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เสนทางสูขบวนการตอสูในชายแดนภาคใต
บทคัดยอ
ในขณะที่ผูนำของไทยกำลังวุนวายกับการแกไขปญหาทางการเมือง
ในกรุงเทพฯ การคัดเลือกสมาชิกเขาสูขบวนการกอความไมสงบใน
ภาคใตยังคงดำเนินไปอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันการศึกษาเหลานี้มีสวนสำคัญใน
การดำรงไวซึง่ อัตลักษณคนมลายูมุสลิม นักเรียนจำนวนหนึง่ เห็นดวย
กับแนวคิดการจับอาวุธขึ้นสูกับรัฐซึ่งการตอสูนี้ไมไดเปนสวนหนึ่ง
ของขบวนการญิฮาดสากล แตทวาเปนกลุมกบฏชาติพันธุนิยมที่มี
ประวัติศาสตรเปนของตนเองและตองการเรียกรองการกลับคืนมา
ของอาณาจักรปาตานีอันรุง เรืองในอดีต การขยายตัวของความคิดใน
การแบงแยกดินแดนสวนหนึ่งเปนผลจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของรัฐและเจาหนาที่ทหารตำรวจของไทย นอกจากนี้นโยบายการ
รวบอำนาจ การ บริ ห าร ราชการ แผ น ดิ น ไว ที่ ศู น ย ก ลาง ก็ เป น อี ก
อุปสรรคหนึง่ ตอการแกปญ
 หาในระดับทองถิน่ รัฐบาลควรจะเปลีย่ น
แปลงนโยบายและวิถีปฏิบัติเชนนี้พรอมกับการขจัดความคับแคนใจ
ตอความไมเปนธรรมออกไปจากความรูสึกของคนมลายูมุสลิมเพื่อ
สรางสันติภาพอันถาวรใหเกิดขึ้นในพื้นที่
ระบบการศึกษาในภาคใตนั้นคอนขางซับซอน มีตั้งแตโรงเรียนรัฐ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ไปจนถึงโรงเรียนปอเนาะดั้งเดิม
ซึ่งเปนโรงเรียนกินนอนขนาดเล็ก ขบวนการไดแฝงตัวเขาไปดำเนิน
กิจกรรมชักชวนเยาวชนมุสลิมเขาเปนสมาชิกและปลูกฝงอุดมการณ
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งเปนโรงเรียนมีขนาดใหญ
ทันสมัยและพรั่งพรอม หองเรียนเปนสถานที่แรกของเสนทางการ
เขาสูขบวนการ ผูที่ทำหนาที่หาสมาชิกใหมจะชักชวนใหนักเรียนที่
มีแวว ไดแกบุคคลที่มีความเครงครัดในศาสนา มีความรูสึกเจ็บแคน
กับประวัตศาสตร
ิ
ของการถูกกดขีและ
่ การถูกปฏิบตั อย
ิ างไมเปนธรรม
รวม ถึง มี ความคิด ใน การ ทำสงครามญิ ฮาด ไป รวม การ อบรม การ
ปลูกฝงแนวคิดอาจจะดำเนินการในมัสยิดหรือแฝงตัวในรูปของการ
ฝกฟุตบอล เมื่อตกลงเขาเปนสมาชิกแลวสมาชิกใหมจะตองทำการ
สาบานตนและเขาฝกรางกายและอาวุธกอนทีจะ
่ ไดรบั การมอบหมาย
ใหปฏิบัติการในระดับหมูบาน

โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามไมไดเปนสถานที่เพียงแหงเดียวที่ถูกใช
ใน การ ปลูกฝง อุดมการณ ของ เยาวชน มลายู มุสลิม และ ไม ใช วา ทุก
โรงเรียนจะถูกใชในการบมเพาะการตอตานรัฐ แมแตในโรงเรียนที่
ถูกใชในการดำเนินกิจกรรมของขบวนการก็ใชวาผูบ ริหารโรงเรียนครู
และนักเรียนทั้งหมดจะรับรูสิ่งที่เกิดขึ้น ยังมิตองพูดถึงประเด็นที่วา
จะเห็นดวยกับวิธกี ารเชนนีหรื
้ อไม อยางไรก็ตาม โรงเรียนเปนสถานที่
ที่ เหมาะกับ การ หา สมาชิก ใหม เพราะ จำนวน นักเรียน ที่ มาก ถูก ใช
เปน เกราะ กำบัง ให กับ ขบวนการ ซึ่ง มี ครู เปน สวนสำคัญ ใน การ หา
สมาชิก
เจาหนาที่ความมั่นคงของไทยและนักวิเคราะหอิสระบางคนเชื่อวา
กลุมบีอารเอ็น-โคออรดิเนทเปนแกนหลักของขบวนการกอความ
ไมสงบ โดยดำเนินการแบบหนวยอิสระ สมาชิกระดับลางไมรูถึง
องคกรใหญที่อยูเหนือกลุมที่ตนเองรวมปฏิบัติการอยู ขบวนการนี้
ดูจะมีความเปนอิสระในการดำเนินงานคอนขางสูง โดยสมาชิกใน
แตละพื้นที่สามารถที่จะเลือกเปาหมายและดำเนินงานทางการเมือง
ดวยตัวเอง โครงสรางเชนนีทำ
้ ใหขบวนการยังคงเคลือ่ นไหวตอไปได
แมวาเจาหนาที่ทหารตำรวจจะพยายามทำลายเครือขายเหลานี้
ผูกำหนดนโยบายควรระมัดระวังการใชวิธีแกปญหาอยางเรงดวน
กับสถานการณความขัดแยงที่มีความซับซอนสูง ทั้งชาวพุทธและ
มุสลิมตางก็เปนเหยื่อในการตอสูที่ถูกมองวาเปนการตอสูระหวาง
รัฐไทยพุทธกับกบฏมลายูมุสลิม มีผูเสียชีวิตกวา 3,400 คนนับตั้งแต
ป 2547 เปนตนมาและเหยื่อที่เสียชีวิตเปนคนมุสลิมมากกวาคนพุทธ
คน มุสลิม หลาย คน ใน จำนวน นั้น ถูก มองวา เปน ผูทรยศ ตอ อิสลาม
กลุม ผู กอ ความ ไม สงบ ได ใช การ สาบานตน ใน การ ควบคุม สมาชิก
ใน ขบวนการ ซึ่ง เปน ความคิด ทองถิ่น ที่ นักรบญิ ฮาด สากล ปฏิเสธ
ขบวนการใชเวทมนตรคาถาในการปกปองนักรบจากภยันตรายแต
ในขณะเดียวกันก็มีการเผยแพรวีดีโอคลิปทางเวบไซตยูทูบและวีซีดี
การปฏิบตั การ
ิ สวนใหญของขบวนการก็ยังคงจำกัดอยูใน
 พืน้ ทีชาย
่ แดน
ภาคใตของไทยแมวาจะมีการใชอินเตอรเน็ทเปนเครื่องมือในการ
ดำเนินงานเผยแพรความคิด
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ไครซิสกรุป ไดเคยกลาวกอนหนานีว้ าขบวนการนีแทบ
้ จะไมมรี องรอย
อิทธิพลจากอุดมการณซาลาฟญิฮาด (salafi jihadism) ซึ่งเปนฐาน
คิดของกลุมอัล-เคดาและกลุมเจมาห อิสลามิยาห ผูกอความไมสงบ
บางสวนนับถือแนวคิดชาฟอีในสายทีเชื
่ อ่ เรือ่ งเวทมนตรคาถาและไม
นิยมแนวคิดแบบบริสุทธิ์ที่พวกเขาเรียกวา “วะฮาบี” แมวาจะมีชาว
มาเลเซียจำนวนหนึ่งถูกจับกุมในภาคใตในขณะที่จะเขามารวมการ
ตอสู แตก็ไมมีหลักฐานวามีกลุมญิฮาดจากนอกประเทศเขามารวม
ในขบวนการตอสูในภาคใตอยางมีนัยสำคัญแตอยางใด และถึงแมวา
จะ มี ความ แตกตาง กัน ใน เชิง อุดมการณ กับ แนวคิดซา ลา ฟญิ ฮาด
ขบวนการก็ไดใชภาษาทางศาสนาและญิฮาดในการอธิบายการตอสู
เพราะญิ ฮาด เปน ภาษา ที่ ทรง พลัง ใน หมู สมาชิก และ ฐาน มวลชน ที่
พวกเขาตองการที่จะเขาไปมีอิทธิพลทางความคิด
แม วาการ ตอสู ทาง การเมือง ระหวาง รัฐบาล กับ ผู สนับสนุน อดีต
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรจะยังคงดำเนินตอไป (ซึ่งก็นับเปน
ความรุน แรง เชน กัน) ประเทศ ไทย จำเปน ที่ จะ ตอง ดำเนินการ ลด
เงื่อนไขทางการเมืองที่เติมเชื้อไฟใหกับการตอตาน ซึ่งไดแกการไม
เคารพตออัตลักษณและภาษาของชาวมลายูมุสลิม การไมรับผิดชอบ
ตอ การ ละเมิด สิทธิ มนุษย ชน และ การ ขาดตัว แทน ของ พวกเขา ใน
โครงสรางการเมืองทั้งในระดับทองถิ่นและรัฐบาล หากปราศจาก
มาตรการ เหลานี้ แลว การ ปราบปราม ที่รุน แรง หรือ ความ พยายาม
ที่ จะ ปลูกฝง ความคิด ชาตินิยม แบบ ไทย ใน หมูคน มลายู มุสลิม ผาน
กระบวนการอบรมความคิดความเชือ่ ก็รังแตจะสรางความโกรธแคน
ใหเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเปนเงื่อนไขใหเกิดนักตอสูรุนใหมเพิ่มขึ้นมา
เรื่อยๆ และหลอเลี้ยงใหความขัดแยงยืดเยื้อยาวนาน
กรุงเทพฯ/ บรัสเซลส 22 มิถุนายน 2552

หนา 2

รายงานเอเชีย ฉบับที่ 170

22 มิถุนายน 2552

เสนทางสูขบวนการตอสูในชายแดนภาคใต
I. บทนำ
แมวาวิกฤตการณการเมืองไทยไดเบี่ยงเบนความสนใจไปจากปญหา
ความไมสงบในภาคใต แตก็ใชวาปญหาดังกลาวจะหมดสิ้นไปดวย
การเพิกเฉย1 การทำความเขาใจวาใครบางคือผูที่ถูกชักชวนเขารวม
ขบวนการ ดังกลาว โดย ผู ใด และ อยาง ไร ดู จะ เปน เรื่อง ที่ มี ความ
สำคัญมาก ยิ่งขึ้น กวา เดิม ในขณะ ที่ การ ปราบปราม ขบวนการ ซึ่ง
เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2550 สามารถทำใหความรุนแรงบรรเทา
ลงเปนระยะเวลาสิบแปดเดือน แตแนวโนมตัง้ แตเดือนมกราคม 2552
เปนตนมา สถานการณกลับรุนแรงขึน้ อีก ขบวนการกอความไมสงบ
ยังคงระดมสมาชิกใหมอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียน
เอกชน สอน ศาสนาอิสลาม ดวย การ ปลุก ความคิด ชาตินิยม มลายู
(Malay nationalism) ซึ่งขัดแยงกับประวัติศาสตรของรัฐไทยพุทธ
รวมถึงการตอกย้ำความรูสึกรวมเรื่องการไมไดรับความเปนธรรม2
ประวัติศาสตร “อันรุงเรือง” ของอาณาจักรปาตานีไดถูกใชเปนฐาน
ในการสรางขบวนการตอสูที่ใชความรุนแรง การใชอำนาจอยางไม
เปนธรรมโดยฝายรัฐทีเกิ
่ ดขึน้ ในชวงทีผ่ า นมาไดผลักใหผูที มี่ แนวโนม
1 จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาสและบางสวนของสงขลาครั้งหนึ่งเคยเปน
ที่ตั้งของอาณาจักรปาตานีที่ถูกสยามผนวกเมื่อป 2445 ควรหมายเหตุไวดวย
วา มี การ ใช คำ สะกด ทั้ง “ปตตานี” และ “ปา ตานี” ใน การ กลาว ถึง อาณาจักร
ปาตานีเดิม รายงานฉบับนี้ใชคำวา “ปาตานี” เมื่ออางถึงอาณาจักรในอดีตและใช
คำวา “ปตตานี” ในการกลาวถึงชื่อจังหวัดในปจจุบัน
2
ไครซิสกรุป ไดเผยแพรรายงานเกีย่ วกับปญหาความไมสงบในภาคใตกอนหนา
นี้ ดังนี้ รายงานเอเชีย ฉบับที่ 80, ประเทศไทย: วิกฤตการเมืองกับปญหาความ
ไมสงบในภาคใต (Thailand: Political Turmoil and the Southern Insurgency),
28 สิงหาคม 2551; รายงานเอเชียฉบับที่ 140, เหตุการณภาคใตของไทย: ปญหา
เกี่ยวกับกองกำลังทหารพรานและอาสาสมัครชาวบาน (Southern Thailand:
The Problem with Paramilitaries), 23 ตุลาคม 2550; รายงานเอเชีย ฉบับที่
129, เหตุการณภาคใตของไทย: ผลกระทบจากรัฐประหาร (Southern Thailand:
T h e I m p a c t o f t h e C o u p ) , 1 5 มีนาคม 2 5 5 0 ; รายงาน เอ เชีย ฉบับ ที่ 1 0 5 ,
พระราชกำหนด การ บริหาร ราชการ ใน สถานการณฉุก เฉิน ของ ไทย: ไม ใช
ทางออก (Thailand’s Emergency Decree: No Solution), 18 พฤศจิกายน 2548;
และรายงานเอเชียฉบับที่ 98, ปญหาภาคใตของไทย: การลุกฮือไมใชสงคราม
ศาสนา (Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad), 18 พฤษภาคม 2548.

