ยั น ว่ า ในความรั บ รู้ ข องเขาไม่ มี ก ลุ่ ม ญิ ฮ าด
สากลอย่างอัล-เคด้าหรือเจมาห์ อิสยามิยะห์ (กลุม่ ทีเ่ คลือ่ น
ไหวหลักอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเพื่อเป้าหมายในการตั้ง
รัฐอิสลาม) มาช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว ระบบทำ�งาน
แบบบัดดี้นี้ทำ�ให้การถ่ายทอดวิชาสามารถดำ�เนินต่อไปได้
เรื่อยๆ เมื่อมือระเบิดถูกจับกุมหรือเสียชีวิต อีกคนหนึ่งก็
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พร้อมจะขึ้นมาแทนได้ทันที และทำ�การถ่ายทอดความรู้ให้
กับคนใหม่ที่มาเป็นคู่ของตนเองต่อไป
สุไลมานอธิบายว่าการเตรียมการวางระเบิดนั้นมี
การวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มแรก ฝ่าย MAY
หรือ RKK ในพืน้ ทีจ่ ะขอมาว่าต้องการอะไร โดยจะบอกเป็น
รหัส เช่น “ส้มตำ�จานหนึ่ง ขอให้เตรียมของให้ด้วย” จากนั้น
ฝ่าย RKK ก็มีหน้าที่ในการเตรียมภาชนะบรรจุ เช่น กล่อง
เหล็ก เหล็กเส้น ถังดับเพลิง ส่วนชุดเลตุปันจะเป็นคนหา
วัสดุในการทำ�ระเบิด เช่น ปุ๋ยยูเรีย TNT ไดนาไมท์ ฝักแค
โดยมือระเบิดที่เป็นหัวหน้าทีมของเขาจะเป็นคนไปสั่งของ
แต่ว่าคนที่ไปรับของจะเป็นฝ่ายตุรงแง (สนับสนุน) ในระดับ
อาเจาะ หลังจากนั้น ทีมเลตุปันก็จะต้องไปผลิตระเบิดใน
หมูบ่ า้ นทีม่ อี าเจาะเข้มแข็ง โดยจะประกอบระเบิดเสร็จอย่าง
น้อยสามวันก่อนการนำ�ไปวาง โดยจะมีคนมารับของ เขาก็
จะสอนวิธีการใช้ให้ เช่น จะต้องลากสายอย่างไร กดสวิตช์
ตรงไหน
สุไลมานชีว้ า่ ในการทำ�งาน ฝ่ายเลตุปนั จะต้องพยายาม
พัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา
“เราคิดไปเรื่อยๆ เพื่อทำ�ให้ระเบิดของเรามีประสิทธิ
ภาพ เข้าไปดูในอินเตอร์เน็ต ใน YouTube บ้าง แล้วก็คอ่ ยๆ
หาข้อมูลต่อไปเรื่อยๆ” สุไลมานกล่าว เขาบอกด้วยว่าส่วน
ใหญ่ข้อมูลที่เข้าไปค้นในอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นภาษาอังกฤษ
โดยเขาอ่านไป พร้อมเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษไปด้วย
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คำ�หลายๆ คำ�ในภาษาอังกฤษมีการใช้ทบั ศัพท์ในภาษามลายู
กลาง แม้จะมีการสะกดต่างกันนิดหน่อย แต่ก็ช่วยให้เขา
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
เขาเล่าว่าในช่วงปี 2549 เป็นช่วงทีห่ าซิมการ์ดโทรศัพท์
มือถือได้ยาก เพราะว่าทางรัฐได้ออกกฎให้มกี ารจดทะเบียน
ซิมการ์ดแบบเติมเงินที่ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุก
หมายเลข เจ้าหน้าที่ความมั่นคงก็เริ่มใช้เครื่องตัดสัญญาณ
โทรศัพท์อย่างกว้างขว้าง ตอนนั้น เริ่มมีการใช้นาฬิกาแบบ
เข็มในการจุดชนวน แต่สุไลมานบอกว่าเขาพบว่ามีความ
เสี่ยงค่อนข้างมาก เพราะระเบิดอาจทำ�งานก่อนถึงเวลาที่
กำ�หนดได้เมื่อรถสั่น ทางออแฆตูวอ (ผู้ใหญ่) จึงให้การบ้าน
ว่าต้องการให้คิดค้นวิธีการจุดชนวนระเบิดด้วยวิทยุสื่อสาร
ข้อมูลจากหน่วยทำ�ลายล้างวัตถุระเบิด กองอำ�นวย
การรักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุวา่ พบการ
ใช้วิทยุสื่อสารในการจุดชนวนครั้งแรกในวันที่ 17 กรกฎาคม
2552 ในพืน้ ที่ อ.ยะหา จ.ยะลา ระเบิดถูกซุกซ่อนในรถกระบะ
ทีจ่ อดอยูร่ มิ ถนน และถูกจุดชนวนเมือ่ รถจีป๊ ซึง่ มีทหารโดยสาร
มา 6 นายแล่นผ่าน แรงระเบิดทำ�ให้ พ.ต.พันธ์ศักดิ์ ทองสุข
รองผูบ้ งั คับหน่วยเฉพาะกิจยะลา 14 และ จ.ส.ต.วิชยั สาหลี
เสียชีวิต มีทหารอีก 4 นายและประชาชน 1 คนได้รับบาด
เจ็บ
จนถึงปัจจุบนั การใช้วทิ ยุสอ่ื สารยังคงเป็นวิธจี ดุ ชนวน
หลักในการระเบิดครั้งใหญ่ๆ โดยเฉพาะคาร์บอมบ์
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ในส่วนของวัสดุประกอบระเบิด สุไลมานกล่าวว่าใน
ช่วงแรก ‘ของ’ จะมาจากโรงงานโม่หินในพื้นที่เป็นหลัก แต่
ว่าช่วงหลังการควบคุมเข้มงวดมากขึ้น การหาของเหล่านี้
ส่วนใหญ่จะนำ�เข้ามาจากประเทศมาเลเซีย
ในการกำ�หนดเป้าหมายนั้น สุไลมานอธิบายว่ามี 3
เป้าหลัก คือ แหล่งโลกีย์ สัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจ และเจ้า
หน้าที่รัฐ ขบวนการได้กำ�ชับไม่ให้การก่อเหตุระเบิดกระทบ
กั บ คนที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งเพราะว่ า เขาคำ � นึ ง ถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ใ น
สายตามวลชน หากว่าเกิดความผิดพลาดก็จะถูกให้ ‘ปอซอ’
เมืองท่องเที่ยวชายแดนซึ่งมีสถานบันเทิงหลายแห่ง
อย่างสุไหงโก-ลกเป็นอำ�เภอที่โดนวางระเบิดใหญ่ๆ บ่อย
ที่สุด สุไลมานอธิบายว่า “(สุไหง) โก-ลกเป็นที่ลองระเบิด
เพราะเป็นพื้นที่อบายมุข ถ้าทำ�ลายได้ก็จะได้ใจมวลชน”
สุไลมานบอกว่าในคำ�อธิบายของออแฆตูวอ การโจมตี
คนไทยพุทธนั้นทำ�ได้ เพราะ “เขตนี้เป็นพื้นที่สู้รบ การฆ่า
พวกเขาไม่ผดิ ” แต่เขาตัง้ ข้อสังเกตว่าการทำ�ร้ายคนไทยพุทธ
นั้น ในช่วงแรกๆ จะทำ�เพื่อเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่ แต่ว่า
ในช่วงหลังๆ กลายเป็น ‘เป้าหมายหลัก’ ไปแล้ว
นอกจากนี้ เขายังระบุวา่ ขบวนการพยายามทีจ่ ะเพิม่
อานุภาพการทำ�ลายล้างของระเบิดอยู่ตลอดเวลา
“เขาพยายามที่จะพังตึก ช่วงหลังๆ เขาไม่ได้หวังผล
ต่อชีวิตมากนัก สังเกตว่าในช่วงหลังๆ จะมีสะเก็ดระเบิด
น้อยลง” สุไลมานกล่าว แต่เขาก็ชี้ว่าการหาและขนส่งวัตถุ
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ระเบิดเข้ามาในพื้นที่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หากจะใช้ TNT หรือ
ไดนาไมท์ซึ่งเป็นวัตถุระเบิดแรงสูง (high explosive) ก็ไม่
สามารถที่จะหาได้ง่ายๆ เขาบอกว่า ช่วงที่เขายังปฏิบัติการ
อยู่ ไดนาไมท์หนึ่งแท่งต้องใช้ผลิตระเบิดให้ได้ 8 ลูก หากว่า
จะใช้ปุ๋ยยูเรียในการทำ�ระเบิดซึ่งเป็นระเบิดแรงต่ำ� (low explosive) ก็จะต้องใช้ปริมาณมาก ซึ่งยากต่อการขนส่งโดยไม่
ถูกตรวจพบ
สุไลมานเล่าว่ายังมีการส่งสารจากออแฆตูวอถึงคนใน
ระดับปฏิบัติการว่า แนวทางของขบวนการไม่ต้องการ ‘พูด
คุย’ กับรัฐ เป้าหมายในการต่อสู้ของพวกเขานั้นคือเอกราช
(Merdeka) และไม่ต้องการ เขตปกครองพิเศษ (Autonomy)
เขาบอกว่าออแฆตูวอเชื่อมั่นว่าแม้ว่าจะมีคนมลายูมุสลิม
กลุม่ ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับขบวนการ เช่น กลุม่ ดะวะห์ กลุม่ ซาลาฟี
แต่ว่าพวกเขาก็จะมาคุยกับขบวนการ หากได้เอกราชแล้ว
และพวกเขาเชื่อมั่นว่าคนมลายูสามารถที่จะปกครองกัน
เองได้
สุไลมานถูกจับกุมในปี 2552 เขาบอกว่าตลอดเวลา
ทีเ่ ขาเคลือ่ นไหวอยูน่ น้ั ไม่เคยทราบว่าขบวนการทีเ่ ขาทุม่ เท
ชีวิตเข้าร่วมต่อสู้นี้ชื่อว่าอะไร เขาได้รับทราบเพียงว่าเขาเข้า
ร่วมต่อสูก้ บั ‘กองทัพญิฮาดอิสลาม’ แต่เมือ่ ออกมาแล้วและ
ได้รบั ข่าวสารข้อมูลจากหลายแหล่ง ทำ�ให้เขาเชือ่ ว่าขบวนการ
เคลือ่ นไหวต่อสูเ้ พือ่ เอกราชนีเ้ ป็นกลุม่ ก้อนเดียวกัน ไม่วา่ จะ
เรียกชื่อว่าอะไรก็ตาม
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สุไลมานทิง้ ท้ายบทสนทนาว่า เขาไม่เชือ่ ว่ามีคนหนึง่
คนใดทีจ่ ะสามารถสัง่ ให้การต่อสูน้ ย้ี ตุ ไิ ด้
“เขาสอนว่าให้ยดึ แนวทางการต่อสู้ อย่ายึดตัวบุคคล”
สุไลมานกล่าว แต่ถา้ หากว่าเป็นฉันทามติมาจากออแฆตูวอ
ซึ่งเขาไม่ทราบว่าเป็นสิ่งเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคง
เรียกว่า DPP หรือไม่ ก็เป็นไปได้ที่จะทำ�ให้เครือข่ายปฏิบัติการใยแมงมุมนี้ยุติได้