เปน นัก ตอสู ทั้งหลาย มุงสู ขบวนการ แมวา ฐาน คิด ของ ขบวนการ
ยังเปนชาตินิยมอยู แตมีการนำคำศัพทศาสนาอิสลามมาใชในการ
อธิบายการตอสู เชน เรียกการตอสูนี้วาเปนการ “ญิฮาด” (ทำสงคราม
ศาสนา) เพือ่ ตอตานชาวไทยพุทธทีพวก
่ เขาเรียกวา “พวกนอกศาสนา”
ถึงแมวาจะอธิบายเชนนี้ ผูที่ถูกสังหารมากที่สุดจากการใชความ
รุน แรง นับ ตั้ง แต ป 2 5 4 7 เปนตนมา กลับ เปน ชาว มุสลิม มากกวา
ชาวพุทธ
การชักชวนผูเข
 ารวมขบวนการและการปลูกฝงอุดมการณโดยสวนใหญ
จะกระทำอยางปดลับโดยเชือ่ วาเปนการปฏิบตั การ
ิ ของกลุม บีอารเอ็นโคออรดิเนท (Barisan Revolusi Nasional – Coordinate – แนวรวม
ปฏิวัติแหงชาติมลายู) ซึ่งมีรูปแบบการจัดตั้งเปนหนวยอิสระยอยๆ
บี อาร เอ็น- โค ออรดิ เนท เปนหนึ่ง ใน สาม กลุม ที่ แตกตัว ออก มาจาก
ขบวนการบีอารเอ็นดั้งเดิมที่กอตั้งขึ้นในป 2506 โดยครูใหญของ
โรง เรียน สอน ศาสนา แหง หนึ่ง เพื่อ ตอตาน การ บังคับ ให โรง เรียน
สอน ศาสนา แบบ ดั้ง เดิ ม หรื อ ปอ เนาะ ต อ ง จดทะ เบี ย น และ สอน
หลักสูตร สามัญ ใน โรง เรียน ชาว มลายู มุสลิม หลาย คน มอง วาการ
กระทำดังกลาวเปนความพยายามทีจะ
่ ลบลางอัตลักษณทางชาติพนั ธุ
และศาสนาของพวกเขา3 ในชวงทศวรรษที่ 1980 ขบวนการดังกลาว
ไดแยกตัวเปนสามกลุม คือ บีอารเอ็น-อูลามา บีอารเอ็น-คองเกรส
และบีอารเอ็น-โคออรดิเนท4
เชือ่ กันวาบีอารเอ็น-โคออรดเนท
ิ เปนกลุม ทีใหญ
่ ทีส่ ดุ และเคลือ่ นไหว
มากทีส่ ดุ ในปจจุบนั โดยจะใชปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามบางแหงเปนสถานทีชั่ กชวนสมาชิกเขาสูขบวนการ

ขบวนการ
นีไม
้ มการ
ี ประกาศเจตจำนงทางการเมืองอยางชัดเจนและไมมองค
ี กร
นำทางการเมืองที่เปดเผยซึ่งทำใหเราไมทราบแนชัดวาการเรียกรอง
เอกราชจะสามารถลดทอนเปนสิทธิในการปกครองตนเองมากขึ้น
(greater autonomy) ภายใตรัฐไทยไดหรือไม
3

Crisis Group Report, Southern Thailand: The Impact of the Coup, op. cit.,
p. 19.
4
Wan Kadir Che Man, Muslim Separatism: The Moros of the Southern
Philippines and the Malays of Southern Thailand (Oxford, 1990), p. 99.
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ขบวนการ อื่นๆ ที่ มี บทบาท นอยกวา แต มี เปาหมาย รวมกัน ไดแก
พูโล (Patani United Liberation Organisation – องคการกูเอกราช
สหปาตานี) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อป 2511 ผูนำของกลุมพูโลสวนใหญอยูใน
ตางประเทศและดำเนินการเคลือ่ นไหวทางการเมืองมากกวาการทหาร
มีขบวนการอีกสองกลุม คือกลุม บีไอพีพี (Barisan Islam Pembebasan
Patani - แนวรวมอิสลามปลดปลอยปตตานี) ซึ่งตั้งขึ้นในป 2529
และกลุมจีเอ็มไอพี (Gerakan Mujahidin Islam Patani - มูจาฮีดีน
อิสลามปตตานี) ตั้งขึ้นในป 2538 แตบทบาทของทั้งสองกลุมในการ
เคลื่อนไหวในปจจุบันนั้นมีไมมากนัก
ความขัดแยงทางการเมืองที่ยืดเยื้อระหวางกลุมพลังอำนาจเกาและ
อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรที่ถูกโคนดวยการรัฐประหารได
เบี่ยงเบนความสนใจของรัฐบาลไปจากปญหาความไมสงบในภาคใต
ตั้งแตตนป 2551 เปนตนมา ความไรเสถียรภาพของรัฐบาลหลายชุด
หลัง การ รัฐประหาร ใน ป 2 5 4 9 เปน อุปสรรค ตอ การ กำหนด และ
ดำเนินนโยบายในการแกไขปญหาความรุนแรงในภาคใต ในชวงป
2551 รัฐบาลของพรรคพลังประชาชนซึ่งเปนหุนเชิดของทักษิณก็
วุน วายอยูกั บการตอสูเพื
 อ่ ความอยูร อดของตนเองทามกลางการชุมนุม
ประทวงของฝายตอตานรัฐบาลและมอบอำนาจการบริหารจัดการ
กับปญหาภาคใตเกือบทั้งหมดใหอยูในมือทหาร
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แมวานโยบายเหลานี้จะฟงดูเปนสิ่งที่ดีแตยังไมมีความเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ในพื้นที่ อีกทั้งความชอบธรรมของรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ถูกทาทาย
จากการชุมนุมประทวงของผูสนั
 บสนุนทักษิณซึง่ หลายครัง้ ก็ปะทุเปน
ความรุนแรง การทีรั่ ฐบาลตองพึง่ พาทหารในการปราบปรามผูชุ มนุม
ประทวงและการรักษาอำนาจของตนเปนอุปสรรคตอความตัง้ ใจทีจะ
่
6
ดำเนินนโยบายใหมๆ ในการแกไขปญหาในภาคใต
ขอมูล ใน รายงาน ฉบับ นี้ มาจาก การ สัมภาษณ ครู สอน ศาสนา และ
นักเรียนทีเกี
่ ย่ วของกับการเคลือ่ นไหวใตดนิ ในระหวางเดือนพฤศจิกายน
2550 จนถึงเดือนมีนาคม 2552 เนื่องดวยความออนไหวของเนื้อหา
รายชื่อของผูใหสัมภาษณจะไมถูกเปดเผยในรายงานฉบับนี้

รัฐบาลภาย ใต การนำ ของ พรรค ประชา ธิปตย และ นายกรัฐมนตรี
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะซึ่งเขารับตำแหนงในเดือนธันวาคมป 2551 ได
แสดง เจตจำนง ที่ จะ นำ การ กำหนดน โยบาย ภาค ใต กลับคืน มาจาก
ทหาร รัฐบาลไดวางแนวนโยบายในการแกไขปญหาโดยมองวาปญหา
ภาคใตมีมิติที่หลากหลาย ทั้งความมั่นคง การศึกษา ความยุติธรรม
และการพัฒนา5 และไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีซึ่ง
ประกอบไปดวยรัฐมนตรีหลายกระทรวงและขาราชการระดับอาวุโส
เพื่อรับผิดชอบกิจการเกี่ยวกับภาคใตโดยเฉพาะ รัฐบาลไดประกาศ
วาจะดำเนินการเพิม่ อำนาจใหกับศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) ดวยการออกกฎหมายใหมมารองรับสถานะของ
ศอ.บต.และทบทวนกฎหมายพิเศษตางๆ ที่มีมาตรการที่รุนแรง
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ขอสรุปนโยบายของรัฐบาลนีมาจาก
้
การแถลงขาวของนายกรัฐมนตรีอภิสทิ ธิ์
เวช ชา ชีวะที่ สำนักงาน ของ กองอำนวยการรักษา ความ มั่นคงภาย ใน ภาค สี่
สวนหนา จังหวัดปตตานี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552 และคำกลาวปดประชุม
ของนายอภิสิทธิ์ในการประชุมเรื่อง “วิกฤตชายแดนใตจะยุติลงไดอยางไร” เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2552 ที่กรุงเทพฯ

ขอมูลบางสวนที่ใชในรายงานฉบับนี้อางอิงจากการสืบสวนสอบสวนของ
ทหารและตำรวจ ไครซิสกรุปตระหนักดีวาขอมูลของหนวยงานความมั่นคง
เหลานี้อาจมีอคติที่เกิดจากความเขาใจพื้นฐานและมุมมองของเจาหนาที่ของรัฐ
ตอสถานการณในภาคใตและไดพยายามตรวจสอบขอมูลเหลานี้จากแหลงอื่นๆ
เทาที่จะทำได แตการพิสูจนขอมูลเหลานี้อยางเปนเอกเทศบางครั้งก็กระทำได
ยาก
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II. ระบบการศึกษาในภาคใตของไทย
โรงเรียนเปนชองทางสำคัญในการรับคนเขารวมขบวนการเพราะ
สถานศึกษาเปนพื้นที่แหงการตอสูทางวัฒนธรรมและอุดมการณที่
เปนรากของความขัดแยง ชาวมลายูมุสลิมหลายคนมองวาโรงเรียน
รัฐบาลเปนเครื่องมือในการบมเพาะความเปนไทย ในขณะที่รัฐบาล
ก็ มอง โรง เรียน สอน ศาสนาอิสลาม วา เปน เครื่องมือ ใน การ ปลูกฝง
อุดมการณชาตินิยมมลายู สถาบันการศึกษาตางๆในภาคใตตอนลาง
ซึ่งมีประชากรสวนใหญเปนชาวมุสลิมนั้นมีความหลากหลายมาก
กอนที่ความรุนแรงจะปะทุขึ้นในป 2547 ก็ไมไดมีการควบคุมดูแล
อยางเปนระบบและไมตอเนื่อง7 โดยความหลากหลายของสถาบัน
การ ศึกษา เหลานี้ เปนผล ของ ความ พยายาม ที่ จะ ผสมผสาน ความรู
ทางศาสนาและทางโลกเขาดวยกัน ความรูทางศาสนานั้นมีความ
สำคัญตออัตลักษณของชาวมลายู ในขณะที่ความรูทางโลกทำให
พวกเขามีทักษะที่จำเปนสำหรับการประกอบอาชีพ งบประมาณที่
รัฐบาลจัดสรรใหกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของน โยบาย เพื่อ นำ การ เรียน การ สอน วิชา สามัญ เขา สู โรง เรียน
เหลานัน้ เปนแรงกระตุน ใหโรงเรียนขยายตัวอยางรวดเร็วและบางแหง
มี นัก เรียน หลาย พัน คน ปจจุบัน มี นัก เรียน กวา หนึ่ง แสน คน ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใตของ
ไทย ซึ่ง ฝาย ความ มั่นคง เชื่อ วา โรง เรียน เอกชน สอน ศาสนาอิสลาม
เปนสถานที่สำคัญในการหาสมาชิกใหมเขาสูขบวนการ ทางการ
ประ เมิน วา ขณะนี้ ขบวนการ มี สมาชิก ที่ ปฏิบัติ การ ทางทหาร อยู
ระหวาง 1,800 ถึง 3,000 คน8 นโยบายในการใหเงินทุนสนับสนุนแก
โรง เรียน เอกชน สอน ศาสนาอิสลาม นั้น ดู เหมือนวา จะ กอ ให เกิด
ผลลัพธที่ไมไดตั้งใจ กลาวคือเปนการสงเสริมใหเกิดการแบงแยก
ระหวางนักเรียนชาวมุสลิมและชาวพุทธในระบบโรงเรียนซึ่งเอื้อตอ
7

ป 2547 มักจะถูกนับวาเปนจุดเริ่มตนครั้งใหมของขบวนการตอตานรัฐไทย
โดยเริ่มจากการบุกปลนคลังอาวุธในคายทหารเมื่อวันที่ 4 มกราคม อยางไรก็ตาม
มีการลอบโจมตีเกิดขึน้ หลายครัง้ กอนหนานีซึ้ ง่ นาจะเปนสวนหนึง่ ของขบวนการ
เดียวกัน รายงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุวามีการปลนอาวุธอยางนอย
สามครั้งระหวางป 2545 และ 2546 โดยมีการปลนอาวุธปนจำนวน 33 กระบอก
จากหนวยทหารที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2545
และอาวุธปนอีกสิบเกากระบอกจากอำเภอธารโต จังหวัดยะลา และอีกสิบสาม
กระบอกจากอำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 อางอิง
จากขอมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
8
ขอมูลนี้มาจากการประเมินของตำรวจและเอกสารที่พบในบานของครูสอน
ศาสนาที่เชื่อกันวาเปนผูนำคนสำคัญของกลุมบีอารเอ็น โคออรดิเนท ดูการ
อธิบายประเด็นนี้ในรายละเอียดในสวนที่หาของรายงานฉบับนี้ สำหรับจำนวน
นักเรียนที่เรียนอยูในระบบโรงเรียนสอนศาสนาประเภทตางๆ ดูเชิงอรรถที่ 17

หนา 5

การเติบโตของกระบวนการสรางความคิดแบบสุดโตงมากยิ่งขึ้น

ก. ปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
นับแตอดีตการศึกษาศาสนาอิสลามในภาคใตมีศูนยกลางอยูที ปอ
่ เนาะ
9
ซึ่ง ไดรับ การ สนับสนุน จาก ชุมชน ปอ เนาะ เปน ศูนย การ เรียนรู
ตลอดชีวิตซึ่งเปนโรงเรียนกินนอนสรางขึ้นงายๆ ดวยกระทอมไมไผ
ชาวมุสลิมไมวาจะอยูในวัยใดจะเรียนรวมกันเปนกลุมหรือที่เรียกวา
ฮาลาเกาะ (Haraqah) โดยนั่งลอมวงรอบๆ โตะครูเพื่อรับฟงคำสอน
โดยการเรียนการสอนจะใชภาษามลายูเปนหลัก สวนมากโตะครูจะ
ไมมีวุฒิการศึกษาตามระบบสมัยใหมและปอเนาะก็ไมมีระบบการ
วัดผลคะแนนหรือการสอบ ไมมการ
ี เก็บคาเลาเรียนจากนักเรียนในโรง
เรียนปอเนาะ ครูสวนใหญจึงเลี้ยงชีพดวยวิธีอื่นๆ เชน การกรีดยาง10
รัฐบาลมองปอเนาะวาเปนอุปสรรคตอความพยายามที่จะผนวกชาว
มลายูมุสลิมใหกลมกลืนเขากับสังคมสวนใหญเพราะปอเนาะไมมี
หลักสูตรสามัญและไมใชภาษาไทยในการเรียนการสอน11 นับตั้งแต
ทศวรรษที่ 1960 เปนตนมารัฐบาลไดพยายามที่จะนำหลักสูตรภาษา
ไทยมาใชในปอเนาะ มีการใหเงินสนับสนุนและจัดหาครูมาสอน
วิชาสามัญโดยมีเปาหมายเพื่อสรางใหเด็กเหลานี้มีความภักดีตอรัฐ
นัก เรียน ที่ จบ จาก โรง เรียน เหลานี้ จะ ไดรับ วุฒิบัตร เพื่อ ใช ใน การ
ประกอบอาชีพ ตอมาภายหลังรัฐบาลไดประกาศวาจะปดปอเนาะ
ที่ไมยอมจดทะเบียนภายในป 2514 รวมถึงหามไมใหมีการเปด
ปอเนาะแหงใหม 12
9

ปอเนาะเปนภาษาทองถิ่นที่มีความหมายเดียวกันกับคำวา pondok ในภาษา
มาเลยที่มีรากมาจากคำวา funduk ในภาษาอารบิกซึ่งหมายถึงที่พักหรือโรงแรม
ดู Ibrahem Narongraksakhet, “Educational Change For Building Peace In
Southern Border Provinces of Thailand”, in Imtiyaz Yusuf and Lar s Peter
Schmidt (eds.), Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern
Thailand (Bangkok, 2006), p. 134.
10
ศรีศักร วัลลิโภดม, เราคือปอเนาะ, (กรุงเทพฯ: 2550), หนา 51
11
Surin Pitsuwan, Islam and Malay Nationalism : A Case Study of the
Malay-Muslims of Southern Thailand (Bangkok, 1985), p. 188. ดูคำอธิบายถึง
ความพยายามของรัฐไทยในการใชการศึกษาเปนสวนหนึง่ ของนโยบายสรางความ
กลมกลืน (assimilation policies) ใน Crisis Group Reports, Southern Thailand:
Insurgency Not Jihad, op. cit., pp.7 - 8; and Southern Thailand: The Impact
of the Coup, op. cit., pp. 20 – 21.
12
ในปนั้น มีปอเนาะจดทะเบียนทั้งหมด 426 แหงและเปลี่ยนชื่อเรียกเปน
“โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม”, ศรีศักร วัลลิโภดม, เราคือปอเนาะ,
อางแลว, หนา 60 - 61
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หนา 6