หมายเหตุ: รายงานชิ้นนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ www.deepsouthwatch.org/dsj/3724
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

5
แผ่นดินปาตานีเป็นดารุลฮัรบี...หรือไม่ ?
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ดารุลอิสลาม – ดารุลฮัรบี เป็นแนวคิดรัฐศาสตร์เชิงดินแดน
ในกรอบของศาสนาอิสลามที่ขบวนการได้หยิบยกมาใช้เป็น
ฐานคิดในการต่อสู้ แต่ความเข้าใจว่าดินแดนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นเ้ี ป็น ‘ดารุลฮัรบี’ หรือไม่ ยังเป็นสิง่ ทีแ่ ม้แต่คนมลายู
มุสลิมในพื้นที่เองก็อาจไม่ได้มีความเห็นร่วมกัน
ผู้รู้ทางศาสนามักจะหลีกเลี่ยงที่จะถกเถียงประเด็น
ซึง่ เป็นใจกลางของความขัดแย้งนีอ้ ย่างเปิดเผย เพราะเกรงว่า
อาจสร้างความไม่พอใจ ไม่วา่ จากฝัง่ ของรัฐหรือฝ่ายขบวนการ
ก็ตาม
DSJ ได้พดู คุยกับผูน้ �ำ ทางศาสนาและนักวิชาการด้าน
อิสลามในพื้นที่ 3 ท่านเพื่อสอบถามทัศนะในประเด็นดัง
กล่าว