น โยบาย ดังกลาว ถูก ตอตาน อยาง มาก ครู ที่ รัฐบาล จัดหา มา ให นั้น
ถูกมองวาเปนคนนอกศาสนากลุมแรกที่เขาไปสอนในปอเนาะ การ
ใชภาษาไทยซึง่ นับวาเปนภาษา “ตางถิน่ ” มาสอนนักเรียนมลายูมุสลิม
และหามใชภาษามลายูเปนสื่อในการเรียนการสอนถูกมองวาเปน
การดูหมิ่นปอเนาะอยางมาก ผูปกครองมีปฏิกิริยาตอตานโดยสงลูก
ไปเรียนในตางประเทศแทน13 โดยเฉพาะอยางยิ่งในตะวันออกกลาง
ไมมีการจดทะเบียนปอเนาะอีกเลยนับตั้งแตป 2514 จนกระทั่งถึงป
2548 ที่ทางการไดดำเนินการจดทะเบียนปอเนาะอีกครั้งภายหลัง
จากความรุนแรงปะทุขึ้น แตในชวงเวลานั้นไดมีปอเนาะหลายแหง
เกิดขึ้นใหมโดยไมไดขออนุญาตจากทางการ14

การ ที่ โรง เรียน มี นัก เรียน จำนวน มาก เปน สิ่ง ที่ ดึงดูด ให ขบวนการ
กอ ความ ไม สงบ เขา ไป เคลื่อน ไหว เพราะนอกจาก มี จำนวน ผู ที่ มี
ศักยภาพที่จะเขารวมขบวนการมากแลว ยังเปนเกราะกำบังความ
ปลอดภัยอีกดวย ทั้งนี้เพราะผูบริหารของโรงเรียนอาจไมสามารถดู
แลนักเรียนและครูทั้งในและนอกหองเรียนไดอยางทั่วถึง โรงเรียน
เหลานีมั้ กมีครูสอนศาสนาหรือทีเรี
่ ยกวา “อุสตาซ” รุน หนุม หลายคน
ซึ่งบางคนจบการศึกษาจากประเทศในตะวันออกกลางหรือประเทศ
มุสลิมอื่นๆ ในขณะที่ปอเนาะดั้งเดิมมีลักษณะที่แตกตางมาก17 สวน
ใหญปอเนาะจะบริหารโดยโตะครูคนเดียวซึ่งมักจะเปนผูสูงอายุและ
ไดรับการศึกษาในทองถิ่น

กระบวนการ ทำ ให ปอ เนาะ “ ทั น สมั ย ” และ ขยาย ตั ว อย า ง มาก
สวนหนึ่งเปนผลมาจากพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 2525 ซึ่งมี
การกำหนดประเภทโรงเรียนที่เรียกวา “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม” ขึ้น15 โรงเรียนเหลานี้จะมีระบบการเรียนการสอนแบบ
สมัยใหมซึ่งแตกตางอยางมากจากปอเนาะดั้งเดิม จากที่เคยนั่งเรียน
ในบานไมธรรมดายกพื้นสูงกลายเปนหองเรียนในอาคารคอนกรีต
ทันสมัยสูงหลายชั้น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลายแหง
บริหารแบบแสวงหากำไรและไดรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนเปน
รายหัวจากรัฐบาล16 ในขณะที่นักเรียนในปอเนาะดั้งเดิม สวนใหญ
มี เพียง หลัก สิบ นัก เรียน ใน โรง เรียน เอกชน สอน ศาสนาอิสลาม มี
จำนวนหลายพันคน

ทางการมองวาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางแหงเปนแหลง
บมเพาะผูกอความไมสงบ สะแปอิง บาซอ อดีตครูใหญโรงเรียน
ธรรม วิทยา มูลนิธิ ใน จังหวัด ยะลา ซึ่ง มี นัก เรียน กวา 6 , 0 0 0 คน ได
หลบหนีไปเมื่อป 2547 ในขณะที่เจาหนาที่ฝายความมั่นคงเตรียม
จับตัว เขา ใน ขอหา เปน ผูนำ คน สำคัญ ของ บี อาร เอ็น- โค ออรดิ เนท
ครูหลายคนจากโรงเรียนดังกลาวไดถูกสังหารในเหตุการณที่เชื่อวา
เกี่ยวของกับการกอความไมสงบ แมจะไมเปนที่แนชัดวาใครเปนผู
อยูเบื้องหลังการเสียชีวิตเหลานั้น

13

Surin Pitsuwan, Islam and Malay Nationalism, op. cit., p. 196.
Duncan McCargo, Tearing Apart the Land: Islam and Legitimacy in
Southern Thailand (Ithaca and London, 2008), p. 39.
15
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดำเนินการภายใตพระราชบัญญัตโรง
ิ เรียน
เอกชนป 2525 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรสามัญและศาสนา
อยูภ ายใตมาตรา 15 (1) ในขณะทีปอ
่ เนาะทีสอน
่ เฉพาะวิชาศาสนาอยูภ ายใตมาตรา
15 (2)
16
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิที่ไมแสวงหากำไร
และ ไม เก็บ คา เลา เรียน ไดรับ เงิน อุดหนุน จาก รัฐ เปน รายป เปน จำนวน ตั้ง แต
10,556 บาทถึง 12,947 บาทตอนักเรียนหนึ่งคน ในขณะที่โรงเรียนที่เก็บคา
เลาเรียนจะไดรับเงินอุดหนุนรอยละ 60, ศรีศักร วัลลิโภดม, เราคือปอเนาะ,
อางแลว, หนา 61 และไครซิสกรุปสัมภาษณ, อนันต สาโร เจาหนาที่กระทรวง
ศึกษาธิการ, ปตตานี, 11 ตุลาคม 2551 นักเรียนที่เลือกเรียนเฉพาะวิชาศาสนา
ไดรับเงินอุดหนุนเปนจำนวนที่นอยกวามาก ปอเนาะที่จดทะเบียนทั้งภายใต
มาตรา 15 (2) ของ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนและทีขึ่ น้ ทะเบียนเปน “สถาบันปอเนาะ”
หลังป 2547 ไดรับเงินอุดหนุนสำหรับครูสอนศาสนาระหวาง 4,000 ถึง 8,000
บาทตอเดือน โดยขึ้นอยูกับจำนวนนักเรียนในสถานศึกษาแหงนั้น นอกจากนี้
ปอเนาะยังไดรับเงินอุดหนุนอีกเดือนละ 1,000 บาท สำหรับคาใชจายในการ
บริหาร
14

ในป 2548 อุสตาซจำนวนแปดคนซึ่งสวนใหญสอนที่โรงเรียนแหงนี้
ถู ก ดำ เนิ น คดี ข อ หา ก อ การ กบฏ ซึ่ ง เป น คดี ที่ กรม สอบสวนคดี
พิเศษเปนผูรับผิดชอบ18 การพิจารณาคดีไดถูกระงับในตนป 2550
เพราะ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นตองการ
สงสัญญาณสรางความสมานฉันท การระงับคดีเกิดขึ้นหลังจากที่
พล.อ.สุรยุทธไดไปเยือนโรงเรียนธรรมวิทยาพรอมกับกลาววารัฐบาล

17

ในป 2550 มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและปอเนาะทั้งหมด 136
แหงที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส
ซึ่ง ทำการ สอน นัก เรียน 9 1 , 9 8 2 คน ในขณะ ที่ นัก เรียน ที่ เรียน อยู ที่ สถาบัน
ปอเนาะมีจำนวน 15,071 คน ดู อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต, “การศึกษาในดินแดน
มลายู” , ใน รายงาน โครงการ ประชุม ทางวิชาการ เรื่อง มลายู กับ รัฐ ไทย ใน มิติ
ประวัตศาสตร
ิ
และอารยธรรมกับการสรางความเปนธรรม (ปตตานี: 2551), หนา
195, 201 และ คณะอนุกรรมการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของ
มนุษย คณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันทแหงชาติ, ความขัดแยงระหวาง
การพัฒนากับสภาพสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (กรุงเทพฯ: 2550), หนา
51, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไดเปดสอนในระดับประถมศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นในปลายปที่ผานมาและดึงนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลไปมากขึ้นเรื่อยๆ
18
ไครซิสกรุป สัมภาษณ, ทวี สอดสอง, อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเศษ,
ิ กรุงเทพฯ,
7 มกราคม 2552
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จะฉีก “บัญชีดำ” ของผูก อความไมสงบ19 อุสตาซทัง้ แปดคนหลบหนี
หลังจากไดรับการประกันตัวและสองคนในจำนวนนั้นเสียชีวิตจาก
การปะทะกับเจาหนาที่ความมั่นคง20
โรง เรียน สัมพันธ วิทยา ซึ่ง ตั้ง อยู ใน เขต พื้น ที่ “ สี แดง” 21 ใน อำ เภอ
เจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาสเปนอีกโรงเรียนหนึ่งที่เจาหนาที่ฝาย
ความมั่นคงเชื่อวาเปนฐานที่มั่นของผูกอความไมสงบ นายมะแซ
อุ เซ็ง ซึ่ง เปนอดีตอุส ตาซ ของ โรง เรียน แหงนี้ ถูก ทางการ เพง เล็ง วา
เปนผูนำคนหนึ่งของกลุมบีอารเอ็น-โคออรดิเนท เอกสารแผนบันได
เจ็ดขั้นที่ถูกคนพบที่บานของเขาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2546 มักจะถูก
กลาวอางวาเปนแผนการดำเนินการทางการเมืองของกลุมผูกอความ
ไมสงบเพื่อการแบงแยกดินแดน สวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามอีกสองแหงคือญิฮาดวิทยาและอิสลามบูรพาถูกปดในป 2548
และ 2550 ตามลำดับภายหลังจากที่เจาหนาที่ความมั่นคงไดเขาตรวจ
คนและระบุวาพบหลักฐานการเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบซึ่ง
รวมถึงเอกสารแผนบันไดเจ็ดขั้น22

หนา 7

พวกเขามีอิสระคอนขางมากในการออกแบบหลักสูตรเองโดยไมมี
การดูแลตรวจสอบจากภาครัฐหรือแมแตองคกรของมุสลิมเอง ครู
บางคนจึงอาศัยชองวางดังกลาวสอนเนื้อหาซึ่งเนนเรื่องความภาค
ภูมิ ใจ ประวัติ ศาสตร ปา ตานี และ ปลูกฝง ความรูสึก เรื่อง ชาตินิยม
มลายู

ข. ตาดีกา

เด็กมุสลิมสวนใหญเรียนในโรงเรียนรัฐสำหรับการศึกษาชั้นประถม
เพราะวาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งมีทั้งหลักสูตรศาสนา
และ สามัญ ควบคู กัน นั้น สวน ใหญ จะ เปด สอน ระดับมัธยม เทา นั้น
แมวาในชวงไมกี่ปที่ผานมาโรงเรียนรัฐบาลบางแหงไดเพิ่มชั่วโมง
การเรียนการสอนวิชาศาสนาอิสลามแตโดยเฉลี่ยก็แคเพียงสัปดาห
ละสองชัว่ โมงเทานัน้ 24 ดังนัน้ ตาดีกาจึงเขามาชวยอุดชองวางนีสำหรั
้ บ
เด็กระดับอนุบาลไปจนถึงระดับประถมตนดวยการเสริมวิชาศาสนา
หลังเลิกเรียนตอนเย็นหรือในชวงวันสุดสัปดาห การเรียนการสอน
สวนใหญจะใชภาษามลายูถิ่นปตตานีหรือภาษามาเลยกลาง ตาดีกา
จึง เปน สถาบัน สำคัญ ใน การ รักษาอัต ลักษณ มลายู ใน ป 2 5 5 0 มี
ตาดีกาที่จดทะเบียนทั้งหมด 1,343 แหง มีครูทั้งสิ้น 3,924 คนและ
นักเรียน 136,768 คน25

ตาดีกาเปนสถานที่สอนวิชาศาสนาสำหรับเด็กมุสลิมระดับประถม
ซึ่งมาเสริมโรงเรียนประถมของรัฐบาล23 ตาดีกาสวนใหญบริหาร
โดยชุมชนและมักจะขึ้นกับมัสยิด ตาดีกาเหลานี้ไมมีหลักสูตรการ
เรียน การ สอน มาตรฐาน จนกระทั่ง หลัง ป 2 5 4 7 รัฐ ได เขามา ดู แล
เรื่องนี้มากขึ้น ครูในตาดีกาหรือที่เรียกวา “เจะกู” สวนใหญจบการ
ศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือปอเนาะในพื้นที่

เจาหนาที่ความมั่นคงกังวลเรื่องการขาดการควบคุมดูแลหลักสูตร
การ เรียน การ สอน ของ ตาดีกา26 พวก เขา เชื่อ วา เด็กๆ ถูก สอน ให
ภาคภูมใจ
ิ ในถิน่ กำเนิดทีเคย
่ เปนอาณาจักรปาตานีและตอตานชาตินยิ ม
ไทย รวมถึงการปลูกฝงความรูสึกโกรธแคนตอ “การกดขี่ขมเหง”
ของรัฐไทยซึง่ เปนการสรางความคิดทีอาจ
่ นำไปสูการ
 เขารวมขบวนการ
27
ตอสูในภายหลัง ตาดีกาถูกสงสัยมากยิ่งขึ้นเนื่องจากองคกรตางๆ

19

24

“Blacklists of suspects scrapped”, The Nation, 9 November 2006.
20
ไครซิสกรุป สัมภาษณ, ทวี สอดสอง, อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเศษ,
ิ กรุงเทพฯ,
7 มกราคม 2009 ผูตองสงสัยที่เสียชีวิตคือนายแวยูโซะ แวดือราแม และนาย
หามะ เจะเตะ เจาหนาทีฝ่ ายความมัน่ คงเชือ่ วานายแวยูโซะเปนระดับผูบั ญชาการ
ทหาร สวนอีกหกคนยังคงหลบหนีอยู
21
กองทัพไทยใชคำวา “พื้นที่สีแดง” เพื่ออางอิงถึงเขตที่เชื่อวาเปนฐานที่มั่น
ของกลุมผูกอความไมสงบหรือเขตที่อยูภายใตอิทธิพลของขบวนการ
22
สำเร็จ ศรีหราย, ขบวนการ BRN - Coordinate กับการกอความไมสงบใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาในชวงป 2547 ปจจุบัน (2550) และแนวความคิดในการยุติสถานการณ (กรุงเทพฯ: วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร, 2551), หนา 60
23
ตาดีกาเปนคำยอในภาษามาเลยของคำวา taman didikan kanak-kanak ซึ่ง
หมายถึงโรงเรียนอนุบาล แตการแปลความหมายตามศัพทเชนนี้อาจสรางความ
เขาใจผิดเพราะในบริบทภาคใตของไทยตาดีกาเปนสถานที่เรียนวิชาศาสนาของ
นักเรียนในวัยประถม

ขณะนี้โรงเรียนรัฐบาลในภาคใตสามารถสอนวิชาศาสนาอิสลามไดมากถึง
สิบสี่ชั่วโมงตอสัปดาห นโยบายดังกลาวเปนความพยายามที่จะลดภาระของ

นักเรียนมุสลิมที่ตองไปเรียนที่ตาดีกานอกเวลาเรียน, Ibrahem Narongraksakhet,

“ E d u c a t i o n a l C h a n g e F o r B u i l d i n g P e a c e i n S o u t h e r n B o r d e r P r o v in c e s o f
Thailand”, op. cit., p. 158.
25
Ibid, p. 194.
26
ที่ผานมาตาดีกาจะไดรับเงินสนับสนุนจากชุมชนเปนสวนใหญ หลังจากที่
ความรุนแรงปะทุขึ้น รัฐบาลเริ่มหันมาใหเงินชวยเหลือตาดีกาผานมัสยิดตั้งแต
ป 2548 โดยใชหลักเกณฑแบบเดียวกันกับปอเนาะ (ดูเชิงอรรถ 15) ในปเดียวกัน
ไดมีการโอนการกำกับดูแลตาดีกาจากกระทรวงมหาดไทยมาเปนศึกษาธิการ,
คณะ อนุกรรมการ ศึกษา วิถี ทางการ พัฒนา เพื่อ ความ มั่นคง ของ มนุษย ภาย ใต
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ, ความขัดแยงระหวางการ
พัฒนากับสภาพสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต, อางแลว, หนา 104 - 105
27
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, พล.ต. สำเร็จ ศรีหราย, รองแมทัพภาค 4, ปตตานี, 13
มกราคม 2552; ครูสอนศาสนาและนักเรียน, พฤศจิกายนถึงธันวาคม 2550 และ
มีนาคม 2551

เสนทางสูขบวนการตอสูในชายแดนภาคใต
ไครซิสกรุป รายงานเอเชีย ฉบับที่ 170, 22 มิถุนายน 2552

และ คน ที่ เชื่อม โยง กับ สถาบัน ทหาร เชื่อ วา ผู กอ ความ ไม สงบ ใช
มูลนิธิที่สนับสนุนตาดีกาเปนเกราะกำบังเพื่อชักจูงครูและนักเรียน
เขาสูขบวนการ28

ค. โรงเรียนรัฐบาล

หนา 8

การ แบง แยก ใน ระบบ การ ศึกษา นี้ ทำ ให เด็ก มลายู มุสลิม มี โอกาส
นอยลง ใน การ ปฏิสัมพันธ กับ นัก เรียน ตาง ศาสนา โดย เฉพาะ ผู ที่
นับถือ ศาสนาพุทธ ซึ่ง เปน ประชากร กวา รอยละ 9 0 ของประ เทศ
แตเปนคนสวนนอยในพื้นที่ 31 ระบบการศึกษานี้ไดตอกย้ำเสนแบง
ทางชาติพันธุและทำใหเกิดการแบงแยกมากขึ้น32

โรงเรียนและครูของรัฐมักตกเปนเปาของการโจมตี ผูก อความไมสงบ
มองวาครูของรัฐมีสวนในการกัดกรอนอัตลักษณทางชาติพันธุและ
ศาสนาดวยการปลูกฝงความรูสึกชาตินิยมไทยใหแกเด็กชาวมลายู
มุสลิม นับตั้งแตป 2547 เปนตนมามีโรงเรียนรัฐบาลกวา 290 แหง
ถูก ลอบ วาง เพลิง ครู โรง เรียน รัฐบาล และ บุคลากร ทางการ ศึกษา
อยางนอย 111 คนถูกสังหาร29
ชาวมลายูมุสลิมมองการศึกษาของรัฐดวยความหวาดระแวงเพราะ
มัก จะ มี การ สอด แทรก พิธีกรรม และ วัฒนธรรม ที่ พวก เขา มองวา
ไม เปน อิสลาม เชน โรง เรียน รัฐบาล มัก จะ ให นัก เรียน สวดมนต
ตามหลักศาสนาพุทธพรอมๆ กันในตอนเชา ชาวมลายูมุสลิมบางคน
ถือวาการไหวตามวัฒนธรรมไทยนัน้ เปนสิง่ แปลกแยกกับวัฒนธรรม
ของเขา ชาวไทยที่ไมไดนับถือศาสนาอิสลามจะแสดงความเคารพ
ตอพระบรมวงศานุวงศดวยการกราบ แตวาการแสดงความเคารพใน
ลักษณะนี้ชาวมุสลิมจะกระทำไดตออัลลอฮเทานั้น
ชาวมลายูมุสลิมสวนใหญจะเรียนระดับประถมในโรงเรียนรัฐบาล
แตวาไมถึงรอยละสี่ของจำนวนนี้ที่เลือกเรียนในโรงเรียนของรัฐตอ
ในระดับมัธยม30 การไมเลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเปนผลสำคัญ
มาจาก การ ขยาย ตัวอยาง รวด เร็ว ของ โรง เรียน เอกชน สอน ศาสนา
อิสลามซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐเพิ่มขึ้นอยางมากนับตั้งแตป 2537
เปนตนมา
31

28

สุภลักษณ กาญจนขุนดี และ ดอน ปาทาน, สันติภาพในเปลวเพลิง (กรุงเทพฯ:
2547), หนา 163 - 164
29
“รัวเอ็ม 16 ดับครูที่บันนังสตา 5 ไฟใตสังเวยแลว 111 ศพ”, ศูนยขาวภาคใต
สถาบันอิศรา, 19 พฤษภาคม 2552
30
ในป 2547 มีนักเรียน 179,756 คนศึกษาในโรงเรียนประถมของรัฐ 807 แหง
ซึง่ มีการสอนวิชาอิสลามศึกษาและมีเพียง 5,841 คนทีศึ่ กษาอยูใน
 โรงเรียนมัธยม
ของรัฐ 31 แหงที่มีการสอนวิชาอิสลามศึกษา อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต, “การ
ศึกษาในดินแดนมลายู”, อางแลว, หนา 202

รัฐบาลพยายามจะดึงดูดนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกลับมา
เรียนโรงเรียนของรัฐดวยการทดลองโครงการนำรองหลักสูตรศาสนาควบคูสามั
 ญ
เหมือนกับที่ใชในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แตก็พบอุปสรรคในการ
สรางความเชื่อมั่นกับผูปกครองวาหลักสูตรศาสนาอิสลามของโรงเรียนรัฐดีเทา
ของโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ประเด็นที่ผูปกครองพิจารณาเปนสำคัญก็คือหลักสูตร
ศาสนาในโรงเรียนรัฐสอนเปนภาษาไทยซึ่งตางจากโรงเรียนเอกชนที่ใชภาษา
มลายู ไครซิสกรุปสัมภาษณ อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต อาจารยมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 15 มกราคม 2552
32
ดู David Camroux and Don Pathan, “Borders of/on the Mind, Borders in
the Jungle: Islamic Insurgency and Ethno-Religious Irredentism in Southern
Thailand” in Nikki Slocum-Bradley (ed.), Promoting Conflict or Peace
through Identity (Oxon, 2008), p. 96.
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III. ขั้นตอนการชักชวนผูเขารวมขบวนการ
การ ชักชวน ผู เขารวม ขบวนการ มี รูป แบบ คลาย กับ องคกรญิ ฮาด
อื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลาวคือ เริ่มตนดวยการคัดเลือก
การ แบง แยก การ สาบานตน และ การ ฝก ทางทหาร สิ่ง ที่ แตกตาง
กันก็คือขบวนการในภาคใตใชการสรางแนวคิดชาตินิยมมลายูและ
การกดขี่ขมเหงชาวมลายูมุสลิมของรัฐไทยในการสรางแรงจูงใจ ไม
ใชการสรางรัฐอิสลามสากลหรือการทำสงครามกับ “พันธมิตรชาว
ยิวและคริสเตียนสากล” (international Zionist-Christian alliance)
ครูสามารถจะเขาถึงนักเรียนและมีโอกาสที่จะสังเกตพวกเขาอยาง
ใกลชิด ระบุตัวและแยกผูที่มีศักยภาพออกจากกลุม โดยอาศัยการ
ทำกิจกรรมพิเศษเปนสิ่งกำบัง เมื่อมั่นใจแลวผูที่ไดรับการชักชวน
เขารวม ขบวนการ จะ ตอง เขา พิธี สาบานตน กอน ที่ จะ เขา รับ การ
อบรมอื่นๆ หลังจากนั้นก็จะเริ่มฝกทางทหารเปนครั้งคราวยาวนาน
หลายเดือนหรือหลายป การฝกลักษณะนี้จะเขมขนขึ้นเรื่อยๆ เริ่ม
ดวยการสอนทางศาสนาจากครูที่คุนเคย แลวถูกสงตัวไปฝกความ
แข็งแกรงของรางกายและฝกทักษะทางทหารกับผูฝกสอนนิรนาม
กอนจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการในหนวยเล็กๆ

ก. การคัดเลือก การแบงแยกและปลูกฝงความคิด
หองเรียนศาสนาเปนสถานที่ซึ่งอุสตาซที่ทำงานกับขบวนการใตดิน
ใชคนหาผูที่มีศักยภาพ ผูที่มีคุณสมบัติ ขยัน เชื่อถือไดและกลาหาญ
จะถูกทาบทาม ในทางตรงกันขามเด็กที่เกี่ยวของกับยาเสพติด กลุม
มิจฉาชีพหรือการกออาชญากรรมที่ภาครัฐมองวาเปนกลุมเปาหมาย
กลับไมถูกเลือกเพราะไมนาไวใจและอาจนำอันตรายมาสูขบวนการ
ได33 นอกจากนี้การชักชวนคนเขาสูขบวนการอาจจะเกิดขึ้นนอก
โรงเรียนดวยเชนกัน34
ในการสอนประวัติศาสตรอิสลามนั้น อุสตาซจะอธิบายถึงอดีตอัน
รุงเรืองของรัฐปาตานีกอนที่จะถูกสยามผนวกดินแดนในป 2445
หลังจากนัน้ ก็เปนเรือ่ งราวของการตอสูของ
 ชาวปาตานีกับราชอาณาจักร
สยาม โดย มัก เนน เรื่อง ที่ ชาว มลายู มุสลิม ถูกกระทำ อยาง โหด เหี้ยม
โดยผูป กครอง เหตุการณในประวัตศาสตร
ิ
ทีมั่ กถูกอางอิงไดแก เหตุการณ

33
34

ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา, ปตตานี, ธันวาคม 2550
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา, ปตตานี, ตุลาคม 2550
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ดุ ซงญอ35 , สะพาน กอตอ และ มัสยิด กลาง ปตตานี 36 กรือ เซะ37
ตากใบ38 และการหายตัวไปของชาวมลายูมุสลิมโดยเฉพาะในชวง
รัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร (2544-2549)39
อุสตาซจะชักชวนนักเรียนที่มีความรูสึกรวมและกระตือรือรนใหเขา
รวมกิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียนซึ่งมักจะจัดขึ้นในมัสยิด กิจกรรม
พิเศษเหลานีเป
้ นจุดเริม่ ตนของกระบวนการสรางคนและการปลูกฝง
ความคิดซึ่งในขั้นนี้จะกระทำอยางปดลับ โดยผูที่มีแววจะไมรูวา
พวกเขากำลังถูกขบวนการคัดเลือก 40
35

ดุซงญอเปนชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีเหตุการณ
ความรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2491 คำบันทึกบอกเลาเหตุการณมีความ
แตกตาง กัน แต ขอมูล เบื้องต้น ที่ ตรง กัน คือ มี ชาว มุสลิม ประมาณ 1 , 0 0 0 คน
ปะทะกับเจาหนาที่ตำรวจทำใหตำรวจเสียชีวิตประมาณ 30 นาย บันทึกของ
ทางการระบุวามีชาวมลายูมุสลิมเสียชีวิตราว 30 ถึง 100 คน ในขณะที่ชาวบาน
บอกวาระหวาง 400 ถึง 600 คน ประวัติศาสตรฉบับทางการมองวาเหตุการณ
ครั้งนี้เปนการกอกบฏตอตานรัฐบาลไทยซึ่งมีการวางแผนลวงหนา ในขณะที่
นักวิชาการมุสลิมมองวาเปนการลุกขึ้นสูอยางฉับพลัน ดู ชัยวัฒน สถาอานันท,
ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ (กรุงเทพฯ:
2551), หนา 118 – 125.
36
เหตุการณการสังหารที่สายบุรีและหนามัสยิดกลางจังหวัดปตตานีมีความ
เกี่ยวของกัน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2518 นาวิกโยธินไดจับตัวชาวมลายูมุสลิม
หกคนไปที่สะพานกอตอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี แลวแทงดวยมีดและ
ทำรายรางกายจนทำใหมีผูเสี
 ยชีวติ หาคน สวนคนทีหก
่ ซึง่ เปนเด็กชายแกลงทำเปน
ตายและหนีรอดมาได เหตุการณครัง้ นีได
้ ปลุกกระแสใหเกิดการประทวงขึน้ ทีหน
่ า
ศาลากลางจังหวัดปตตานีในตนเดือนธันวาคม โดยมีการเรียกรองใหถอนทหาร
ออกจากพื้นที่และจายคาชดเชยใหแกครอบครัวของผูเสียชีวิต ในระหวางนั้นมี
กลุมคนไมทราบฝายซึ่งฝายผูประทวงเชื่อวาเปนเจาหนาที่ไดขวางระเบิดเขาใส
ผูชุมนุมทำใหมีผูเสียชีวิตสิบสามคนและบาดเจ็บอีกประมาณ 40 คน การชุมนุม
ประทวงไดยายไปที่หนามัสยิดกลางจังหวัดปตตานี ซึ่งมีผูเขารวมถึงประมาณ
70,000 คน ดู อารีฟน บินจิ, อ.ลออแมน, ซูฮัยมีย อิสมาแอล, ปาตานี ...
ประวัติศาสตรและการเมืองในโลกมลายู (สงขลา: 2550) หนา 380-387
37
คนมุสลิม 106 คนเสียชีวิตจากเหตุการณปะทะกับเจาหนาที่ทหารตำรวจใน
พื้นที่ 11 แหงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ในจำนวนนี้เปนผูที่เสียชีวิตจากการ
บุกยิงของเจาหนาที่ความมั่นคงที่มัสยิดกรือเซะ 31 คน เหตุการณในวันดังกลาว
มักถูกเรียกรวมกันวา “เหตุการณกรือเซะ” แมวา ในความเปนจริงแลวมัสยิดแหงนี้
เปนเพียงหนึ่งใน 11 จุดที่เกิดการปะทะขึ้น
38
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ผูประทวงประมาณ 1,300 คนไดถูกควบคุมตัว
จากสถานที่ประทวงที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสและถูกนำตัวขึ้นรถทหาร
เพื่อนำตัวไปยังคายอิงคยุทธบริหารในจังหวัดปตตานี มีผูเสียชีวิต 78 คน จาก
การ ขาด อากาศ หาย ใจ และ บาด แผล ขณะ ถู กวาง ซ อ นทั บ กั น บน รถทหาร
นอกจากนี้ยังมีผูประทวงอีกเจ็ดคนเสียชีวิตจากการถูกยิงในที่ชุมนุม
39
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, นักเรียน, ปตตานี, ตุลาคม 2550
40
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา, นราธิวาส, พฤศจิกายน 2550
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การเรียนศาสนาชั่วโมงพิเศษ การทัศนศึกษานอกสถานที่และการ
เลนกีฬาเปนทีมเปดโอกาสใหอุสตาซที่ทำงานใหขบวนการใตดิน
สอดแทรกสารผานคำสอนศาสนา การปลูกฝงความคิดผานรูปแบบ
ของการเรียนศาสนาสวนใหญจะกระทำในมัสยิดหลังการละหมาด
ตอนเย็น เรือ่ งราวทีมั่ กถูกผลิตซ้ำคืออดีตอัน “รุง เรือง” ของอาณาจักร
ปาตานี การปกครองที่ “ไมเปนธรรม” ของไทยและการปฏิบัติอยาง
ไม เปนธรรม ของ เจาหนา ที่ รัฐ ตอ ชาว มลายู มุสลิม ใน ชวง ที่ผานมา
บางครั้งอาจมีการกลาวถึงชะตากรรมของชาวมุสลิมที่ถูก “กดขี่”
ทั่วโลกดวย41