ท่านที่ 1
รศ.อับดุลเลาะ อับรู อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้
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ความเห็นว่าเรื่องการแบ่งดินแดนที่มีนัยในเชิงการเมืองเป็น
ดารุลฮัรบีและดารุลอิสลามนี้เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่ได้ปรากฏ
ในแหล่งอ้างอิงปฐมภูมิอย่างคัมภีร์อัลกุรอ่านหรือฮาดีษ
นั ก วิ ช าการผู้ ที่ ศึ ก ษาความคิ ด ทางการเมื อ งของ
อิสลามมายาวนานท่านนี้อธิบายว่า เงื่อนไขที่จะทำ�ให้เกิด
สภาวะที่เป็นดารุลฮัรบีมี 2 ส่วน คือ หนึ่ง ชาวมุสลิมไม่
สามารถปฏิบัติตามหลักการของอิสลามได้อย่างครบถ้วน
สอง ชาวมุสลิมถูกกดขี่ข่มเหงไม่ว่าในประเด็นใดก็แล้วแต่
ซึง่ เขาก็มคี วามชอบธรรมทีจ่ ะต่อสู้ ถ้าหากว่าเขามีก�ำ ลัง แต่ถา้
หากว่าไม่มกี �ำ ลัง พวกเขาก็มสี ทิ ธิทจ่ี ะอพยพไปอยูใ่ นดินแดน
อืน่ ทีใ่ ห้ความเป็นธรรมต่อพวกเขา หากผูน้ �ำ ปกครองด้วยความ
ไม่เป็นธรรม ใช้มาตรฐานที่ต่างกันในการปกครองพลเมือง
มีนโยบายบางอย่างทีเ่ ห็นได้วา่ เป็นการทำ�ลายอัตลักษณ์ของ
คนมุสลิม เมื่อมีคนอาสาว่าจะไปสู้ “ก็เป็นเรื่องที่เป็นความ
ชอบธรรม”
เมื่อถามว่าดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีเคย
เป็นอาณาจักรปาตานีมาก่อนนี้เป็นดารุลฮัรบีหรือไม่ รศ.
อับดุลเลาะ กล่าวว่า “มันใช่เลย ไม่มีผู้รู้ไหนที่จะไปบอกว่า
มันไม่ใช่นะ นอกจากว่าคุณไม่อยากจะบอกและคุณเอาใจ
คนถาม”
เขาอธิบายว่าปัญหาในภาคใต้นั้นเป็นความขัดแย้ง
ซึ่งมีที่มาจากประวัติศาสตร์ การก่อตัวของสังคมซึ่งมีการใช้
หลักอิสลามในการปกครองในอดีต เรือ่ งชาติพนั ธุแ์ ละความ
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ยุตธิ รรม โดยประเด็นเรือ่ งความยุตธิ รรมนีเ้ ป็นเรือ่ งทีข่ บวนการ
สามารถหยิบไปใช้ในการสร้างความชอบธรรมได้มาก เขายก
ตัวอย่างกรณีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การชุมนุมประท้วง
ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ซึ่งเป็น
กรณีที่คนมุสลิมรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมอย่างมาก เขาชี้ว่า
ปมความขัดแย้งในภาคใต้นี้ไม่ได้เป็นเรื่องศาสนาโดยตรง
เมื่อถามว่าในปัจจุบันมีเรื่องการห้ามปฏิบัติศาสนกิจ
หรือไม่ รศ.อับดุลเลาะ ตอบว่า “ก็ขน้ึ กับว่าเอาประเด็นอะไร
ถ้าเอาประเด็นละหมาดก็งา่ ยเกินไป หยาบเกินไป...ถ้าดีแล้ว
เขาจะรบทำ�ไม แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างทีค่ ณ
ุ จะต้อง
ทำ�ดีกว่านั้น”
เขายกตัวอย่างเรื่องการปกครองตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่
คนมลายูมสุ ลิมได้เคยเรียกร้องตัง้ แต่สมัยที่ หะยีสหุ ลง อับดุล
กอเดร์ ได้ยื่นข้อเสนอ 7 ข้อกับรัฐบาล ซึ่งประเด็นนี้ก็ยัง
เป็นสิ่งที่รัฐไทยยากที่จะยอมรับ
“สิง่ ใดก็ตามทีท่ �ำ แล้วไปกระทบกับศูนย์อ�ำ นาจ ไม่วา่
คุณจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มสุ ลิม คุณทำ�ไม่ได้ แต่ถา้ ไม่กระทบ
คุณทำ�ไปเถอะ” รศ.อับดุลเลาะกล่าว
ประเด็นหนึ่งที่มีการถกเถียงกันมากในการต่อสู้คือ
เรื่องการทำ�ร้ายผู้บริสุทธิ์ เขาอธิบายว่าการทำ�ร้ายผู้บริสุทธิ์
นั้นกระทำ�ไม่ได้อยู่แล้ว เขาไม่เห็นด้วยกับตรรกะที่สะท้อน
ผ่านการบอกเล่าของคนในขบวนการว่าคนพุทธมีสถานะ
เป็นกาฟิรฮัรบี (คนที่ปฏิเสธอิสลามที่อาศัยอยู่ในดินแดน
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แห่งสงคราม) ฉะนั้นจึงมีความชอบธรรมที่จะโจมตีได้
“การฆ่าผูบ้ ริสทุ ธิผ์ ดิ อยูแ่ ล้ว แต่วา่ ใครคือผูบ้ ริสทุ ธิต์ อ้ ง
เถียงกันยาว” รศ.อับดุลเลาะอธิบาย “ประชาชนทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
ฆ่าไม่ได้…คนพุทธไม่ได้ถูกเหมาว่าเป็นกาฟิรฮัรบีทั้งหมด
นอกจากว่าคนนัน้ จะเป็นเครือ่ งมือจริงๆ เป็นไส้ศกึ เป็นอะไร
ที่เป็นการทำ�ลายฐานของขบวนการ”
รศ.อับดุลเลาะกล่าวว่าขบวนการก็มอี ลู ามะอ์ของเขาใน
การฟัตวาเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งเขาก็เห็นว่าในหลายๆ ครั้ง
ขบวนการก็ทำ�ผิดพลาด แต่ก็ได้มีการปรับตัว ซึ่งในช่วงหลัง
ก็มีการกำ�หนดเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นและมีการเตือนก่อน
“อย่าลืมว่ากองทัพมีหลักการ แต่วา่ คนทีอ่ ยูใ่ นกองทัพ
บางคนอาจจะไม่มีหลักการ ทหารที่ทำ�ผิดหลักการก็ต้องถูก
พิจารณา ผมไม่ได้หมายความว่าขบวนการทำ�อะไรถูกหมด
ขบวนการทำ�ผิดพลาดก็เยอะ” เขากล่าว
รศ.อับดุลเลาะมองว่าคนที่เข้าไปร่วมต่อสู้นั้นอาจจะ
ไม่ได้มุ่งที่เป้าหมายสุดท้ายมากนักว่าพวกเขาจะได้เอกราช
หรือไม่
“เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องแพ้หรือชนะ เขาพูดถึงเรื่องของ
ภารกิจที่ต้องทำ� ไม่ใช่ชนะหรือแพ้ เพราะนั่นเป็นเรื่องของ
พระเจ้า อันนีเ้ ป็นความรับผิดชอบ เป็นพันธะ อย่าไปถามว่า
แล้วคุณคิดว่าจะแบ่งแยกดินแดนได้ไหม นัน่ ไม่ใช่สง่ิ ทีส่ �ำ คัญ
ทีส่ ดุ สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือคุณได้ท�ำ หน้าทีข่ องคุณแล้วหรือยัง”
เขากล่าว
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นักวิชาการด้านอิสลามศึกษาผู้นี้อธิบายว่าจริงอยู่ว่า
ไม่ มี ป ระเทศใดในโลกในปั จ จุ บั น ที่ เป็ น ดารุ ล อิ สลามเต็ม
ร้อย แต่ในอดีตเคยมีดารุลอิสลาม ระบบที่ว่านี้จึงไม่ใช่แค่
จินตนาการในทางสังคมการเมือง ในปัจจุบันประเทศที่มี
ระบบที่ใกล้เคียงกับดารุลอิสลามมากที่สุด คือ อิหร่าน ซึ่ง
ได้ใช้หลักการอิสลามในนิกายชีอะห์มาเป็นกฎหมายในการ
ปกครองประเทศ รศ.อับดุลเลาะระบุวา่ เมือ่ ประเทศใดประกาศ
จะเดินนโยบายเช่นนี้ เขาก็จะต้องพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์
ของสิ่งนั้น แม้ว่าในวันนี้จะยังคงไม่สมบูรณ์ก็ตาม ในแง่
หนึ่งก็เหมือนความคิดเรื่องคอมมิวนิสต์ สังคมคอมมิวนิสต์
ยังไม่เกิดขึ้น แต่เป็นเป้าหมายที่จะไปถึง
ในการแก้ไขความขัดแย้งในภาคใต้ เขามองว่ารัฐบาล
ควรที่จะมุ่งแก้ไขประเด็นที่ขบวนการนำ�ไปใช้สร้างความ
ชอบธรรมในการต่อสู้
“เราต้องพยายามอย่าให้เขามีความชอบธรรมในการ
ต่อสู้ เพราะว่าถ้ามันไม่มคี วามชอบธรรมในการต่อสู้ มันมีค�ำ ๆ
หนึ่งในสารบบความคิดเชิงดินแดน คือ ‘ดารุลอามาน’ ซึ่ง
หมายถึงประเทศทีม่ สี นั ติสขุ ซึง่ ไม่เกีย่ งว่าจะมีผปู้ กครองแบบ
ไหน ถ้าคนอยูไ่ ด้ ไม่วา่ จะเป็นพุทธหรือมุสลิม” รศ.อับดุลเลาะ
กล่าว
เขาทิ้งท้ายว่าการหาทางออกจำ�เป็นที่จะต้องมีการ
พูดคุย ซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนยังไม่มีแนวโน้มว่าทั้งสองฝ่าย
อยากจะคุยกันอย่างจริงจังนัก
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ท่านที่ 2
ผู้ รู้ ท างศาสนาท่ า นที่ ส องเป็ น ผู้ นำ � ทางศาสนาใน
พื้นที่ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การสนทนาเป็น
ไปได้อย่างตรงไปตรงมา ท่านได้ขอสงวนนาม
เมื่ อ ถามว่ า ดิ น แดนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ นั้ น
เป็นดารุลฮัรบีหรือไม่ ท่านผู้นี้กล่าวว่า “มันขึ้นอยู่กับการ
ตีความ ถ้าอยากให้เป็นก็ตีความโยงไป แต่ว่าเราไม่เห็น
ด้วย เพราะมันไม่ใช่”
เขาอธิบายว่าดินแดนใดจะเป็นดารุลฮัรบีนั้นจะต้อง
เข้าเงื่อนไขสำ�คัญ 2 ประการ คือ ชาวมุสลิมในดินแดนนั้น
ถูกห้ามประกอบศาสนกิจและถูกห้ามเผยแผ่ศาสนา ไม่วา่ จะ
โดยรัฐหรือกลุ่มบุคคลใดก็ตาม
“ถ้าเรามองดูในปัจจุบัน เงื่อนไขตรงนั้นไม่มี รัฐบาล
ก็สนับสนุนให้ไปฮัจญ์ การเรียนศาสนาก็ได้รับการสนับสนุน
อิหม่ามก็มเี งินเดือน ตามทีเ่ ราคิด มันไม่สามารถจะโยงไปได้
แต่ว่าเขาจะโยงกับประวัติศาสตร์” ผู้นำ�ศาสนาท่านนี้กล่าว
ในเรื่องของการอธิบายประวัติศาสตร์ว่าสยามเข้ามา
ยึดครองอาณาจักรปาตานีซึ่งขบวนการตีความว่าเคยเป็น
ดารุลอิสลาม ในทัศนะของเขามองว่า “ถ้าเอาแค่ครึ่งหนึ่งก็
ใช่ แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เป็นฮินดู เขาจะเอาส่วนที่เจ็บปวด
มาใช้ ซึ่งมันก็น่าฟังอยู่ แต่ว่ามันจะเกิดกับคนที่อิน (ซาบซึ้ง)
กับประวัติศาสตร์เต็มที่ เขาจะใช้ประวัติศาสตร์บาดแผลใน
การปลุกคน”
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“นึกถึงสภาพความเป็นจริง ถ้าถูกเจาะเอ็นร้อยหวาย
จริงๆ เลือดคงออกหมดตายก่อนที่จะไปถึงกรุงเทพฯ” เขา
ให้ ค วามเห็ น ต่ อ เรื่ อ งเล่ า ที่ เ กี่ ย วพั น กั บ ประวั ติ ศ าสตร์
อาณาจักรปาตานีตอนหนึ่งที่มีการเล่ากันอย่างกว้างขวาง
ในหมู่ขบวนการ โดยมักเล่ากันว่าสยามได้ยึดครองปาตานี
และกวาดต้อนผู้คนเป็นเชลยและให้เดินทางไปขุดคลอง
แสนแสบที่กรุงเทพฯ ในการเดินทาง เชลยเหล่านี้ถูกเอา
เชือกเจาะเอ็นร้อยหวายและบังคับให้เดิน
เขาตัง้ คำ�ถามกับวิธอี ธิบายทางศาสนาของขบวนการ
ที่ว่าเป็นหน้าที่ที่คนมลายูมุสลิมจะต้องต่อสู้ให้ปาตานีกลับ
มาเป็นดารุลอิสลามอย่างที่พวกเขาเชื่อว่าเคยเป็นมาใน
อดีต
“รัฐบาลอิสลามที่ต้องการแปลว่าอะไร รัฐที่ปกครอง
ด้วยชารีอะห์เต็มรูปแบบ ไม่มีในโลก แม้แต่ซาอุ (ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย) ก็ไม่ใช่ แล้วคุณจะเอาอะไร” เขาตั้งคำ�ถาม
สำ�หรับประเด็นเรื่องญิฮาดนั้น เขาอธิบายว่าในการ
ประกาศญิฮาด อูลามะอ์จะต้องประชุมร่วมกันและลงมติ
เอกฉันท์ว่าจะต้องสู้ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดนี้ไม่
อาจเรียกได้ว่าเป็น ‘มติ’ เป็นแต่เพียง ‘แนวคิด’ นอกจากนี้
เขามองว่ า การญิ ฮ าดไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นดิ น แดนประเภทใด
ก็ตาม นักรบไม่สามารถฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้
ผู้นำ�ศาสนาท่านนี้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการต่อสู้
เพื่อแย่งชิงอำ�นาจทางการเมือง
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“ชาวบ้านก็เป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่ต้องการอำ�นาจ
โดยใช้ประวัติศาสตร์มาชง” เขากล่าว “รัฐไม่ได้กดขี่อะไร
พวกเราเองที่เลอะเทอะ เหมือนคนพุทธที่ไม่เข้าวัด”
เขากล่าวถึงกลุ่มคนในระดับนำ�ของขบวนการอย่าง
ประชดประชันว่า “ระดับบนต้องการอำ�นาจ ไม่ถกู ยิง ไม่ตาย
นั่งเครื่องบินตลอด ระดับล่างต้องการสวรรค์ พวกนี้ตาย
ติดคุก พิการ”
เขาวิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขปัญหาของฝ่ายรัฐที่ไม่
เจาะเข้าไปที่ใจกลางของปัญหา เขาเห็นว่ารัฐควรที่จะแก้
ปัญหาด้วยการเชิญอูลามะอ์จากปอเนาะต่างๆ มาถกกัน
ว่าแผ่นดินนี้เป็นดารุลฮัรบีหรือไม่ และจะต้องให้พวกผู้นำ�
ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น เหล่ า นี้ เ ป็ น ตั ว หลั ก ในการแก้ ปั ญ หา
นอกจากนี้ ยังควรที่จะให้ผู้นำ�ธรรมชาติในระดับหมู่บ้าน
ผู้นำ�ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพราะว่าคนเหล่า
นี้ได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้าน แต่ที่ผ่านมารัฐกลับไปไล่
จับกุมและดำ�เนินคดีคนเหล่านี้
“ขบวนการมี 2 อย่างที่รัฐไม่มี คือ ความต่อเนื่อง
และเอกภาพ” เขาสรุปทิ้งท้าย
ท่านที่ 3
ผู้รู้ท่านสุดท้ายที่ DSJ ได้ไปสนทนาด้วยเป็นผู้นำ�
ศาสนาในสายเก่าซึ่งมีตำ�แหน่งสำ�คัญอยู่ในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้ เขาได้ขอสงวนนามเช่นกัน เขาอธิบายความคิดเรื่อง
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ดินแดนในหลักการของอิสลามว่าดารุลอิสลามและดารุลฮัรบี
เป็นดินแดนสองประเภทซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามกัน ดารุลอิสลาม
เป็นดินแดนที่มีการใช้ชารีอะห์เป็นธรรมนูญในการปกครอง
และมีชาวมุสลิมเป็นผู้ปกครอง ส่วนดารุลฮัรบีเป็นดินแดน
ที่ไม่ได้ใช้ชารีอะห์ในการบริหารประเทศ ซึ่งอาจใช้ธรรมนูญ
ที่มนุษย์ร่างขึ้นเองและมีผู้นำ�ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิม
เมื่อถามว่าดินแดนในชายแดนภาคใต้มีสภาวะเป็น
ดารุลฮัรบีหรือไม่ เขากล่าวว่า “ถูกต้องแล้ว เป็นดารุลฮัรบี
เพราะธรรมนูญในการปฏิบัติในชีวิตไม่ใช่อัลกุรอ่าน”
เขากล่าวว่าอาณาจักรปาตานีในอดีตนัน้ ไม่ได้เป็นดารุล
อิสลามอย่างทีข่ บวนการได้กล่าวอ้าง คำ�ทีใ่ ช้เรียกอาณาจักร
ในอดีตคือ ปาตานีดารุลสาลาม (Patani Darulsalam) คำ�ว่า
ดารุลสาลามนีห้ มายถึงดินแดนแห่งสันติสขุ ไม่มกี ารสูร้ บ คำ�นี้
เป็นชื่อของสวรรค์ชั้นหนึ่งที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอ่าน
เขาอธิบายเช่นเดียวกับผูร้ อู้ กี สองท่านว่า ดารุลอิสลาม
ที่สมบูรณ์ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งในดินแดนดารุลอิสลามจะ
ต้องยึดชารีอะห์เป็นหลัก หากกฎหมายใดขัดแย้งก็ตอ้ งแก้ไข
ให้เป็นไปตามหลักในชารีอะห์ เขาคิดว่าขบวนการต่อสู้เพื่อ
ต้องการเอาหลักอิสลามมาปกครองในดินแดนที่อดีตเคย
เป็นอาณาจักรปาตานีนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เขากล่าวว่าหลักการของอิสลามนั้นเปิดโอกาสให้มี
การต่อต้านหรือสูร้ บ ในกรณีทก่ี ลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ จะมาทำ�ลาย
ศาสนา ทรัพย์สิน ชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และสติปัญญา
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พวกเขาจะต้องปกป้องและต่อสู้
“ศาสนาเปิดโอกาสให้ญิฮาดได้ ถ้ามีคนจะมาทำ�ลาย
ชาติของเรา ตระกูลของเรา ก็เป็นวาญิบที่จะต้องทำ�” เขา
อธิบาย
เมือ่ ถามว่าข้อเท็จจริงในทางประวัตศิ าสตร์ในชายแดน
ภาคใต้เข้าข่ายนีห้ รือไม่ เขากล่าวว่าเราปฏิเสธไม่ได้วา่ มีความ
ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งเป็นผลมาจาก
นโยบายของรัฐ เช่น ในอดีต มีการห้ามพูดภาษามลายู ถ้า
พูดก็จะถูกลงโทษ การห้ามสวมหมวกแบบมุสลิม ซึ่งเรื่อง
แบบนี้เป็นเรื่องที่คนในพื้นที่จะต้องปกป้องอัตลักษณ์ของ
พวกเขา ซึ่งนโยบายเช่นนี้ก็ทำ�ให้เกิดการต่อต้านและเกลียด
ชังรัฐไทย และส่งผลให้คนในพื้นที่ไม่ต้องการส่งลูกหลานไป
เรียนในโรงเรียนของรัฐ เพราะกลัวว่าอัตลักษณ์และศาสนา
ของเขาจะถูกลบล้าง ความรู้สึกเหล่านี้ถูกสะสมมาเรื่อยๆ
เขาคิดว่าในปัจจุบัน รัฐไทยมีการปรับตัวมากและมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น
“ถ้าดูรัฐบาลในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบันก็มีความ
แตกต่างกัน รัฐบาลในปัจจุบันปรับปรุงแก้ไข ให้โอกาส และ
ให้สิทธิกับคนมุสลิม ในเรื่องศาสนา รัฐบาลก็สนับสนุนการ
สร้างมัสยิด เรื่องการศึกษาก็มีการเปิดโอกาสแล้ว สำ�หรับ
มุสลิมที่มีความสามารถก็เปิดโอกาสให้มาทำ�งานข้าราชการ
แต่ว่าบาดแผลที่อยู่ในใจ จะหาย มันก็ต้องใช้เวลา คนก็ถาม
ว่า ทำ�ไมเหตุการณ์มันไม่จบสักที” เขากล่าว
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ผู้รู้ท่านนี้มองว่าขบวนการไม่ควรที่จะทำ�ร้ายผู้บริสุทธิ์
หากว่าจะสูร้ บกับคูต่ อ่ สูท้ ถ่ี อื อาวุธ เช่น ทหาร ตำ�รวจ ก็ทำ�ไป
เขาบอกว่าการญิฮาดไม่อนุญาตให้ทำ�ร้ายเด็ก ผู้หญิง และ
คนชรา เขาเห็นว่าการต่อสู้ในปัจจุบัน “อยู่นอกกรอบภาวะ
สงครามตามหลักการของอิสลาม” และมีลักษณะเป็น “terrorists” (ผู้ก่อการร้าย) แต่การที่ผู้รู้ทางศาสนาจะออกมาพูด
เรื่องนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะทำ�ให้ฝ่ายขบวนการไม่พอใจ
เขาให้ ค วามเห็ น ว่ า สภาวะในปั จ จุ บั น นี้ ไ ม่ มี ค วาม
จำ�เป็นที่จะต้องต่อสู้ด้วยอาวุธ “วันนี้ เราจะต้องดูเหตุผลว่า
กาฟิรฮัรบีท�ำ อะไรกับเรา…ถ้าเขาให้ความเป็นธรรม ปฏิบตั กิ จิ
ศาสนาได้ ก็อยูอ่ ย่างสันติได้เหมือนกัน เพราะว่ากาฟิรฮัรบีก็
ดูแลเราอย่างดี ถ้าให้สิทธิก็อยู่กันได้”
ผู้รู้สายเก่าท่านนี้มองว่าเรื่องการปกครองตนเองจะ
เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยทำ�ให้เกิดสันติสุขได้ ซึ่งจะต้องมี
การวางรูปแบบให้ชัดเจนว่าจะมีรายละเอียดการบริหาร
อย่างไร จะมีผู้นำ�ที่เข้าใจอิสลามมาปกครองได้อย่างไร ใน
ขณะนี้ ผู้นำ�ศาสนามีความกังวลในเรื่องของอบายมุข เช่น
เรื่องการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส เรื่องยาเสพติด เมื่อไม่ได้
มีการใช้หลักอิสลามเป็นกฎหมายของประเทศก็ไม่สามารถ
ที่จะลงโทษบุคคลที่กระทำ�ความผิดในเรื่องเหล่านี้ได้
“เราอยูอ่ ย่างนี้ มันบาป เราก็ตอ้ งรับผิดชอบ” เขากล่าว
เขาทิ้งท้ายว่าความขัดแย้งต้องจบด้วยการพูดคุยกัน
ถ้ารัฐบาลดำ�เนินการเรื่องนี้ได้เร็วที่สุด การสูญเสียก็จะเบา
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ลง ที่ผ่านมาคุยแล้วไม่เกิดผล ก็อาจจะแสดงว่ารัฐยังคุยไม่
ถูกคน
เขาเชื่อมั่นว่าขบวนการนั้นมีแกนนำ�ที่จะสามารถทำ�
ให้การก่อเหตุรุนแรงยุติได้
“ผมคิดว่าเรือ่ งนีไ้ ม่ใช่กลุม่ ย่อย ต้องมีหวั หน้าทีส่ ง่ั การ
ได้ เมื่อเปิดสวิตช์ได้ ก็ปิดสวิตช์ได้” เขากล่าวทิ้งท้าย
จากทัศนะของผู้รู้ทางศาสนาทั้งสามท่าน ดูเหมือน
ว่ า เรื่ อ งความเป็ น ธรรมของผู้ ป กครองจะเป็ น ประเด็ น ที่
สำ�คัญในการกำ�หนดว่าการต่อสู้ของเหล่านักรบปาตานีนี้
จะมีความชอบธรรมหรือไม่ และดินแดนแห่งนีเ้ ป็นดารุลฮัรบี
หรือไม่ ณ วันนี้ เรื่องนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงที่หลายคนมอง
ต่างมุม