ชวงเวลาของการปลูกฝงความคิดกอนจะมีการรับบุคคลนั้นเขารวม
ขบวนการ อาจ แตกตาง กัน ไปจาก หลาย เดือน กระทั่ง เปน ป อดีต
นัก เรียน จาก โรง เรียน อิสลาม บูรพา ซึ่ง ถูกกลาวหา วา เปน สถาน ที่
บ ม เพาะ ผู  ก อ ความ ไม สงบ และ ถู ก สั่ ง ป ด ให สั ม ภาษณ ว า เขา ได
เขา เรียน วิชา ศาสนา เปน เวลา หก เดือนกอน ที่ จะ ทำพิธี สาบานตน
เพื่อเขารวมขบวนการ45 ผูที่มีแววจะถูกทดสอบความพรอมทั้งใน
หองเรียนและสนามฟุตบอลโดยที่พวกเขาไมรูตัว พวกเขาไมสามารถ
เขารวม ขบวนการ ได จนกวา จะ ไดพิสูจน วาพวก เขา มี ความ ศรัทธา
เชื่อฟงและภักดีตอขบวนการ46

จะมีการแบงนักเรียนเปนกลุมๆ โดยมีสมาชิกตั้งแตหาถึงสิบหาคน
และมีผูนำกลุมซึ่งเรียกวา “นากี๊บ” (naqeeb) ซึ่งปกติจะไดรับการ
แตงตัง้ โดยอาเยาะห (ayah) หรือผูน ำระดับหมูบ า น นากีบ๊ บางคนอาจ
แฝงตัวเปนครูฝกสอนหรือกัปตันทีมฟุตบอลเพือ่ เปนการอำพรางการ
ปฏิบัติการ

เมื่อนักเรียนถูกรับเขารวม “กลุม” พวกเขาจะไมไดรับการบอกวา
กลุม ทีสั่ งกัดนัน้ เปนสวนหนึง่ ของขบวนการใหญ 47 การตัง้ ชือ่ กลุม จะ
มีองคประกอบสองสวนที่เหมือนกันคือมาตุภูมิ (อาณาจักรปาตานี)
และศาสนา (อิสลาม) ตัวอยางชื่อกลุมที่พบ เชน ขบวนการนักรบ
ปาตานี (Gerakan Pejuang Patani) ยุวชนเพื่อการปลดปลอยปาตานี
( P e m u d a P e m b e b a s a n P a t a n i ) ขบวนการ ตอสู อิสลาม ปา ตานี
( P e r j u a n g a n I s l a m P a t a n i ) และ ยุวชน แหง ขบวนการ ปา ตานี
(Pemuda Gerakan Patani) นอกจากนี้ในหนังสือเรื่อง “หัวใจของ
การ ปฏิวัติ สำหรับ เยาวชน” ที่ ฝาย ทหาร คนพบ และ เชื่อ กัน วา เปน
เอกสารที่ผูกอความไมสงบใชอานภายในไดพูดถึงการรักษาความลับ
ของขบวนการดังนี้

ผมไมรูตัวเลยวาการเขาฝกในครั้งนั้นจะเปนเขาฝกอบรมเพื่อ
ปลูกฝงอุดมการณเขารวมขบวนการตอสู ผมเขารวมฝกเพราะ
อยากเปนนักฟุตบอลทีเก
่ งทีส่ ดุ ในตอนกลางวันเราก็เลนฟุตบอล
กัน ในตอนกลางคืนเราก็ละหมาดในมัสยิดเหมือนชาวมุสลิมทัว่
ไป หลังจากละหมาดเสร็จ เราก็อยูตออีกหนึ่งถึงสองชั่วโมงเพื่อ
ฟงการบรรยายเกี่ยวกับศาสนาและสถานการณในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 42

ในการที่เราจะกอการปฏิวัติ เราไมจำเปนที่จะตองรูวาใครคือ
หัวหนาเพราะนั่นคือการเปดเผยความลับของเราแกศัตรู เพียง
เรามีความสำนึกและหวงแหนในแผนดิน ชาติพันธุ ภาษาและ
ศรัทธา ใน ศาสนาอิสลาม นั่น คือ เปาหมาย ที่ เรา ตองการ การ
ปฏิวัติจะเริ่มจากหนึ่งเปนสองและแตกเปนระบบอยางเงียบๆ48

ตัวอยางหนึง่ ทีพบ
่ ก็คือนักฟุตบอลจากทีมบานซูโซะทีเสี
่ ยชีวติ ในการ
ปะทะที่อำเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนหนึ่งในเหตุการณ
การเขาโจมตีเจาหนาที่ทหารตำรวจของกลุมผูกอความไมสงบเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2547 หนึ่งในจำนวนผูเสียชีวิตซึ่งเปนกัปตันทีม
ฟุตบอลชือ่ สะการียา หัสกะเจ อายุ 31 ป เพือ่ นบานพูดวาเขาเปนคนที่
“เงียบขรึม เรียบรอยและเครงศาสนา”43 หลังจากเหตุการณเกิดขึ้น
ใหมๆ เจาหนาที่ตั้งขอสงสัยวาทำไมนักฟุตบอลจึงเขาไปรวมโจมตี
เจาหนาที่ บางคนเชื่อวาพวกเขาทำไปดวยฤทธิ์ของสารเสพติด44
45

ไครซิสกรุปสัมภาษณ, นักเรียน, นราธิวาส, พฤศจิกายน 2550
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนาอิสลาม, ปตตานี, ธันวาคม 2550
47
ไมมนัี กเรียนคนใดเลยในจำนวน 40 คนทีถู่ กสัมภาษณทีรู่ ว า ขบวนการซึง่ พวก
เขาเขารวมนั้นเกี่ยวของกับบีอารเอ็นหรือขบวนการใตดินอื่นๆหรือไม
48
หนังสือถูกคนพบที่โรงเรียนญิฮาดวิทยาซึ่งเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามที่ถูกปดลงในป 2548 ไครซิสกรุปไดรับเอกสารฉบับแปลเปนภาษาไทย
จากเจาหนาที่ทหาร รายละเอียดเพิ่มเติมดูตอนที่ 4 ของรายงานฉบับนี้
46

41
42
43
44

ไครซิสกรุปสัมภาษณ, นักเรียน, ปตตานี, มกราคม 2551
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, นักเรียน, ปตตานี, ตุลาคม 2550
ดู ภูมิบุตรา, 106 ศพ ความตายมีชีวิต (กรุงเทพฯ: 2547), หนา 75 - 85
“Thai Muslim soccer team turned militant overnight”, Reuters, 30 April 2004.
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การชักชวนผูเขารวมขบวนการเกิดขึ้นกอนที่ความรุนแรงจะปะทุ
ขึ้นในป 2547 มีการเขาไปสรางสัมพันธกับคนวัยหนุมสาวในชวง
กวา หนึ่ง ทศวรรษ ที่ผานมา บางคน มีอายุ เพียง 1 3 ป ในขณะ ที่ ถูก
ชักชวนเขาขบวนการ49 การชักชวนเยาวชนที่มีอายุต่ำกวาสิบแปดป
เขารวมกลุมติดอาวุธที่ไมใชรัฐ (non-state armed group) ทำให
เกิดคำถามเรื่องการใชทหารเด็กในสถานการณความขัดแยง ซึ่งเปน
สิ่งที่ผิดตอหลักกฎหมายระหวางประเทศ50 อยางไรก็ตาม สำนักงาน
ผูแทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเด็กและความขัดแยง
ที่มีการใชอาวุธ (Special Representative of the Secretary-General
for Children and Armed Conflict) ก็ไมไดจัดใหความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ในภาคใตอยูในกลุม “ประเทศที่นาเปนหวง” (a country of concern)
ถึง แม จะ มี การ แสดง ความ หวง ใย ตอ สถานการณ ของ เด็ก ที่ ตก อยู
ทามกลางการสูรบก็ตาม
การ ชักชวน ผู เขารวม ขบวนการ ไม อาจ สัมฤทธิ์ผล ได หาก ขาด การ
ทำงาน อยาง อดทน ของ ครู ผู ซึ่ง เปน ที่ นับถือ ใน ชุมชน และ มี ความ
ชอบธรรมในการเขาถึงนักเรียน เด็กวัยรุนหลายคนมองครูเปนตน
แบบและทำใหพวกเขาไมอาจปฏิเสธคำชวนเขารวมขบวนการตอสู
จากครูซึ่งพวกเขานับถือ51 ดังนั้น สิ่งที่ตองทำกอนในการชักชวน
นักเรียนเขาสูขบวนการก็คือการชักชวนครูเขามาอยูในขบวนการ
ใน บางกรณี มี การ สนับสนุน ทุน เพื่อใหครูไป ศึกษาตอตางประ เทศ
เพื่อ กลับมา สอน ศาสนา ใน โรง เรียน อุส ตาซ คน หนึ่ง ไดรับ เงินทุน
เริ่มตน จาก กลุม บี อาร เอ็น เพื่อ เขา เรียน ปริญญาตรี ดาน กฎหมาย
อิสลามเปนเวลาหาป หลังจากนั้นเขาไดทุนของมหาวิทยาลัยและ
รัฐบาล ซาอุดิ อาระ เบียเรียนตอ จนจบ เมื่อ กลับมา เขา ไดเขา สอน ที่
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแหงหนึ่งและทำงานอยางลับๆ
ใหกับบีอารเอ็น52 สวนอุสตาซอีกคนที่เขารวมกับกลุมพูโลก็ไดรับคำ
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ปรึกษาจาก “หนวยการศึกษาตางประเทศ” ของพูโลและไดรับทุน
ไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในประเทศซูดาน53
อยางไรก็ตาม ไมใชวาอุสตาซทุกคนจะเห็นดวยกับวิธีการชักชวน
ผูเข
 ารวมขบวนการเชนนี้ บางครัง้ กิจกรรมใตดนิ เหลานีเกิ
้ ดขึน้ โดยที่
ผูบริหารโรงเรียนไมไดรับรู หรือในบางแหงอาจเปนที่รูกันวาไดให
การสนับสนุนอยางเงียบๆ การแทรกซึมเขาไปในโรงเรียนจะกระทำ
ไดอยางกวางขวางหากครูสวนใหญในสถาบันนัน้ สนับสนุนความคิด
แบงแยกดินแดนหรือในบางกรณีครูก็มีสวนรวมในขบวนการอยาง
แข็งขัน การใหการสนับสนุนขบวนการอาจเปนเรือ่ งของการตกทอด
ในทางความคิดจากรุนสูรุนของครูและผูบริหารโรงเรียน54 และเมื่อ
มีแนวรวมขบวนการอยูในระบบการศึกษาอยางกวางขวางก็ทำให
ผู ที่ ไม เห็นดวย หวาดกลัว ที่ จะ แสดง ความคิด เห็น บางคน พยายาม
หามไมใหนักเรียนเขาไปเกี่ยวของกับขบวนการทั้งในและนอกหอง
เรียน แต พวก เขา ก็ พบ วายาก ที่ จะ ทำ เชน นั้น เพราะ ผู ที่ สนับสนุน
ู หอพัก
ขบวนการอาจมีอยูใน
 หลายๆ ระดับ ซึง่ บางแหงก็รวมถึงผูด แล
นักเรียนดวย 55

ข. การสาบานตน
ผูเขารวมขบวนการใหมจะตองเขาพิธีสาบานตนที่เรียกวา ซุมเปาะ56
บางคนเขารวมพิธสาบานตน
ี
ตอหนาคัมภีรอั ลกุรอานในชวงกอนยาง
เขาสูวัยผูใหญเสียอีก พวกเขาไมทราบชื่อองคกรที่เขารวม บางครั้ง
อาจ ได รั บ การ บอกว า กำลั ง จะ เข า ร ว ม เป น นั ก ต อ สู  เพื่ อ ปา ตานี
สถาน ที่ทำการ สาบานตน ไม จำ เปน ตอง เปน มัสยิด สวน ใหญ จะ
แลวแตอุสตาซหรือนากี๊บซึ่งเปนผูรับผิดชอบการปลูกฝงความคิด
ใน เบื้องตน การ สาบานตน เปน ขั้นตอน ที่ สำคัญ กอน ที่ ผู เขารวม
ขบวนการใหมจะกาวไปสูขั้นฝกรางกายและการทหาร57 คำกลาว
ปฏิญาณตนอาจแตกตางกันไป แตใจความสำคัญก็คือ หากออกจาก
ขบวนการจะตองไดรับผลที่รุนแรง

49

ไครซิสกรุปสัมภาษณ, นักเรียน, ปตตานี, มกราคม 2551
เด็กมลายูมุสลิมบางคนถูกชักชวนเขาสูขบวนการตั้งแตอายุยังนอย ในพิธี
สารแนบทายของอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยสิทธิเด็กซึ่งประเทศไทย
ไดลงนามในเดือนกุมภาพันธ 2549 ระบุวาการใชบุคคลที่มีอายุต่ำกวา 18 ปใน
สถานการณที่มีความขัดแยงโดยกลุมติดอาวุธที่ไมใชรัฐจะกระทำไมได “ไมวา
กรณีใด” รัฐภาคีจะตองดำเนินมาตรการในการปองกันการเกณฑทหารเด็กโดย
กลุมติดอาวุธ ไมวาจะมีความขัดแยงที่ใชอาวุธอยูหรือไม ดู Coalition to Stop
the Use of Child Soldiers, “Briefing Paper: Child Recruitment an d Use in
Southern Thailand”, December 2008, p. 23.
51
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, นักเรียน, ปตตานี, มกราคม 2551
52
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา, ปตตานี, มกราคม 2551
50

53

ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา, นราธิวาส, พฤศจิกายน 2550
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา , ปตตานี, มกราคม 2551
55
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา, ปตตานี, มกราคม 2551
56
ซุมเปาะ เปนการสะกดตามออกเสียงแบบภาษามลายูถิ่นปตตานี ในภาษา
มาเลยมาตรฐานสะกดวา sumpah ซึ่งหมายถึงการสาบาน ในประเทศอินโดนีเซีย
องคกรกอการรายอยาง Jemaah Islamiyah, Jama’ah Ansharut Tauhid และ
Hizb ut-Tahrir ก็มีการสอนใหสมาชิกทำการสาบานตนเชนกันเพื่อแสดงความ
ภักดีตออิหมาม
57
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนาอิสลาม, ปตตานี, ตุลาคม 2550
54

เสนทางสูขบวนการตอสูในชายแดนภาคใต
ไครซิสกรุป รายงานเอเชีย ฉบับที่ 170, 22 มิถุนายน 2552

ในนามของพระผูเปนเจา ผูยิ่งใหญในสรวงสวรรคและผูเปยม
ไปดวยความเมตตากรุณา เราจะจงรักภักดีและเชื่อฟงตอผูนำ
และองคกรของเราเพือ่ พีน่ อ งชาวมลายูมุสลิม หากเราละเมิดกฎ
ที่ตั้งไว เลือดของเราอาจตองหลั่งริน (Halal Darah)58
พิธีกรรม นี้ มี ความ สำคัญตอ การ รักษา ความ ลับ และ ทำ ให สมาชิก
เชื่อฟง ผู ที่ ผิด คำ สาบาน และ พยายาม ออกจาก ขบวนการ จะ ได รับ
คำ เตือน สอง ครั้ง ถา ไม กลับตัว ก็ อาจ ถูก สังหาร ได59 ซุม เปาะ เปน
เครือ่ งมือทางวัฒนธรรมทีสำคั
่ ญในการรักษาความลับ ดังนัน้ กอนทีจะ
่
สอบสวนหาขอมูลจากผูตองสงสัยในการกอความไมสงบเจาหนาที่
จึง ตอง ให อิหมาม ทำพิธี ถอนซุม เปาะ เพื่อ ให พวก เขา กลา ที่ จะ ให
ขอมูล