หมายเหตุ: รายงานชิ้นนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ www.deepsouthwatch.org/dsj/3734
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555

6
ภาคประชาสังคมกับขบวนการเอกราชปาตานี
จุดร่วมและจุดต่าง
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การต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมและการรักษาอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์และศาสนานั้นเรียกได้ว่าเป็นประเด็นในหัวใจ
ของชาวมลายูมุสลิมเกือบทุกคนที่ใส่ใจในความเป็นไปของ
สังคมการเมืองในชายแดนภาคใต้ บางคนมีจดุ ร่วมกับขบวน
การเอกราชปาตานีในเรื่องเหล่านี้ แต่ไม่เห็นด้วยกับการจับ
อาวุธขึ้นต่อสู้ และพวกเขาได้เลือกที่จะเคลื่อนไหวในระบบ
และบนหนทางสันติวิธี คนเหล่านี้อยู่ในภาคส่วนที่เรียกกัน
ว่าภาคประชาสังคม ซึ่งได้เติบโตและขยายตัวขึ้นอย่างมาก
ภายหลังความรุนแรงปะทุขึ้นในปี 2547
DSJ สนทนากับนักเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคม
ซึ่งทำ�งานในประเด็นที่หลากหลาย เพื่อให้พวกเขาสะท้อน
การทำ�งานในบริบทที่อยู่ท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างฝ่ายรัฐ
กับขบวนการ รวมถึงสะท้อนความเห็นต่อขบวนการจากมุม
ที่พวกเขายืนอยู่
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นักต่อสู้เรื่องสิทธิ & ประชาธิปไตย
นักเคลือ่ นไหวหนุม่ ทีท่ �ำ งานรณรงค์เรือ่ งประชาธิปไตย
และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ก ล่ า วว่ า ใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคประชาสังคมได้ลงไปทำ�งานใน
หมูบ่ า้ นมากขึน้ ซึง่ ในแง่หนึง่ ก็แสดงว่าขบวนการ ‘เห็นชอบ’
หรือไม่ขัดขวางการเคลื่อนไหวของพวกเขา เพราะเป็นไปไม่
ได้เลยที่ขบวนการซึ่งเขาเชื่อว่า ‘เข้มแข็งมาก’ จะไม่รู้เห็น
“เขา (ขบวนการ) จะทำ�อะไรก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้” เขา
กล่าว
นักเคลื่อนไหวผู้นี้สะท้อนว่าแม้ขบวนการจะไม่ได้
โจมตีการเคลือ่ นไหวของภาคประชาสังคมโดยตรง แต่กม็ กี าร
ตั้งคำ�ถามในทำ�นองว่าพวกเขาไป ‘จับมือ’ หรือ ‘ปรองดอง’
กับรัฐ ซึ่งขบวนการมองว่าเป็นศัตรูหรือไม่ เขาเล่าว่าในวง
พูดคุยในระดับหมู่บ้านมีการพูดเปรียบเปรยว่าทำ�ไมเคลื่อน
ไหวแล้วไม่โดนจับและไม่ได้ถูกปราบปรามจากฝ่ายรัฐ แล้ว
จะเป็นนักต่อสู้ที่แท้จริงได้อย่างไร
ชายหนุ่ ม ผู้ นี้ ซึ่ ง เคยเป็ น อดี ต แกนนำ � นั ก ศึ ก ษามา
ก่อนกล่าวว่าขบวนการไม่เชือ่ ในการต่อสูด้ ว้ ยสันติวธิ ี เพราะ
คิดว่าจะต้องสูด้ ว้ ยหนทางปฏิวตั เิ ท่านัน้ ถ้าหากไม่มกี องกำ�ลัง
ก็ไม่สามารถทีจ่ ะต่อกรหรือมีอ�ำ นาจต่อรองกับรัฐไทยได้
เขามองว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการนั้นใช้ความ
รูส้ กึ มากกว่าความรูใ้ นการปลุกให้คนลุกขึน้ สู้ และสิง่ ทีข่ บวน
การยังคงตอบไม่ได้คือ “จะชนะได้อย่างไร”
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เขามองว่าขบวนการนัน้ ‘คลอดออกมาเป็นการทหาร’
และยังคงมีกองกำ�ลังที่เข้มแข็งมาก ในขณะที่ฝ่ายการเมือง
นัน้ มีพฒ
ั นาการตามมาทีหลัง ซึง่ ฝ่ายทหารยังคงมีอ�ำ นาจและ
อิทธิพลอยู่สูง
“ในบางมัสยิดทีม่ วลชนเข้มแข็ง มีการยืนถือปืนในการ
กล่าวคุตบะห์วนั ศุกร์ (การบรรยายทางศาสนาหลังการละหมาด
ใหญ่วันศุกร์)” เขาระบุ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทนำ�ของ
ฝ่ายกองกำ�ลัง
นั ก เคลื่ อ นไหวผู้ นี้ อ ธิ บ ายว่ า กรอบคิ ด ในการต่ อ สู้
ของเขานั้นแตกต่างจากขบวนการ
“ขบวนการคุมสภาพมวลชนด้วยคำ�อธิบายทางศาสนา
ใช้ความเชื่อในการขับเคลื่อน เมื่อขบวนการเป็นนักรบทาง
ศาสนา หากว่าเขา (ชาวมลายูมสุ ลิม) ไม่สนับสนุนก็จะบาป”
เขาอธิบาย
แต่ว่าในบทบาทของนักเคลื่อนไหวในภาคประชา
สังคม เขาคิดว่ามุสลิมไม่จำ�เป็นต้องสู้ด้วยวิถีทางเดียว คน
ที่มาจากเบ้าหลอมจากการศึกษาในตะวันออกกลางจะเน้น
หนักในเรื่องศาสนา แต่ว่าถ้าเป็นคนมลายูมุสลิมที่ไปศึกษา
ต่อในที่อื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย กรุงเทพฯ ก็อาจจะต่อสู้บน
ฐานคิดอื่นๆ เช่น หลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน
สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ สิทธิในการจัดการตนเอง (Right to
Self-Determination)
เขาเห็นว่าการใช้สันติวิธีในการต่อสู้นั้นไม่ได้หมาย
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ถึงการยอมจำ�นน การสู้ด้วยสันติวิธีนั้นต้องสามารถที่จะนำ�
ไปสู่เป้าหมายในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมด้วย
“เราต้ อ งยื น ยั น ว่ า เราทำ � งานให้ กั บ ประชาชนและ
ทำ�ให้เกิดพื้นที่ทางการเมือง” เขากล่าว และระบุว่าเป็นสิ่งที่
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องอธิบายกับขบวนการซึ่งพร้อมที่
จะใช้ความรุนแรงกับพวกเขาได้ตลอดเวลา
นักขับเคลื่อนเรื่องกระจายอำ�นาจ
นั ก เคลื่ อ นไหวอี ก คนหนึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ ง
การกระจายอำ�นาจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยอมรับว่าการ
รณรงค์ของพวกเขาก็ถูกมองด้วยสายตาเคลือบแคลงสงสัย
จากฝ่ายขบวนการบางส่วนเช่นกัน
เขาระบุว่ามีการกล่าวหาว่าพวกเขานั้นเป็น “opportunists” (พวกฉวยโอกาส) และมีการวิจารณ์วา่ การขับเคลือ่ น
เรือ่ งกระจายอำ�นาจนีเ้ ป็นเทคนิคของพวกซีแย (สยาม) ทีจ่ ะ
ขัดขวางการต่อสู้เพื่อเอกราชของปาตานี
นั ก รณรงค์ เรื่ อ งกระจายอำ � นาจผู้ นี้ บ อกว่ า การโต้
เถียงกันนั้นเกิดขึ้น การวิพากษ์วิจารณ์ก็มีความเข้มข้น ซึ่ง
บางส่วนก็ปรากฏให้เห็นในโลกออนไลน์ แต่ว่าไม่ได้มีการ
ข่มขู่ทำ�ร้าย เขาเล่าว่ามีบุคคลนิรนามโทรศัพท์มาถึงเขาเพื่อ
อธิบายว่าการกระจายอำ�นาจนั้นไม่สอดคล้องกับหลักฟิกซ์
(กฎหมายอิสลาม) อย่างไร
เขาอธิบายว่าข้อแตกต่างที่สำ�คัญระหว่างการเคลื่อน
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ไหวของเขากับขบวนการ คือ การขับเคลือ่ นของเขานัน้ มีฐาน
มาจากฐานความคิดเรื่องประชาธิปไตย ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่
มนุษย์เป็นผู้กำ�หนด ในขณะที่การต่อสู้ของขบวนการนั้นมา
จากฐานคิดทางศาสนาซึ่งกำ�หนดโดยพระเจ้า
เขาเห็นด้วยกับทัศนะของขบวนการว่าปาตานีเป็น
ดินแดนที่ถูกสยามรุกรานและแผ่นดินแถบนี้เป็นดารุลฮัรบี
และขบวนการ “มีสทิ ธิทจ่ี ะต่อสู”้ ซึง่ รวมถึงการต่อสูด้ ว้ ยอาวุธ
ด้วย แต่เขาก็วิจารณ์ว่าขบวนการมีลักษณะที่เป็น “fanatic”
(สุดโต่ง) เขาไม่เห็นด้วยกับการโจมตีคนไทยพุทธทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
ในการต่อสู้ ซึ่งบางทัศนะจากคนในขบวนการสะท้อนว่าคน
ไทยพุทธถูกนิยามว่าเป็นกาฟิรฮัรบี (ผู้ปฏิเสธอิสลามทีอ่ ยู่
ในดินแดนแห่งสงคราม) จึงมีความชอบธรรมทีจ่ ะโจมตีได้
เขาตั้งคำ�ถามเรื่องเป้าหมายในการมุ่งไปสู่เอกราช
ของขบวนการด้วยเช่นกัน ประเด็นแรก เขาวิพากษ์วา่ ขบวนการ
จะขับเคลือ่ นเพือ่ บรรลุเป้าหมายนีอ้ ย่างไร ยังไม่มคี วามชัดเจน
และสอง เป้าหมายดังกล่าวนีม้ คี วามสอดคล้องกับบริบททาง