ค. การปลูกฝงความคิด การเริ่มตน การฝกรางกายและการ
ทหาร
หลังจากเขาพิธีซุมเปาะแลว สมาชิกใหมจะเริ่มเขารับการปลูกฝง
ความคิดและการฝกรางกายซึ่งอาจกินเวลาหลายป การฝกอาจแบง
ไดถึงหาขั้นตอนดวยกันกวาที่พวกเขาจะพรอมเปนนักรบที่เขมแข็ง
ของ ขบวนการ คน ที่ ฝมือดี ที่สุด จะ ถูก เลือก ให เปนสมาชิก หนวย
“คอมมานโด” แผนบันไดเจ็ดขัน้ ทีถู่ กพบในบานของนายมะแซ อุเซ็ง
ซึ่งทางการเชื่อวาเปนแกนนำของกลุมบีอารเอ็น-โคออรดิเนทไดตั้ง
เปา วา จะ ฝก นักรบ ให ได 3 , 0 0 0 คน ตัว เลข จาก การประ เมิน ของ
เจาหนาที่ตำรวจระบุวามีหนวยรบอยูประมาณ 1,800 คน60
ขัน้ ตอนแรกจะเปนชวงทียั่ งไมมความ
ี เคลือ่ นไหวใดๆ เกิดขึน้ สมาชิก
ใหมของขบวนการจะถูกปลอยใหอยูเฉยๆ เพื่อใหแนใจวาพวกเขา
จะไมเปดเผยกิจกรรมใตดินใหเจาหนาที่รัฐทราบ หลังจากผานการ
ทดสอบแลว ขอมูลของทหารระบุวาพวกเขาจะเริ่มตนฝกอยางเปน
ระบบรวมทั้งมีการอบรมศาสนาเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิด
เกี่ยวกับการญิฮาด การอบรมนี้อาจใชเวลาหกเดือนถึงหนึ่งปโดยจะ
มีการสอนวาถาพวกเขาเสียชีวิตระหวาง “การตอสูอันศักดิ์สิทธิ์”
พวกเขาจะไดขึ้นสวรรคไปอยูกับพระเจาและบาปตางๆ ที่ไดกอไว
58

ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา, ปตตานี, 11 มกราคม 2552
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, นักเรียนและครูสอนศาสนา, ปตตานี, ธันวาคม 2550
และมกราคม 2551
60
ไครซิสกรุป สัมภาษณ, พล.ต.ท. อดุลย แสงสิงแกว ผูช ว ยผูบั ญชาการสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติและผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแหงชาติสวน
หนา, ยะลา, 26 มกราคม 2552
59
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จะไดรับการไถโทษทั้งหมด แตหากพวกเขาเพียงแคไดรับบาดเจ็บ
ก็จะไดรับโทษเพียงครึ่งหนึ่งของบาปที่กอไว 61
ขั้นตอนที่สอง พวกเขาจะถูกทดสอบ “ความกลาและความเขมแข็ง
ของ จิต ใจ” ตอ ไป อีก เปน เวลา สาม ถึง หก เดือน ใน ชวงนี้ ผู เขารวม
ขบวนการจะเริ่มเขารวมกิจกรรมโดยไดรับมอบหมายงานเล็กๆ เชน
แจกใบปลิวและการกอกวนเล็กๆ เชน เอาสเปรยไปฉีดปายถนน
เผาตูโทรศัพทสาธารณะ ขโมยโทรศัพทมือถือหรือโปรยตะปูเรือใบ
บนถนน62
ขั้นตอน ที่ สาม เปนการ ฝก รางกาย โดย ผูฝกสอน นิรนาม ซึ่ง เปน
หนวยรบของขบวนการ การฝกในขัน้ ตอนนีจะ
้ กระทำในเวลากลางคืน
เพือ่ หลีกเลีย่ งความสนใจของเจาหนาทีโดย
่ อาจใชบริเวณโรงเรียนหรือ
ที่สาธารณะอื่นๆ เชน สนามฟุตบอล ชายหาดเปนที่ฝก ผูเขารับการ
ฝกจะตองวิดพื้น นั่งกระโดด วิ่งและออกกำลังกายทาอื่นๆ63 ขอมูล
จากการสอบสวนของเจาหนาที่ระบุวาเมื่อจบการฝกผูเขารับการฝก
จะตองกาวเทาขวาออกมาขางหนาพรอมกับชูกำปน ขวาและตะโกนวา
“ปาตานี เมอเดกา” (Patani Merdeka) หรือ “ปาตานีจงเปนอิสระ”64
การฝกในขัน้ ตอนนีจะ
้ ทำอาทิตยละหนึง่ ถึงสองครัง้ เปนเวลาหกเดือน
65
ถึงหนึ่งป
ขั้นตอนที่สี่ ผูที่มีรางกายแข็งแรงจะผานเขาสูขั้นการฝกทางทหาร
ซึ่งเจาหนาที่ความมั่นคงเรียกวา “อารเคเค” (RKK)66 สถานที่ฝก
จะอยูในที่ลับตาคน บางครั้งอยูในพื้นที่ปาเขาในเขต “พื้นที่สีแดง”
ผูฝกมักจะเปนบุคคลที่พวกเขาไมรูจักซึ่งบางคนก็เรียนรูการใชอาวุธ
สวนหนึง่ มาจากตอนทีเป
่ นทหารเกณฑสองป 67 พวกเขาจะหลีกเลีย่ ง
การจับตามองของเจาหนาที่โดยซุมฝกในเวลากลางคืนและใชเพียง
61

สำเร็จ ศรีหราย, ขบวนการ BRN - Coordinate, อางแลว, หนา 87
อางแลว
63
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนาอิสลามและนักเรียน, ปตตานี ยะลา
และนราธิวาส, พฤศจิกายน 2550 และมกราคม 2551
64
บันทึกการสอบสวนของทหาร, คอมมานโดที่รวมฝกรางกายและฝกทหาร
ในโรงเรียนญิฮาดวิทยา, ไมระบุวันที่
65
สำเร็จ ศรีหราย, ขบวนการ BRN - Coordinate, อางแลว, หนา 88 และไครซิส
กรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา, มกราคม 2551
66
RKK เปนคำยอมาจากคำในภาษามาเลย Runda Kumpulan Kecil ซึ่งหมายถึง
หนวย ลาดตระ เวน เล็กๆ คำ ยอ ดังกลาว เปน ที่ นิยม ใช อยาง กวางขวาง ใน หมู
เจาหนาที่ความมั่นคงในการกลาวถึงหนวยรบของกลุมผูกอความไมสงบและ
หลักสูตรการทหารที่กองทัพเชื่อวาพวกเขาเรียนมาจากอินโดนีเซีย
67
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, นักเรียน, มกราคม 2551
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กระบองไมหรืออาวุธพลาสติกในการฝกโดยมีการฝกซุมโจมตีและ
กลยุทธการรบแบบอื่นๆ ดวย 68
ขั้นตอนที่หา สมาชิกฝมือดีที่สุดจะไดรับการฝก “คอมมานโด” ซึ่งจะ
มีการใชอาวุธจริงและจะมีการเปลี่ยนสถานที่ฝกไปเรื่อยๆ ผูฝกสอน
เปนคนที่พวกเขาไมรูจักอีกเชนกัน69
ระยะเวลาของการฝกแตละระดับอาจจะยืดหยุนได การฝกทางทหาร
ขั้นพื้นฐานแบบ “อารเคเค” อาจจะฝกเปนเวลาหกชั่วโมงตอครั้ง
สองวันตอสัปดาหเปนเวลาหกถึงแปดเดือน สำหรับในกรณีอื่นๆ
พบวาอาจจะฝกครั้งละสี่ชั่วโมง สองครั้งตอสัปดาหเปนเวลาแปดถึง
สิบเดือน70 การฝกแบบนี้ไมใชแคการฝกเพื่อสรางความแข็งแกรง
ของรางกายเทานั้นแตมีการทองคำขวัญในการรบรวมดวยโดยกลาว
วา “mati syurga, hidup Berjaya, bumi Patani dimerdeka”71 (ถา
ตายคือสวรรค; ถามีชีวิตรอด คือชัยชนะ; อิสรภาพแหงดินแดน
ปาตานี) ผูที่จบการฝกจะไดเปนนักรบซึ่งจะถูกสงไปประจำหนวยที่
มีสมาชิกเปนจำนวนเลขคี่แตไมเกินสิบหาคน หนวยรบแตละหนวย
จะมีสมาชิกที่ผานการฝกมาใหมซึ่งมาจากที่ตางๆ กันและพวกเขา
จะไมรูจักคนอื่นๆ ที่อยูนอกกลุม มีแตเฉพาะหัวหนาหนวยเทานั้น
ที่จะรูจักหนวยอื่นๆ72
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วันจันทรและวันพฤหัสบดี รวมทั้งทำสมาธิและอานคัมภีรกุรอาน
เปนเวลา 30 วันเพื่อสรางความฮึกเหิมในการตอสู พวกเขาจะเริ่มตน
จากการเปนหนวยสนับสนุนการโจมตีเปนชวงเวลาสั้นๆ กอนที่จะ
เริ่มตนปฏิบัติการดวยตนเองในการวางเพลิง ลอบวางระเบิดและ
ลอบสังหาร73
การอบรมทางทหารถือวาเปนเปนภารกิจที่มีเกียรติและผูที่ไมผาน
การประเมินก็จะไมไดรับการฝก74 สวนผูที่ไมถูกคัดเลือกใหเปน
หนวยรบในแนวหนาก็จะทำหนาที่เปนหนวยสนับสนุนในองคกร
เชน การทำงานจิตวิทยามวลชน หนวยสนับสนุนทางเศรษฐกิจและ
ปจจัยพื้นฐานและหนวยจัดหาคนเขารวมขบวนการ ผูที่มีอายุต่ำกวา
สิบแปดปสวนใหญจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจที่ไมใชการ
ทหาร เชน หนวยสอดแนม โปรยตะปูเรือใบ พนสเปรยตามผนัง เชน
ขอความวา “ปลดปลอยปาตานี” และลอบวางเพลิง75 โดยสวนใหญ
ผูห ญิงจะไดรบั มอบหมายใหทำงานทีไม
่ ใชการทหารเชนกัน เชน การ
76
หาขาว การหาสมาชิกใหมและการปลูกฝงความคิดในหมูนักเรียน
หญิง77

ขอมูลของกองทัพใหภาพที่แตกตางโดยอธิบายวาการฝก “อารเคเค”
จะมีหลักสูตรที่เขมขนกวา จะมีการฝกทั้งกลางวันและกลางคืนเปน
เวลาสี่สัปดาหและมีการสอนประวัติศาสตรปาตานี การทำระเบิด
การ ใช อาวุธ และ กลยุทธ การ ปอง กัน ตน เอง หลังจาก นั้น พวก เขา
จะถูกแบงออกเปนหนวยอารเคเคซึ่งมีสมาชิกหนวยละหกคนโดย
ประจำอยูในหมูบาน ผูไดรับการฝกขั้นสูงจะไดรับมอบหมายให
ประจำหนวยคอมมานโดซึ่งเปนหนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่ กอนที่
พวกเขาจะเริ่มออกปฏิบัติการสูรบ พวกเขาจะตองอดอาหารทุก
68

ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ผูนำศาสนา, ปตตานี, ตุลาคม 2550
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, นักเรียน, ปตตานี, มกราคม 2551
70
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา, ปตตานีและยะลา, มกราคม และ
กุมภาพันธ 2551
71
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา, ยะลา, มีนาคม 2551 โดยขอเท็จจริง
แลวคำขวัญของนักรบญิฮาดทีใช
่ กันทัว่ โลกถูกแปลจากภาษาอารบิกมาเปนภาษา
มาเลยวา “Hidup mulia atau mati syahid” ซึ่งหมายถึงอยูอยางเปนสุขและตาย
อยางวีรชน คำวา Mati syurga ฟงดูไมคอยถูกตองในเชิงไวยากรณ
72
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, สมาชิกหนวยรบซึ่งตอมาภายหลังถูกสังหารในการ
ปะทะกับทหาร, ยะลา, 26 กันยายน 2550
69

73

ไครซิสกรุปสัมภาษณ, พ.ต.ต. ยศวรรธน กระจางวงศ, เจาหนาที่ตำรวจ
ศูนยพิทักษสันติ, ยะลา, 26 มกราคม 2552
74
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, นักเรียน, ปตตานี, มกราคม2551
75
ไครซิสกรุปสัมภาษณ,นักเรียน, ปตตานี, มกราคม 2551
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ไครซิสกรุปสัมภาษณ,นักเรียน, ปตตานี, มกราคม 2551
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ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา, ยะลา, กุมภาพันธ 2551
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IV. ฐานทางอุดมการณ
ขบวนการตอตานรัฐดวยความรุนแรงนีได
้ รบั แรงบันดาลใจจากความ
ภาคภูมิใจใน “อดีตอันรุงเรือง” ของปาตานีและ “ประวัติศาสตรการ
ถูกกดขี่ขมเหง” ภายใตการปกครองของไทย ความคิดชาติพันธุ
นิยม (ethno-nationalist agenda) นี้ถูกถายทอดดวยภาษาทางศาสนา
วาเปนการทำสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ (holy jihad) กับคนนอกศาสนา
ชาวพุทธ ภาษาศาสนาไดถูกใชเปนเครื่องมือสำคัญในการปลุกคน
ให เขารวม ขบวนการ มากกวา เปน เปาหมาย ของ การ ตอสู เสีย เอง
ไมเคยมีการพบหลักฐานทีแสดงให
่
เห็นวาการตอสูใน
 ภาคใตเกีย่ วของ
กับขบวนการญิฮาดสากล ในทางตรงกันขามประเด็นและเปาหมาย
ของการตอสูเปนเรื่องเฉพาะพื้นที่ และแนวคิดอิสลามที่มีอิทธิพล
กั บ ขบวนการ ใน ภาค ใต ก็ มี ลั ก ษณะ ที่ ตรงข า ม กั บ ลั ท ธิ ซ า ลาฟ
( S a l a f i s m ) ซึ่ง เนน การ กลับ ไป หาความ เปน อิสลาม บริสุทธิ์ อัน
เปน แนวคิด ที่ ใช ขับ เคลื่อน ขบวนการญิ ฮาด สากล อื่นๆ เชน อัลเคดา แม จะ มี ฐาน ทาง อุดมการณ ที่ ตาง กัน ความ ขัด แยง ใน ภาค ใต
ก็ ได ถูก นักรบญิ ฮาด ในประ เทศ มา เล เซีย และอิน โดนี เซียนำ ไป ใช
เพือ่ เรียกรองใหมีการทำญิฮาดในดินแดนซึง่ “ถูกกดขี”่ ทีอยู
่ ใกล
 ทีส่ ดุ
แตก็ไมเปนที่แนชัดวาประเด็นเรียกรองดังกลาวสรางพลังบันดาลใจ
ตอชาวมุสลิมไดมากนอยขนาดไหน ขบวนการในภาคใตนั้นไมได
ตัดขาด จาก ขบวนการ อื่นๆ ใน ภูมิภาค อยาง สิ้น เชิง และ อาจ ไดรับ
อิทธิพลจากเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบานดวย แต
ขอบเขตและลักษณะของความเชื่อมโยงเหลานี้ยังไมสามารถอธิบาย
ไดอยางชัดเจน

ก. อาณาจักรปาตานีอัน “รุงเรือง”
คำ บรรยาย ทาง ประวัติ ศาสตร ที่ เลาขาน กัน ใน หมู ชาว มลายู มุสลิม
ในภาคใตก็คือเรื่องราวของอาณาจักรอิสลามซึ่งครั้งหนึ่งเคยรุงเรือง
แต ตอมา ถูก สยาม รุกราน และ ตก เปน อาณานิคม ของ รัฐ พุทธ ซึ่ง
ปกครองพวกเขาอยางกดขี่ขมเหง เรื่องราวดังกลาวไดถูกผลิตซ้ำผาน
การเลาขานปากตอปาก เอกสารการตอสู เพลงชาตินิยมปลุกใจและ
สะทอนในคำใหการเมื่อถูกสอบปากคำ
ปาตานีเปนอาณาจักรอิสระกอนที่จะถูกปกครองและตอมาถูกผนวก
เขาเปนสวนหนึ่งของสยามในป 2445 ในชวงที่สยามดำเนินการ
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สถาปนาอำนาจเพื่อสรางรัฐชาติ78 ในชวงเวลาตอมาผูปกครองของ
ปาตานีดั้งเดิมคอยๆ ถูกแทนที่ดวยขาราชการสยามที่พูดภาษาไทย
ผานการปฏิรูประบบบริหารราชการซึ่งเจาหนาที่เหลานี้จะรายงาน
ตรงตออำนาจสวนกลาง ความสัมพันธระหวางกรุงเทพฯและภาคใต
ตอนลางในชวงศตวรรษที่ 20 สวนใหญเปนเรื่องของการปะทะกัน
ระหวาง ความ พยายาม ผนวก ชาว มลายู มุสลิม เขา เปน สวนหนึ่ง ของ
รัฐชาติ (assimilation) กับการตอตาน ในหนังสือเรียนที่ผลิตขึ้นเอง
นัน้ อุสตาซแตละคนจะใชภาษาของตนในการผสมผสานประวัตศาสตร
ิ
เหลานี้เขากับความเปนมลายู (Malayness) เพื่อสรางตำราชาตินิยม
อันทรงพลังในการสรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียน79 ประวัตศาสตร
ิ
ทองถิ่นเกี่ยวกับการกดขี่ขมเหงและการตอตานรัฐไทยนี้ทำใหชาว
มลายูมุสลิมรูสึกแปลกแยกกับประวัติศาสตร “ชาติ” ไทย80 ทั้งนี้
เพราะเรือ่ งราวในอดีตเหลานีสร
้ างความภาคภูมใจ
ิ และแรงบันดาลใจ
ใหกับพวกเขา ทัง้ ยังทำใหชาวมลายูมุสลิมรูส กึ แปลกแยกจากคนอืน่ ๆ
ในประเทศและสรางความเกลียดชังตอรัฐไทยอีกดวย นักเรียนจะถูก
สั่งสอนใหเกลียดทหารตำรวจและเจาหนาที่ของรัฐดวยและขั้นตอน
ตอจากนั้นก็คือการพูดถึง “การปลดปลอยปาตานี”81
“อดีตอันรุงเรือง” ของปาตานีและ “การกดขี่ขมเหง” โดยผูปกครอง
ไทยเปนประเด็นที่ถูกพูดถึงในหนังสือเรื่อง “หัวใจของการปฏิวัติ
สำหรับเยาวชน” เชนกัน หนังสือเลมนี้ถูกคนพบที่โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามญิฮาดวิทยาในจังหวัดปตตานีเมื่อป 2548 ใน
ตอนตนของหนังสือมีขอความระบุวาหนังสือเลมนี้เปนสมบัติรวม
ของขบวนการและสามารถเรียกคืนไดทุกเวลา ผูที่นำไปไมควรที่จะ
พิมพเขียนแกไขหรือเผยแพร นอกจากนี้ยังไมควรที่จะทำใหหนังสือ
นีตก
้ อยูใน
 มือของศัตรูหรือใหใครยืมอาน หนังสือไดอธิบายวาอาณาจักร
ปาตานีกอกำเนิดขึน้ มากอนทีอาณาจั
่
กรสุโขทัยซึง่ ประวัตศาสตร
ิ
ฉบับ
“ทางการ” ของไทยระบุวาเปนราชธานีแหงแรกของไทย หนังสือ
เลมนี้ไดกลาวถึงเรื่องราวของประวัติศาสตรโบราณไวเพียงยอๆ เมื่อ
เทียบกับเนือ้ ทีสำหรั
่
บการพูดถึง “การกดขีข่ มเหง” โดยผูป กครองไทย
78

งานวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตรปาตานี ดู ครองชัย หัตถา, ประวัติศาสตร
ปตตานี สมัยอาณาจักรโบราณถึงการปกครอง 7 หัวเมือง (ปตตานี: 2548) งาน
วิชาการที่สำคัญอีกสองชิ้นที่มีทัศนะเห็นอกเห็นใจชาวมลายูมุสลิม คือ David
K. Wyatt and A. Teeuw (eds), Hikayat Patani: the Story of Patani (The Hague,
1970) and Ibrahim Syukri (pseudonym), History of the Malay Kingdom of
Patani [trans. by Conner Bailey and John N. Miksic] (Athens, Ohio, 1985).
79
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, นักเรียน, ปตตานี, ตุลาคม 2550
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Joseph Chinyong Liow, Islam, Education and Reform in Southern Thailand
: Tradition and Transformation (Singapore, 2009), p. 110.
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และความพยายามที่จะ “ลบลาง” เชื้อชาติมลายูและศาสนาอิสลาม
ในชวงสมัยใหม
แผนดินทีเป
่ นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรษุ ขณะทีพื่ น้ ดินของ
เราผืนนี้กำลังรองไหและเรียกรองรอคอย การเปนเอกราชและ
ภราดรภาพ ... เราตองสำนึกในความเปนชาติ และบัดนี้แผนดิน
ของ เรา ตก อยูภาย ใต( การ) ปกครอง ของ จักรวรรดิ นิยม สยาม
ไรมนุษยธรรม เราถูกกดขี่วาเปนพลเมืองชั้นสองหรือเรียกกัน
งายๆ คือ ลูกทาสและไดจารึกไวในกฎมณเฑียรบาลแหงสยาม
ที่เอื้อประโยชนแกเขาและกดขี่บอนทำลายเรา ไมวาจะเปนการ
กำหนดกฎหมายฉบับใดๆ ก็ตามทีบ่ งบอกวาประชาธิปไตย แทจริง
แลวกฎหมายดังกลาวลวนแตจะลบลางชาติพันธุ เชื้อชาติมลายู
ปตตานี 82

หนา 15

หัวใจสำคัญของขบวนการชาตินิยมคือบทเพลง “เพลงชาติปาตานี”
เปนตัวอยางหนึ่งซึ่งสะทอนใหเห็นถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร
อันรุงเรืองและการกดขี่โดยรัฐไทย เนื้อรองของเพลงนี้ถูกเขียนเปน
ภาษามาเลยมาตรฐานซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
ปาตานีคือประเทศของเรา
แผนดินที่ปกคลุมไปดวยเลือดอันทรงเกียรติ
แผนดินปาตานีคือมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ของเรา
บานเกิดของชาวมลายู
ดินแดนอธิปไตยมาแตโบราณกาล
แดง ขาว ดำ พระจันทรเสี้ยว ดาวเหลือง
คือสีของธงชาติของเรา
บัดนี้ถึงเวลาที่จะตองลุกขึ้นปกปอง
และปกครองดินแดนทะเลและฟาของเรา
ไมมีชาติใดที่จะมาปกครองเราได
ตามกฎหมายระหวางประเทศ
คนหนุมสาวจะรวมกัน
ดวยพลัง ความกลาหาญ และจิตวิญญาณนักสู
เพื่อตอสูกับสิ่งที่เราเผชิญอยู
พวกเราจะสูดวยสี่ลานคนที่เขมแข็ง
ไมมีอำนาจใดๆ ที่เราเกรงกลัว
สันติภาพและความมั่งคั่งคือเปาหมายของเรา
เราจะหลั่งเลือดแตไมยอมแพ
เพราะนี่คือหนาที่ตอศาสนาและชาติ
จงจำไววาการสวดคืออาวุธของเรา
ดวยศรัทธาที่แรงกลาและพระเจาผูยิ่งใหญ
พระผูเปนเจาจะปกปองเรา
จากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง
บทสวดแหงสันติภาพคือสิ่งนำทางสำหรับเรา
ใหกาวไปสูความรุงโรจนและเอกราช
เอกราช 85

นโยบายทีผู่ ร วมขบวนการใตดนิ มองวาเปนความพยายามทีจะ
่ “ลบลาง”
เชื้อชาติมลายูมากที่สุดคือการนำภาษาไทยมาใชในปอเนาะและการ
หามใชภาษามลายูในสถานที่ราชการ83 หนังสือเลมนี้ยังมองวาสังคม
ชาวมลายูมุสลิมในภาคใตกำลังเสื่อมลง
โรค ที่ เรา ได เผชิญ อยู คือ ชาติพันธุ ของ เรา ใน วันนี้ ออน แอ และ
ถดถอย เปนโรคทีถู่ กครอบครองในการดำเนินวิถชีี วติ ทัง้ ในดาน
วัตถุและศีลธรรม สถานการณดังกลาวจำเปนทีแต
่ ละบุคคลตอง
รวมรับผิดชอบชาติพันธุของพวกเขา ความสำนึกและความจำ
เปนตอชาติพันธุนั้นเองเปนการกระตุนเพื่อใหเกิดการตอสูเพื่อ
ความเปนเอกราชของชาติพันธุและประเทศชาติ 84

82

“หัวใจของการปฏิวัติสำหรับเยาวชน” เปนเอกสารที่ไมไดมีการตีพิมพซึ่ง
ไครซิสกรุป ไดรบั จากเจาหนาทีทหาร,
่
ไมระบุวันที,่ หนา 1 หนังสือเลมนีมี้ ทัง้ หมด
สิบบท ซึ่งประกอบไปดวยเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับเยาวชนเพื่อ
เขารวมขบวนการ จิตสำนึกชาติปตตานีและความเปนมลายู การปฏิวัติไปจนถึง
การปลดปลอยปาตานี การญิฮาดกับกฎแหงความสัมพันธกับคนนอกศาสนา
เอกสารตนฉบับเขียนขึ้นดวยอักษรยาวีซึ่งใชในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต
มาตั้งแตดั้งเดิม รวมถึงในประเทศมาเลเซียกอนที่จะมีการเปลี่ยนไปใชระบบ
อักษรโรมัน เอกสารถูกแปลเปนภาษาไทยโดยเจาหนาที่ทหาร
83
อางแลว ในชวงที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีไดมีการหามใช
ภาษามลายูในสถานที่ราชการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบายชาตินิยมที่เรียกวา
“รัฐนิยม” ซึ่งประกาศใชระหวางป 2482-2485 นโยบายดังกลาวสงผลใหมีการ
หามชาวมลายูมุสลิมนุง โสรง หามใชชือ่ ภาษามลายูหรือพูดภาษามลายูและมีการ
บังคับชาวมุสลิมปฏิบัติกิจตามความเชื่อแบบศาสนาพุทธ ดู Ibrahim Syukri,
History of the Malay Kingdom of Patani, op. cit., pp. 87 - 88.

84

“หัวใจของการปฏิวัติสำหรับเยาวชน”, อางแลว, หนา 39 - 40
ไครซิสกรุปแปลจากภาษามาเลยมาตรฐาน คำรองของ “เพลงชาติปาตานี”
ไดมาจากอุสตาซในภาคใตซึง่ เพลงดังกลาวสามารถหาฟงไดทางอินเตอรเน็ตดวย
ดู “Lagu kebangsaan Patani (animation)”, วีดิโอ, YouTube, 22 เมษายน 2551,
www.youtube.com/watch?v=NhacZM5n4NQ&feature=related เพลงทีเกี
่ ย่ วกับ
การตอสูของชาวปาตานีอีกหลายเพลงสามารถหาไดในเวบไซตยูทูบ
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นอกจากนี้ ประวัติศาสตรชาตินิยมที่บางครั้งก็เปนการกลาวเกินจริง
ยังถูกสะทอนผานคำใหการระหวางการสอบสวนอีกดวย

ผู ที่ ถูก ขึ้นชื่อ ใน บัญชีดำ วา เกี่ยวของ กับ สอง เหตุการณ นี้ ก็ เปน อีก
ปจจัยหนึ่งที่ทำใหคนเขาสูขบวนการ90

ในอดีตแผนดินรัฐปตตานีเปนของชาวมลายูมากอน ตอมาได
ทำสงครามกับรัฐบาลสยาม ปรากฏวารัฐปตตานีแพสงคราม
ตอรัฐบาลสยาม และไดจับชาวมลายูเดินทางไปขุดคลองแสนแสบ
ทีกรุ
่ งเทพฯ ซึง่ ทหารรัฐบาลสยามไดนำเชือกมาเจาะเอ็นรอยหวาย
ทำใหชาวมลายูทนทุกขทรมานมาก นอกจากนี้ ยังไดยึดปนใหญ
ของรัฐปตตานีในอดีตอีกจำนวนสองกระบอกนำเขากรุงเทพฯ
โดยทางเรือ86 ปรากฏวาสามารถเดินทางถึงจุดหมายไดจำนวน
หนึ่งกระบอก สวนอีกจำนวนหนึ่งกระบอกเกิดอุบัติเหตุเรือที่
บรรทุกปนใหญลมกลางทะเล ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของพวกเรา
ที่จะตองมีความรักสามัคคีกันเพื่อเอาแผนดินรัฐปตตานีกลับคืน
มาดวยการทำสงครามกับรัฐบาลสยาม87

อุสตาซบางคนใชวิธีการฉายวีดีโอเกี่ยวกับเหตุการณตากใบและกรือ
เซะเพื่อเปดประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับความอยุติธรรมที่ชาวมลายู
มุสลิม ตอง เผชิญ พวก เขา ยัง ได กลาว ถึง กรณี การ ซอม ทรมาน และ
การสังหารครูสอนศาสนาโดยเจาหนาที่ฝายความมั่นคงที่เพิ่งเกิดขึ้น
ใน ชวง ระยะ เวลา ที่ผานมา ไมนาน นี้ ดวย91 แมวา จะ มี การ เชื่อม โยง
ปญหา ภาค ใต กับ ชะตากรรม ชาว มุสลิม ที่ ถูก กดขี่ ขม เหง ใน ที่อื่นๆ
แตก็ไมไดมีการใหความสำคัญตอประเด็นนีมาก
้ นักและไมใชประเด็น
92
หลักในการดึงดูดใหคนเขารวมขบวนการ

ข. การกดขี่ขมเหงโดยรัฐไทย
การปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอชาวมลายูมุสลิมโดยรัฐบาลทักษิณ
เชน เหตุการณกรือเซะและตากใบเปนสิ่งที่ตอกย้ำคำอธิบายเรื่องราว
ของผูปกครองที่กดขี่ขมเหงใหมีน้ำหนักมากขึ้นในสายตาของคน
รุนใหม88 ทั้งสองเหตุการณไดถูกใชเปนเครื่องมืออันทรงพลังที่จะ
ผลัก ให ชาว มลายู มุสลิม ลุกขึ้น ตอ สูกับ รัฐ ไทย รอง แมทัพ ภาค ที่ 4
ยอมรับวาประมาณรอยละ 80 ของผูกอความไมสงบที่ถูกควบคุมตัว
สารภาพวาพวกเขาเขารวมขบวนการเพราะรูสึกโกรธแคนกับสอง
เหตุการณนี้89 การจับกุมหรือการสังหารสมาชิกในครอบครัวก็เปน
เงื่อนไข สำคัญ ที่ ทำ ให คน ตัดสิน ใจ เขารวม ขบวนการ การ คุกคาม
86