การเมืองในโลกยุคปัจจุบันที่ความสำ�คัญของรัฐชาติกำ�ลัง
ลดน้อยถอยลงหรือไม่ และประการสุดท้าย หากได้เอกราช
ดินแดนแถบนีจ้ ะมีการปกครองอย่างไร ใครจะขึน้ มามีอ�ำ นาจ
และจะมีความเป็นธรรมในการปกครองหรือไม่
“คนที่อยากได้ Merdeka ก็อยากจะได้อำ�นาจเพื่อ
จัดการสังคมตามอุดมคติของตัวเอง...แต่ถ้ามลายูปกครอง
แล้วกดขีก่ นั เอง เราก็ไม่ยอม ซึง่ ก็เป็นสิง่ ทีเ่ รากังวล” เขากล่าว
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เขาคิดว่าการเคลื่อนไหวในเรื่องกระจายอำ�นาจนั้น
เป็นการต่อสู้ในระบบที่ผ่านช่องทางซึ่งรัฐธรรมนูญไทยเปิด
โอกาสให้ ซึง่ หากว่าการขับเคลือ่ นมีพลวัตรมากขึน้ ก็จะเป็น
สิ่งที่ ‘ตอบโจทย์’ ในสิ่งที่ขบวนการเรียกร้องได้ด้วยเช่นกัน
เสียงจากผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรง
ในท่ามกลางห่ากระสุน มีผู้คนบาดเจ็บ ล้มตาย ถูก
จับ ถูกคุมขัง ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเป็นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งด้วยอาวุธนี้ก็ตาม นางโซรยา
จามจุรี หัวหน้าโครงการผูห้ ญิงภาคประชาสังคมเพือ่ สันติภาพ
และความมัน่ คงในชายแดนใต้ และนักวิชาการสำ�นักส่งเสริม
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ได้เริ่มทำ�งานกับกลุ่มผู้หญิงเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผล
กระทบจากความไม่ ส งบในพื้ น ที่ ช ายแดนใต้ ม าตั้ ง แต่ ปี
2547 เธอสะท้อนการทำ�งานของกลุ่มผู้หญิงว่า
“ที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยได้รับ feedback (เสียงสะท้อน)
ในด้านทีเ่ ป็นลบจากทัง้ สองฝ่าย (รัฐและขบวนการ) ดูเหมือน
ว่าทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจและรับได้กับงานที่ผู้หญิงทำ� ซึ่งส่วน
หนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่สื่อสารเรื่องนี้เป็นเหยื่อโดย
ตรงที่เป็นผู้ถูกกระทำ�...ถ้าเป็นเหยื่อ ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับ
ความเห็นอกเห็นใจและเข้าอกเข้าใจ แม้ว่าจะไปกระทบ
กระทัง่ เขาด้วย มันก็จะมีความรูส้ กึ ตรงนีต้ อ่ เหยือ่ มันจะต่าง
จากคนที่ไม่ได้รับผลกระทบเป็นคนขับเคลื่อนหรือสื่อสาร
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เรื่องนี้” โซรยากล่าว
เธออธิบายว่ากลุ่มผู้หญิงภาคประชาสังคมต้องการ
ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาเป็นคนกลางๆ จริงๆ ที่ไม่ได้
มีผลประโยชน์แอบแฝงในการเรียกร้องให้ยุติความรุนแรง
ในกลุม่ ก็มที ง้ั พุทธและมุสลิม ซึง่ พวกเขาต้องการทีจ่ ะสือ่ สาร
ให้เห็นว่าความรุนแรงนั้นกระทบกับทุกฝ่าย
งานของเธอมีสองส่วนหลักๆ คือ งานด้านเยียวยา
กับการส่งเสริมให้ผหู้ ญิงสือ่ สารและแสดงความคิด งานด้าน
เยียวยานั้นเป็นงานที่เธอคิดว่าทั้งฝ่ายรัฐและขบวนการเอง
ยอมรับ เพราะเป็นงานด้านมนุษยธรรมที่เป็นบวกต่อทุกๆ
ฝ่าย ส่วนงานส่งเสริมให้ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อของความรุนแรง
สือ่ สารและแสดงความคิดเห็นนัน้ เป็นงานทีเ่ ธอเรียกว่าเป็น
‘การยกระดับ’ การรณรงค์ ซึง่ เธอก็เคยได้รบั คำ�เตือนว่างาน
ในลักษณะนี้อาจจะไปกระทบกับฝ่ายที่กำ�ลังต่อสู้กันอยู่ได้
“มันเหมือนกับเราไปบอกเขา (ขบวนการ) ให้ยุติการ
ใช้ความรุนแรงเพื่อที่จะยุติผลกระทบที่ผู้หญิงต้องแบกรับ
ในอี ก ด้ า นเหมื อ นกั บ ว่ า เราก็ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การใช้ ค วาม
รุนแรง แล้วก็ไปบอกให้เขายุติ ในขณะที่ความรุนแรงเป็น
เครือ่ งมือในการต่อสูข้ องเขา มันก็เหมือนกับว่าให้เขาหยุดใช้
เครือ่ งมืออันนัน้ ซึง่ มองอีกด้านมันก็ไปกระทบกับขบวนการ”
เธอกล่าว
แต่โซรยาบอกว่าการสื่อสารนี้มีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง
เป็นการยกระดับการเยียวยาให้ไปสู่การสร้างสันติภาพ ซึ่ง
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เธอไม่อาจที่จะทำ�แต่เฉพาะการเยียวยาเหยื่ออย่างเดียวได้
เพราะเธอมองไม่เห็นว่าการเยียวยาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด
“เราต้องพูด ไม่งั้นก็จะมี actor (ผู้เล่น) แค่สองฝ่าย
ระหว่างคนที่ต้องการเอกราชและคนที่ให้เอกราชไม่ได้ แล้ว
เหยื่อไปไหน เราก็ต้องส่งสารไปให้เขาฉุกคิด” เธอกล่าว
เธอกล่าวว่าในช่วงวันสตรีสากลและวันสื่อทางเลือก
ชายแดนใต้ในเดือนมีนาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา ทางกลุม่ ผูห้ ญิง
ภาคประชาสั ง คมได้ อ อกแถลงการณ์ เรี ย กร้ อ งให้ มี ก าร
“จำ�กัดขอบเขตและเป้าหมายการใช้อาวุธ โดยไม่กระทำ�ต่อ
ประชาชนผูบ้ ริสทุ ธิห์ รือพลเรือน และยุตกิ ารก่อเหตุทใ่ี ช้วตั ถุ
ระเบิดซึ่งนำ�ไปสู่การสังหารและทำ�ลายล้างชีวิตประชาชน
โดยไม่เลือกเพศ เลือกวัย” ซึ่งเธอเห็นว่าเป็นข้อเรียกร้องที่
อาจจะเป็นจริงได้มากกว่าที่จะขอให้หยุดใช้ความรุนแรง
โดยสิน้ เชิงในขณะนี้ เธอคิดว่าข้อเรียกร้องนีจ้ ะทำ�ให้ขบวนการ
มีความชอบธรรมมากขึ้นด้วย หากทำ�ได้
การเป็นคนกลางที่ต้องทำ�งานช่วยเหลือชาวบ้าน
ทำ�ให้กลุม่ ของเธอจะต้องประสานงานกับภาครัฐ ซึง่ การวาง
ตัวในสถานการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
“มันก็เป็นศาสตร์และศิลป์ที่เราจะต้องวางตัวแค่ไหน
อย่างไรกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ เราจะต้องปฏิสมั พันธ์กบั เจ้าหน้าที่
เพื่อให้เราช่วยเหลือชาวบ้านได้ ในขณะเดียวกัน มันก็ต้อง
มีระยะห่างระหว่างเรากับเจ้าหน้าที่อยู่ ไม่ให้เราถูกเข้าใจว่า
เป็นพวกเดียวกับเจ้าหน้าที่ แต่ว่าเราไปหาเจ้าหน้าที่เพราะ
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ว่าเราต้องการช่วยเหลือประชาชน มันยากนะ มันไม่ใช่ง่าย
เลย มันยาก อยู่อย่างไร โดยเฉพาะคนที่เป็นแกนนำ�ชาว
บ้าน” เธอกล่าว
ในประสบการณ์ทำ�งานของเธอ เธอเห็นปัญหาเรื่อง
ช่องว่างระหว่างชาวบ้านกับรัฐมาก โดยเฉพาะชาวบ้านที่
ใกล้ชิดหรือเป็นสมาชิกของขบวนการ
“เขาห่าง เขาไม่รู้จัก ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์มาก่อนใน
ชีวิต ตอนมีปฏิสัมพันธ์ก็คือโดนจับ...เขาจะมองว่าตัวเอง
ต้อยต่ำ�ไร้ค่า เหมือนกับเป็นหมาจรจัด” เธอกล่าว และเน้น
ว่ามีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดบทสนทนา
ระหว่างรัฐกับประชาชนให้มากๆ
นอกจากนี้ เธอยังพยายามที่จะสื่อสารผ่านรายงาน
วิทยุภาคภาษามลายูซึ่งเป็นโครงการใหม่หลังจากได้เริ่มทำ�
รายการวิทยุภาคภาษาไทยไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยกลุ่มของ
เธอต้องการสื่อสารว่าในการต่อสู้นั้นมันมีทางออกที่จะสู้
อย่างสันติวิธี โดยไม่ยอมจำ�นนอย่างไรบ้าง
นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากมุมของภาคประชาสังคมที่
มีความคิดร่วมบางอย่างกับขบวนการเอกราชปาตานี แต่ก็
มีข้อแย้งและข้อวิพากษ์ต่อวิธีคิดและรูปแบบการต่อสู้ของ
ขบวนการเช่นกัน
หมายเหตุ: รายงานชิ้นนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ www.deepsouthwatch.org/dsj/3752
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555

7
ปัจฉิมบท
สันติภาพที่ปลายอุโมงค์จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
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DSJ ได้นำ�เสนอรายงานความยาว 6 ตอนเพื่ออธิบาย
ทีม่ าทีไ่ ป ความคิด และการปฏิบตั กิ ารของขบวนการเอกราช
ปาตานี รวมถึงได้สะท้อนสิ่งที่ภาคส่วนอื่นๆ มองขบวนการ
โดยมุ่งหวังว่าความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้จะนำ�ไปสู่การวาง
นโยบายต่อการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมี
ทิศทาง มีเอกภาพและตรงประเด็นมากขึ้น
ในบทสรุป ทาง DSJ ทดลองประมวลข้อเสนอทาง
นโยบาย 6 เรื่องฝากให้ผู้กำ�หนดนโยบายได้พิจารณา

ประการแรก
ความเห็นของหลายฝ่ายที่ DSJ ไปสัมภาษณ์ มอง
ตรงกันว่าเรื่องการพูดคุยกับขบวนการเอกราชปาตานีเป็น
เรื่องสำ�คัญในการยุติความรุนแรง การลงนามใน “ข้อตกลง
ทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ” (General
Consensus on Peace Dialogue Process) ระหว่างรัฐบาล
ไทยและกลุ่มบีอาร์เอ็น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
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โดยมีรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้ประสานงานนั้นนับเป็นหมุด
หมายสำ�คัญที่เป็นพัฒนาการเชิงบวกในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในภาคใต้ที่ยืดเยื้อมาเกือบทศวรรษ หลังจาก
ที่ความพยายามในเรื่องนี้ล้มเหลวมาโดยตลอด โดยปัจจัย
สำ�คัญทีเ่ ป็นอุปสรรค คือ ความไม่มเี สถียรภาพของการเมือง
ไทย นับตั้งแต่ช่วงหลังการรัฐประหารใน พ.ศ.2549 เป็นต้น
มา นอกจากนีแ้ นวนโยบายทีผ่ า่ นมาซึง่ ส่วนใหญ่คมุ โดยฝ่าย
ความมั่นคงไม่ตอบโจทย์ของปัญหาอย่างตรงไปตรงมา
การเริม่ ต้นพูดคุยเป็นนิมติ หมายทีด่ ี ทว่าบทเรียนจาก
กระบวนการสันติภาพในหลายประเทศชี้ว่าการเดินทางนี้
อาจยาวนาน หากเราดูการเจรจาระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์
กับกลุม่ แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islam Liberation Front - MILF) เป็นตัวอย่าง ทั้งสองฝ่ายเพิ่งจะบรรลุข้อ
ตกลงร่วมกันได้เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 หลังจากเจรจา
กันมาเป็นเวลาถึง 15 ปี ทั้งนี้ยังต้องเฝ้าดูว่าการดำ�เนินการ
ภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวจะบรรลุผลด้วย
ดีหรือไม่ หากเกิดข้อขัดแย้งทีม่ อิ าจหาข้อยุตไิ ด้ ความรุนแรง
ก็อาจจะกลับมาอีก
สำ�หรับในภาคใต้ของไทย หนทางที่ต้องเดินนั้นยัง
คงอีกยาวไกลและมีอุปสรรคขวากหนามอีกหลายขั้นตอน
ประเด็นสำ�คัญคือการพูดคุยควรจะให้สังคมได้รับรู้และมี
ส่วนร่วม โดยมิใช่เป็นเพียงกระบวนการระหว่างรัฐบาลไทย
และฝ่ายขบวนการซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงเท่านั้น ข้อตกลง
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ใดๆ ทีส่ งั คมไม่มสี ว่ นร่วมมีแนวโน้มทีจ่ ะไม่ยง่ั ยืน ภาคประชา
สังคมควรมีบทบาทในการสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน
และอาจจะช่วยมาเลเซียในการหนุนเสริมประคับประคอง
กระบวนการพูดคุยให้ดำ�เนินไปด้วยดี
ประการที่สอง
ทุ ก ฝ่ า ยควรจะร่ ว มกั น ทำ � ให้ เ กิ ด พื้ น ที่ ก ารถกเถี ย ง
ทางการเมืองอย่างสันติวิธีและทำ�ให้เวทีเหล่านี้เป็นการต่อ
รองทางอำ�นาจทีม่ คี วามหมาย ซึง่ ดำ�เนินการควบคูไ่ ปพร้อมๆ
กับการพูดคุยระหว่างรัฐกับฝ่ายขบวนการ BRN และกลุ่ม
อื่นๆ
ในกระบวนการพู ด คุ ย ดั งกล่ า วย่ อ มมี ก ารถกเถีย ง
ประเด็นต่างๆ ซึ่งย่อมควรจะเปิดให้สังคมได้มีส่วนในการ
ถกเถียงด้วย ซึง่ อาจหมายรวมถึงเรือ่ งของการปกครองตนเอง
(Autonomy) หากพื้นที่ทางการเมืองเปิดอย่างเต็มที่ก็จะส่ง
ผลให้ความชอบธรรมของการต่อสู้ด้วยอาวุธลดลง
ประการที่สาม
รัฐควรจะส่งเสริมเรื่องการดำ�รงรักษาอัตลักษณ์และ
วิถีวัฒนธรรมของคนมลายูมุสลิม ซึ่งการลิดรอนเสรีภาพใน
ทางวัฒนธรรมนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ชาวมลายู
มุสลิมส่วนหนึง่ จับอาวุธลุกขึน้ สูก้ บั รัฐ และใช้เงือ่ นไขนีใ้ นการ
ปลุ ก เร้ า ประชาชนให้ เ ห็ น ถึ ง การกดทั บ อั ต ลั ก ษณ์ แ ละวิ ถี
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วัฒนธรรมของคนมลายูมสุ ลิม สิง่ สำ�คัญอยูท่ ก่ี ารปรับวิธคี ดิ
ของรัฐต่อเรื่องนี้ให้สามารถยอมรับได้ว่าการอนุญาตให้คน
กลุม่ น้อยดำ�รงรักษาภาษา วัฒนธรรม และศาสนาของตนเอง
ซึง่ แม้แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในชาติ ไม่ได้กระทบต่อความ
มัน่ คงของชาติแต่อย่างใด รัฐสามารถดำ�เนินการผ่านโครงการ
ทีเ่ ป็นรูปธรรม เช่น ส่งเสริมให้มกี ารเรียนการสอนภาษามลายู
ในโรงเรียนของรัฐ การอนุญาตให้ใช้ภาษามลายูเป็นภาษา
ทำ�งานในพื้นที่
ประการที่สี่
รั ฐ ควรจะให้ ผู้ นำ � ศาสนาในปอเนาะและสถาบั น
ศาสนาในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเป็นตัวจักรสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ ควรเปิด
ให้มีการพูดคุยในประเด็นที่อึดอัดคับข้องใจของชาวมลายู
มุสลิม รวมถึงให้มกี ารถกเถียงถึงการตีความหลักการศาสนา
อิสลามในประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ประการที่ห้า
รัฐควรจะให้น้ำ�หนักในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งระบบ ทั้งภาครัฐและโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามมากขึ้น โดยมุ่งสร้างมาตรฐาน
ในด้านการเรียนการสอนและทำ�ให้เกิดสมดุลระหว่างการ
ศึกษาวิชาสามัญและศาสนาซึ่งเป็นความต้องการของชาว
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มลายูมุสลิมในพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการควรมีบทบาทนำ�
อย่างจริงจังในเรือ่ งนี้ โดยอาจให้มกี ารตัง้ คณะกรรมการขึน้
มาชุดหนึ่งเพื่อยกร่างโมเดลการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในกระบวนการนีค้ วรพยายามให้ผนู้ �ำ
และประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมให้มากทีส่ ดุ และไม่ควร
เป็นนโยบายทีถ่ กู กำ�หนดมาจากข้าราชการจากส่วนกลาง
ประการที่หก
รัฐควรจะส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม
พหุวัฒนธรรมด้วยการสนับสนุนการสนทนาข้ามวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ข้อมูลในการทำ�รายงาน
พิเศษชุดนี้ชี้ให้เห็นว่าคนที่เข้าร่วมขบวนการจำ�นวนหนึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์กับรัฐและคนต่างศาสนาน้อย ความไม่รู้จักกัน
ทำ�ให้เกิดความหวาดระแวง กระทั่งเกลียดชัง สายสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างคนต่างศาสนาจะเป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้าง
สันติภาพที่ยั่งยืนในชายแดนภาคใต้
สุดท้าย DSJ อยากจะฝากประเด็นบางประการไปยัง
ขบวนการเอกราชปาตานี การเลือกใช้วถิ คี วามรุนแรงในการ
ต่อสู้ท่ีผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าทำ�ให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตใน
ความขัดแย้งนีจ้ �ำ นวนมาก การต่อสูท้ เ่ี น้นการทหารภายใต้
จักรวาลทัศน์ทแ่ี บ่งโลกเป็นสองขัว้ ดารุลอิสลาม-ดารุลฮัรบี
และการมองว่าการสังหารคนพุทธในสภาวะสงครามเยี่ยงนี้
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เป็นสิ่งที่ชอบธรรมกำ�ลังทำ�ให้ขบวนการสูญเสียความชอบ
ธรรมทางการเมืองในสายตาของคนที่เคยเห็นอกเห็นใจต่อ
ความขมขืน่ ของคนมลายูมสุ ลิมในอดีต
การที่คนมลายูมุสลิมไม่ได้รับความยุติธรรมหรือถูก
ข่มเหงรังแกไม่อาจสร้างความชอบธรรมต่อการสังหารคน
พุทธซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ เราอยากจะเห็นขบวนการทบทวน
ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการต่อสู้ เราตั้งคำ�ถามว่าข้อเรียก
ร้องเรื่องเอกราชจะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดต่อคน
ปาตานีในบริบทโลกยุคโลกาภิวัตน์และขบวนการจะเดินไป
สูเ่ ป้าหมายทางการเมืองนัน้ ด้วยวิถที างใด การเดินหน้าด้วย
การทหาร โดยไม่ปรากฏถึงความก้าวหน้าในทางการเมือง
อย่างชัดเจนและท่ามกลางความสูญเสียที่ไม่จบสิ้น จะยิ่ง
ทำ�ให้เกิดคำ�ถามมากขึน้ เรือ่ ยๆ ว่าในทีส่ ดุ ขบวนการต้องการ
จะสร้างสังคมประเภทใดในพื้นที่ท่เี คยเป็นอาณาจักรปาตานี
แห่งนี้
สุดท้าย แม้ว่ายังคงมีข้อกังขาว่าคณะบุคคลที่เป็น
ตัวแทนในการพูดคุยกับรัฐนั้นสามารถเชื่อมโยงสายบังคับ
บัญชาไปถึงผู้ที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ได้มากน้อยเพียงใด
เราเชื่อมั่นว่าการเริ่มต้นพูดคุยกับรัฐเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่น่า
จะทำ�ให้เราเห็นแสงสว่างแห่งสันติภาพที่ปลายอุโมงค์ เรา
ต่างควรต้องช่วยกันทำ�ให้กระบวนการนี้เดินหน้าไปให้ถึง
จุดหมาย

(ภาพ: ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์)

เบื้องหลังการถ่ายทำ�

รายงานพิเศษ ‘ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี’

ทัง้ ๆ ทีม่ ผี ทู้ เ่ี สียชีวติ ในความขัดแย้งในภาคใต้ไปแล้วกว่า
5,300 คน และบาดเจ็บกว่า 14,000 คนในช่วงเกือบทศวรรษ
ความสนใจของสือ่ ต่อปัญหาภาคใต้กลับลดน้อยลง และส่วน
มากจำ�กัดอยู่เฉพาะการรายงานข่าวเหตุการณ์ความรุนแรง
สื่อกระแสหลักไม่ได้พยายามที่จะอธิบายให้สาธารณชน
เข้าใจถึงบริบทของความขัดแย้งที่กำ�ลังเกิดขึ้นมากนัก ใน
สถานการณ์เช่นนี้จึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องมีสื่อทางเลือก
อย่างโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) เกิดขึ้นเพื่อเติมเต็ม
ช่องว่างที่หายไป
การรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน (Investigative
Reporting) ไม่ค่อยจะมีให้เห็นมากนักในวงการการสื่อสาร
มวลชนในเมืองไทย มิพักต้องพูดถึงในประเด็นเรื่องสถาน
การณ์ความขัดแย้งในภาคใต้ เพื่อเป็นการส่งท้ายงานเขียน
ชิน้ นี้ ผูเ้ ขียนจึงได้เขียนเกร็ดในการทำ�ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน
จากประสบการณ์การทำ�งานชิน้ นี้ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์
สำ�หรับนักข่าวหรือผู้ที่ปรารถนาจะทำ�ข่าวสืบสวนสอบสวน
ในภาคใต้ต่อไป

เริ่มต้นด้วยการตั้งคำ�ถาม
การเริ่มต้นเขียนรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนนั้น สิ่ง
แรกที่ต้องมีคือคำ�ถาม ความอยากรู้จะเป็นแรงผลักดันให้
นักข่าวดั้นด้นเพื่อไปค้นหาในสิ่งที่อยากรู้นั้น ความเป็นนัก
ข่าวสำ�หรับบางคนอาจเป็นเพียงอาชีพ แต่สำ�หรับบางคน
มันเป็นเหมือนตัวตนที่ไม่อาจสลัดออกไปได้
ในการทำ�ข่าวสืบสวนสอบสวนนั้น นักข่าวควรจะคิด
โจทย์ที่ชัดว่าสิ่งที่ต้องการจะไปหาคำ�ตอบคืออะไร ในการ
จะตั้งคำ�ถามที่เฉียบคม นักข่าวควรจะต้องมีความรู้พื้นฐาน
ในประเด็นนัน้ ๆ พอสมควร ควรจะเริม่ ต้นด้วยการหาข้อมูล
จากเอกสาร ดูงานเขียนที่ผู้อื่นได้ทำ�มาทั้งงานข่าวหรืองาน
วิจัยของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในประเด็นนั้นๆ การเข้าใจ
บริบทของเรื่องที่จะเขียนจะช่วยในการวางกรอบโครงสร้าง
งานเขียน เช่น ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในภาคใต้มลี กั ษณะเป็น
อย่างไร กลุ่มต่างๆ ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับความรุนแรงมีกลุ่ม
ใดบ้าง ข้อมูลทั้งจากฝ่ายความมั่นคงและนักวิเคราะห์อิสระ
ได้เคยวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง ฯลฯ
คำ�ถามทีต่ ง้ั จะเป็นตัวนำ�ไปสูก่ ารวางโครงเรือ่ งคร่าวๆ
ในการเขียน เราควรจะวางโครงเรื่องก่อนการไปสัมภาษณ์
เพื่อให้เรามีเข็มทิศในการเดินทาง เราจะได้ไม่เดินหลงทาง
และรู้ว่าจุดหมายของเราคืออะไร แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าเรา
ต้องพร้อมที่จะเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ และเปลี่ยนแปลงหรือ
ขยายแผนที่ซึ่งเราได้วางได้แต่แรกได้ตลอดเวลา

การแสวงหาข้อมูลสำ�หรับนักข่าวมีหลายวิธี วิธีหลัก
ทีใ่ ช้กนั มากคือการสัมภาษณ์ แต่นกั ข่าวยังสามารถหาข้อมูล
โดยเฉพาะในการทำ�รายงานเชิงสืบสวนสอบสวน ได้จากการ
ค้นเอกสารและการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ สังเกตการณ์ ในช่วงแรก เรา
เริ่มด้วยการตั้งคำ�ถามใหญ่ ในการเตรียมการสัมภาษณ์ นัก
ข่าวจะต้องระบุตวั บุคคลทีต่ อ้ งการจะไปสัมภาษณ์และเตรียม
คำ�ถามย่อยๆ ที่ต้องการจะถามแหล่งข่าวแต่ละคนก่อนไป
สัมภาษณ์ และหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งข่าวคนนั้น
เพื่อจะได้ตั้งคำ�ถามได้ตรงประเด็นเพื่อตอบโจทย์ที่ได้ตั้งไว้
ในตอนแรก
ความรู้เรื่องแหล่งข่าวเป็นเรื่องที่ต้องสะสมและได้
มาจากการปฏิสัมพันธ์กับแหล่งข่าวมาเป็นระยะเวลานาน
นักข่าวจำ�เป็นจะต้องศึกษาทำ�ความเข้าใจโครงสร้างการ
ทำ�งานของหน่วยงานทีเ่ ราจะทำ�ข่าว เช่น การทำ�ข่าวในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างน้อยที่สุดต้องเข้าใจโครงสร้าง
ของกองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คงภายใน (กอ.รมน.) และ
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่ง
เป็นสองหน่วยงานหลักในการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในภาคใต้ แต่ความรู้เช่นนี้มักไม่มีการเขียนเป็นตำ�รา
แต่เป็นความรู้ที่นักข่าวแต่ละคนจะต้องสะสมทีละนิดละ
น้อยผ่านการทำ�งานในสนามเป็นเวลาหลายๆ ปี เรื่องของ
ชั่วโมงบินจึงเป็นสิ่งที่ทำ�ให้นักข่าวอาวุโสสามารถได้ข่าวที่
ลึกกว่านักข่าวหน้าใหม่ในสนาม หากนักข่าวไม่เข้าใจโครงสร้าง

เหล่านี้จะไม่สามารถระบุได้ว่าจะติดต่อใครเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ต้องการ การสร้างแหล่งข่าวเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและนัก
ข่าวควรต้องสานสัมพันธ์กับแหล่งข่าวอยู่เสมอ
ลงพื้นที่สัมภาษณ์
เมื่อเรามีร่างแผนที่คร่าวๆ แล้วว่าเราต้องการหาคำ�
ตอบเรื่องอะไร เราก็เริ่มต้นออกเดินทางได้ เกร็ดความรู้อัน
หนึ่งที่อยากนำ�มาเล่าสู่กันฟังคือบางครั้งอัตลักษณ์ของนัก
ข่าวนั้นมีส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้แหล่งข่าวตัดสินใจพูดหรือไม่
พูดข้อมูลบางอย่าง หรือมีผลต่อวิธีอธิบายเรื่องราวต่างๆ
ของแหล่งข่าว ประเด็นเรือ่ งอัตลักษณ์นเ้ี ป็นสิง่ ทีน่ กั ข่าวเปลีย่ น
ไม่ได้และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะบิดเบือนข้อมูล แต่นักข่าวพึง
ที่จะตระหนักในเรื่องนี้และทำ�ให้อัตลักษณ์ของตนนั้นเป็น
ประโยชน์ต่อการทำ�งานให้ได้มากที่สุด
ในการพูดคุยประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนนั้น นัก
ข่าวควรจะระบุเงื่อนไขการพูดคุยให้ชัดเจนเพื่อให้แหล่งข่าว
มีความสบายใจในการพูด เช่น เป็นการให้ขอ้ มูลทีน่ �ำ ไปอ้างอิง
ได้แบบไม่ออกชือ่ แหล่งข่าว หรือเป็นการให้ขอ้ มูลเพือ่ ความ
เข้าใจของนักข่าวแต่ไม่ให้นำ�ไปอ้างอิงเลย นักข่าวพึงระลึก
ไว้วา่ หากได้สญ
ั ญากับแหล่งข่าวไว้อย่างไรแล้ว จะต้องรักษา
สัญญานั้นไว้ให้มั่น มิเช่นนั้น แหล่งข่าวจะหมดความเชื่อถือ
นักข่าวและอาจไม่ให้สัมภาษณ์อีก ในการสัมภาษณ์เรื่องที่
ละเอียดอ่อน อาจใช้วธิ จี ดแทนการบันทึกเสียง จะทำ�ให้แหล่ง

ข่าวสบายใจในการพูดมากกว่า
หลังการสัมภาษณ์จบ สิ่งที่พึงปฏิบัติเป็นกิจวัตรคือ
การพิมพ์บทสัมภาษณ์เก็บไว้โดยเร็วทีส่ ดุ เมือ่ เราเขียนบันทึก
ทันที เราจะยังคงจดจำ�คำ�พูดของแหล่งข่าวได้เกือบทั้งหมด
ซึ่งจะทำ�ให้เราสามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลไว้ได้อย่าง
ครบถ้วนมากที่สุด ยิ่งเราทิ้งไว้นานเท่าใด เราอาจจะลืมว่า
สิง่ ทีเ่ ราจดไว้นน้ั แหล่งข่าวได้พดู ไว้อย่างไร การฝึกฝนให้เป็น
นิสยั จะเป็นประโยชน์มากในการทำ�ข่าวสืบสวนสอบสวน
เอกสารและหนังสือเป็นสิ่งสำ�คัญที่นักข่าวสามารถ
เอามาใช้ในการเขียนรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนได้ ซึ่งจะ
ทำ�ให้เนื้อหามีความแน่นขึ้น นักข่าวที่ดีควรจะต้องเพิ่มพูน
ความรู้ของตนเองด้วยการอ่านหนังสืออย่างสม่ำ�เสมอ
ลงมือเขียน
นักข่าวและนักเขียนหลายคนมีความเห็นตรงกันว่า
ช่วงเวลาซึง่ สนุกทีส่ ดุ ในกระบวนการทำ�งาน คือ การลงพืน้ ที่
แต่เมื่อลงพื้นที่เสร็จก็จะต้องลงมือเขียน ซึ่งมักเป็นช่วงเวลา
ที่ค่อนข้างยากและใช้พลังงานสมองมาก แต่เมื่อทำ�เสร็จ
แล้ว ผูเ้ ขียนก็จะเกิดความปิตกิ บั ผลงานทีต่ นเองได้ฟมู ฟักจน
เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
ในการเขียนนั้น เราจะต้องนำ�เอาข้อมูลที่ได้มาร้อย
เรียงและลำ�ดับเรือ่ งราวอย่างมีตรรกะเหตุผล เราจะต้องรูว้ า่
จะนำ � บทสั ม ภาษณ์ ใ ดมาใช้ ต อนใดและเพื่ อ อธิ บ ายเรื่ อ ง

อะไร การเขียนก็เหมือนกับการปรุงอาหาร บทสัมภาษณ์
หรือเอกสารก็เป็นองค์ประกอบที่รอการปรุงให้เป็นอาหาร
จานหนึ่ง ส่วนจะอร่อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับฝีมือการปรุงของ
นักเขียนที่ต้องใช้ความสามารถทางสติปัญญาและการใช้
ภาษาในการถ่ายทอดเรื่องราว
เคล็ดไม่ลบั อย่างหนึง่ ในการเขียนก็คอื เมือ่ เขียนเสร็จ
รอบแรกแล้ว ควรทิง้ ไว้และพยายามลืมเรือ่ งทีเ่ ขียนไปสักพัก
หลังจากนั้น จึงค่อยกลับมาอ่านและแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ
ดูการเรียบเรียงโครงสร้าง การอธิบายตรรกะเหตุผลและความ
ลืน่ ไหลของภาษา เราจะเห็นข้อผิดพลาดนัน้ ได้ดมี ากกว่าการ
อ่านซ้ำ�ไปซ้ำ�มาทันทีหลังเขียนเสร็จใหม่ๆ
การจะเป็นนักข่าวหรือนักเขียนที่ดีได้ สิ่งพื้นฐานคือ
จะต้องเป็นผู้ที่อ่านหนังสือหลากหลายรูปแบบ ถึงที่สุดแล้ว
การเขียนหนังสือเป็นการเดินทางของแต่ละบุคคล แม้วา่ อาจ
จะแนะนำ�หรือติชมได้ แต่การพัฒนาฝีมอื นัน้ เป็นเรือ่ งทีแ่ ต่ละ
คนจะต้องเรียนถูกเรียนผิดและพัฒนาฝืมอื กันเอง การขอให้
เพื่อนมิตรที่เราเชื่อมือช่วยวิจารณ์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการปรับปรุงงานเขียน บางครั้งการจมอยู่กับเรื่องนั้นๆ
นานเกินไปจะทำ�ให้ผู้เขียนมองไม่เห็นถึงจุดด้อยที่คนอื่นจะ
สามารถชี้ให้เราเห็นได้
ทั้งหมดนี้ก็เป็นการบอกเล่าเกร็ดและประสบการณ์
ในการทำ�ข่าวสืบสวนสอบสวนและการเล่าเบื้องหลังการ
ถ่ายทำ�รายงานพิเศษชุดนี้ ความขัดแย้งในภาคใต้ยงั คงมีเรือ่ ง

ราวอีกมากมายที่รอให้นักข่าวรุ่นใหม่ๆ ไปขุดค้น
หากนักข่าวเป็น ‘กระจก’ ที่ส่องให้เห็นความเป็นจริง
อย่างไม่บิดเบี้ยวและเป็น ‘ตะเกียง’ ที่ช่วยส่องให้เห็นทางที่
เดินไปข้างหน้าได้บ้าง ย่อมน่าจะถือว่านักข่าวได้ทำ�หน้าที่
อันสำ�คัญต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ทำ�ให้ผู้คนบาด
เจ็บล้มตายเป็นเรือนหมื่นนี้บ้างไม่มากก็น้อย