การ ยึด ปน ใหญ สอง กระบอก นี้ เปน เหตุการณ ที่ มี การ บันทึก ไว ใน หนังสือ
ประวัตศาสตร
ิ
ปนทีจม
่ หายไปในทะเลมีชือ่ วา “ศรีนครี” สวนอีกกระบอกหนึง่ ชือ่
“พญาตานี” หรือ “มหารานีปตตานี” ตัง้ อยูที หน
่ ากระทรวงกลาโหม ในกรุงเทพฯ
ดู ครองชัย หัตถา, ประวัติศาสตรปตตานี สมัยอาณาจักรโบราณถึงการปกครอง
7 หัวเมือง, อางแลว, หนา 74
87
บันทึกการสอบสวนคอมมานโดนายหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส ไมระบุวันที่
คำบอกเลากรณีทีชาว
่ มลายูมุสลิมถูกนำตัวไปกรุงเทพฯ เพือ่ ขุดคลองและถูกเจาะ
เอ็นรอยหวายไดถูกบอกเลาในการอบรมที่นายยาเซร มูซอไดเขารวม เขาเปน
นักเรียนไทยทีได
่ เขารวมการอบรมทางความคิดในขณะทีอยู
่ ที ป่ ระเทศอินโดนีเซีย
ดู สำเร็จ ศรีหราย, ขบวนการ BRN - Coordinate, อางแลว, หนา 54
88
สำหรับรายละเอียดของเหตุการณกรือเซะและตากใบ ดูเชิงอรรถ 37 และ 38
89
สำเร็จ ศรีหราย, ขบวนการ BRN - Coordinate, อางแลว, หนา 118, ผูเขียน
เปนรองแมทัพภาคที่ 4 ในชวงที่รายงานเผยแพร

กรณีเหตุการณตากใบและกรือเซะไดรับความสนใจจากชาวมุสลิม
ที่ อยู นอกประ เทศ ไทย เปน อยาง มาก และ เปน แรงผลักดัน ให ชาว
มาเลเซียสองคนอาสาเขามาเปนนักรบญิฮาด (jihadists) พวกเขา
ถูกจับที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อเดือนมิถุนายน
2551 และถูกตั้งขอหากอการราย โอมาร ฮานีฟ ชามซุล กามาร อายุ
1 7 ป สารภาพ วา เขา ไดรับ แรง บันดาล ใจ จาก การ ดู วี ดี โอ เหตุการณ
ตากใบ สวนมูฮัมหมัด แฟดลี บิน ไซนอล อาบีดิน อายุ 23 ปซึ่งผู
รวมกลุม อีกคนหนึง่ ใหสัมภาษณกับไครซิสกรุป วาระยะทางทีใกล
่ กัน
มีสวนในการตัดสินใจของเขา
ผม ตองการ ชวย ชาว มุสลิม และ สน ใจ ที่ จะ ทำสงครามญิ ฮาด
ในประเทศไทยเพราะวาเปนเปาหมายที่อยูใกลที่สุดและรัฐบาล
ไทยก็ไดสังหารชาวมุสลิมไปเปนจำนวนมาก มีคนบอกผมวา
เด็กๆ ที่เลนฟุตบอลก็ยังถูกยิง ชาวสวนยางก็ถูกฆา ผมจึงตอง
มาเพื่อชวยพวกเขา93
90

ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา, พฤศจิกายน 2550
ไครซิสกรุปสัมภาษณ,นักเรียน, ปตตานี, มกราคม 2551
92
ไครซิสกรุปสัมภาษณ,นักเรียน, นราธิวาส, 2550
93
ไครซิสกรุป สัมภาษณ, โอมาร ฮานีฟ ชามซุล กามาร, สถานพินจิ และคุม ครอง
เด็กและเยาวชน, จังหวัดนราธิวาส, 25 เมษายน 2551 และมูฮัมหมัด แฟดลี บิน
ไซนอล อาบีดิน , เรือนจำจังหวัดนราธิวาส, 26 สิงหาคม 2551 แฟดลีเปนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Malaysia ซึ่งเปนสถานศึกษาที่สมาชิก
เจไอคนสำคัญคือนอรดีน มูฮัมหมัด ท็อปและ ดร.อัซฮารี ฮุสเซนเรียนจบ แฟดลี
กลาว วา เขา ไดรับ การ ฝก รางกาย เปน เวลา หนึ่ง เดือน ใน มา เล เซีย กอน เดินทาง
มาประเทศไทย ฮานีฟกลาววาอุสตาซชาวมาเลเซียคนหนึ่งจากรัฐกลันตันเปน
ผูช กั ชวนเขา ทัง้ สองคนพรอมกับโอมารซึง่ เปนชาวเอเชียใตและอุสตาซมูฮัมหมัด
ชาว มา เล เซีย ซึ่ง เปน ผูนำ กลุม ได ขาม ชาย แดน มายัง ภาค ใต ของ ไทย เมื่อ เดือน
พฤษภาคม 2551 และไดเชาบานอยูในอำเภอสุไหงโกลกซึ่งพวกเขาใชเปนที่
91
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ภาพ เหตุการณ ตาก ใบ ถูก ผลิต ซ้ำ และ เผย แพร อยาง รวด เร็ว มี การ
เผยแพรในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและปรากฏในเวบไซตยูทูบ
ซึง่ ไดสรางความกังวลใหกับทางการไทยเปนอยางมากจนตองออกมา
ขูเอาผิดกับผูเผยแพรวาการกระทำเชนนั้นเปนภัยตอความมั่นคง94
ไครซิสกรุปไดชมสารคดีชิ้นหนึ่งในวีซีดีที่ผลิตขึ้นอยางงายๆ เปรียบ
เทียบกรณีตากใบกับอาเจะหโดยมีการใหเสียงเปนภาษาอินโดนีเซีย
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตางๆ เชน การทรมานและการอุมฆา
ไมวาเกิดขึ้นจริงหรือเปนเรื่องเลาในหมูชาวบานที่ยังไมอาจพิสูจน
ขอเท็จจริงไดนับเปนเครือ่ งมืออันทรงพลังในการดึงดูดใหคนเขารวม
ขบวนการ ไม เปน เรื่อง ผิดปกติ แต อยาง ใด ที่ จะ พบ วา สมาชิก ของ
ขบวนการจะเคยถูกเจาหนาที่ความมั่นคงซอมทรมานหรือมีสมาชิก
ในครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมของ
เจาหนาที่95 จากบันทึกของทนายความชาวมุสลิมระบุวามีการแจง
ขอมูล การ ซอม ทรมาน เพิ่ม มากขึ้น นับ ตั้ง แต เดือนมิถุนายน 2 5 5 0
ภายหลังจากที่กองทัพเปดยุทธการปดลอมตรวจคนอยางเปนระบบ
เพื่อไลลาผูตองสงสัยในการกอความไมสงบ ศูนยทนายความมุสลิม
ซึ่งเปนหนวยงานเอกชนอิสระไดรับรายงานการซอมทรมานผูถูก
คุมขัง 74 คดีระหวางเดือนมิถุนายน 2550 ถึงเมษายน 255196 หนึ่งใน
กรณีที่นับวารุนแรงที่สุดคือเหตุการณที่อิหมามยะผา กาเซ็งถูกซอม
จนเสียชีวิตในคายทหารที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในเดือน
มีนาคม 255197 พลเอกอนุพงษ เผาจินดา ผูบัญชาการทหารบกถือวา
ฝกรางกายและการทหาร พวกเขาไดพยายามลอบโจมตีเจาหนาที่ทหารตำรวจ
ดวยมีดหลายครัง้ แตทำไมสำเร็จ แฟดลีและฮานีฟถูกจับกุมเมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน
2551 ในขณะที่พวกเขากำลังจะขโมยรถจักรยานยนต อีกสองคนหลบหนีไปได
ดู Crisis Group Briefing, Thailand: Political Turmoil and the Southern
Insurgency, op. cit., p. 5.
94
ดู “สมช.ไมฟนธงหามเผยแพรวีซดี ตาก
ี ใบ”, สำนักขาวประชาไท, 14 ธันวาคม
2547, www.prachatai.com/news/show.php?Category=sm&No=1831.
95
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา, พฤศจิกายน 2550
96
ดู Crisis Group Briefing, Thailand: Political Turmoil and the Southern
Insurgency, op. cit., pp. 14-16.
97
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ศาลจังหวัดนราธิวาสสรุปสาเหตุการเสียชีวิต
ของนายยะผา กาเซ็งวาเปนผลมาจากการถูกซอมอยางรุนแรงในระหวางที่ถูก
ทหารควบคุมตัว ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกำหนดใหมีการ
ไตสวนการตายในกรณีที่บุคคลนั้นเสียชีวิตระหวางถูกควบคุมตัวโดยเจาหนาที่
ของรัฐ แตวาจะไมมีการลงโทษผูที่ถูกระบุวามีสวนรับผิดชอบตอการเสียชีวิต
ในชั้นนี้ หลังจากศาลไดสรุปแลว ครอบครัวของนายยะผาไดฟองรองคดีแพงกับ
กองทัพบก สำนักงานตำรวจแหงชาติและกระทรวงกลาโหมเมื่อเดือนมีนาคม
2552 เรียกรองคาชดเชยเปนเงิน 10 ลานบาท การพิจารณาคดียังคงดำเนินอยู
ไครซิสกรุป สัมภาษณเจาหนาทีมู่ ลนิธผสาน
ิ
วัฒนธรรมทางโทรศัพท, 6 มิถนุ ายน
2552
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กรณีนีเป
้ นเรือ่ งรายแรงมากและไดกำชับผูใต
 บังคับบัญชาวาหามมิให
มีการทำรายชาวมุสลิมหรือทำใหเสียชีวิตแมแตคนเดียวในระหวาง
การสอบสวน ผูบั ญชาการทหารบกเกรงวาการกระทำเชนนัน้ อาจเปน
สรางความชอบธรรมใหกับองคการสหประชาชาติหรือองคการการ
ประชุมอิสลาม (Organisation of the Islamic Conference) ใหเขามา
“แทรกแซง” ได 98 ดูเหมือนวาแนวโนมการซอมทรมานจะลดนอยลง
หลังจากการเสียชีวิตของอิหมาม99
ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาไดเกิดกรณีการหายสาบสูญในภาคใต
ที่ไมมีคำอธิบายหลายกรณีดวยกัน กรณีที่ยังฝงใจชาวมลายูมุสลิม
คือการหายตัวไปของนายฮัจยีสุหลง บิน อับดุลกาเดรผูนำศาสนา
ซึ่งเปนที่เคารพนับถือและเปนผูที่เรียกรองใหจังหวัดชายแดนใตมี
อำนาจในการปกครองตนเองมากขึ้น ฮัจยีสุหลงหายตัวไปพรอมกับ
บุตรชาย คน โต และ เชื่อ กัน วา พวก เขา ถูก ตำรวจ จับ โยน ถวงน้ำ จน
เสียชีวิต ใน ป 2497 100 กรณี ของเขา มักถูก กลาว ถึงเพื่อ เปนเครื่อง
ยืนยันถึงความไมเปนธรรมและความลมเหลวของรัฐบาลในการนำตัว
ผูกระทำ ผิด มา ลง โทษ101 อีก กรณี หนึ่ง ที่ ยัง อยู ใน ความ สน ใจ ของ
สาธารณชนคือกรณีของนายสมชาย นีละไพจิตรทนายความชาวมุสลิม
ที่หายตัวไปอยางลึกลับเมื่อเดือนมีนาคม 2547 ภายหลังจากที่เขาได
เรียกรองใหมีการสอบสวนเหตุการณทีตำรวจ
่
ซอมทรมานผูต องสงสัย
102
ในคดีกอความไมสงบ กรณีการหายตัวไปก็ยังคงเกิดขึ้นแมวาการ
98

บั น ทึ ก ช ว ย จำ ของกอง อำนวยการ รั ก ษา ความ มั่ น คงภาย ใน ภาค ที่ 4 ,
29 มีนาคม 2551
99
องคการนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) ไดทำการวิจยั และบันทึก
การ ซอม ทรมาน 3 4 กรณี รายงาน สรุปวา เจาหนา ที่ ความ มั่นคง ได ใช วิธีการ
“ทรมานอยางเปนระบบ” (systematic torture) และปฏิบัติอยางมิชอบตอผู
ตองสงสัยในคดีความมั่นคงในภาคใต องคการนิรโทษกรรมสากลเรียกการซอม
ทรมาน นั้น วา เปนการ กระทำ อยาง เปนระบบ เพราะวา พบ การ ปฏิบัติ เชน นั้น
หลาย ๆ ครั้ง เกิดขึ้นอยางกวางขวางและเปนการกระทำอยางจงใจซึ่งเกิดขึ้น
ในหลายพื้นที่ในภาคใต แมวาการปฏิบัตินั้นจะไมเกิดจากนโยบายรัฐบาลก็ตาม
“Thailand: Torture in Southern Counter-Insurgency”, Amnesty International,
13 January 2009.
100
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายฮัจยีสุหลงและการเคลื่อนไหวของเขาใน
Crisis Group Report, Southern Thailand: Insurgency Not Jihad, op. cit.,
pp. 5-6.
101
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, อดีตนักเรียน, ยะลา, ตุลาคม 2550 นักเรียนคนดังกลาว
เสียชีวิตในการปะทะกับเจาหนาที่ความมั่นคงไมกี่วันหลังจากนั้น
102
ดู ราย ละ เอียด การ หายตัว ไป ของ ทนาย สม ชาย ใน C r i s i s G r o u p R e p o r t ,
Southern Thailand: Insurgency Not Jihad, op. cit., pp 17-18. รัฐบาลอภิสิทธิ์ได
สั่งใหกรมสอบสวนคดีพิเศษรื้อฟนการสอบสวนคดีนี้ใหมเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความพยายามที่จะแกไขปญหาที่ชาวมลายูมุสลิมรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม
แตความพยายามหลายครัง้ ทีจะ
่ คนหาซากกระดูกของนายสมชายในจังหวัดราชบุรี
ซึ่งเชื่อกันวาเปนสถานที่ที่เขาถูกสังหารยังคงไมประสบความสำเร็จ
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ละเมิดสิทธิมนุษยชนจะถูกตรวจสอบโดยองคกรระหวางประเทศ
มากขึ้นและสงผลตอความชอบธรรมของรัฐไทย องคกรฮิวแมนไรท
วอทชซึง่ ติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนทัว่ โลกไดบันทึกกรณีผูหาย

สาบสูญ 22 คนในงานวิจยั ทีทำ
่ ในป 2548 และ 2549 แตกรณีทีเกิ
่ ดขึน้
103
นาจะมีมากกวานี้
สำหรับกรณีการลอบฆาโดยเจาหนาที่รัฐ
(extrajudicial killing) นั้นเปนเรื่องยากที่จะพิสูจน ทั้งนี้เพราะเมื่อ
เหตุการณความรุนแรงเกิดขึ้นอาจจะมีการกลาวโดยเหมารวมไปวา
เปนการกระทำของผูกอความไมสงบ แตในหลายๆ กรณีก็เชื่อกัน
ในหมูชาวบ
 านในพืน้ ทีว่ า เปนการกระทำของเจาหนาทีที่ ต่ องการกำจัด
ผูต องสงสัยในการกอความไมสงบ เมือ่ คดีเหลานีไม
้ ไดรบั การคลีคลาย
่
ก็เปนแรงหนุนใหเกิดขาวลือมากขึ้นจนยากที่จะหาวาอะไรคือความ
จริงและกลายเปนเครื่องมืออันทรงพลังในการโฆษณาชวนเชื่อของ
ฝายกอความไมสงบในที่สุด
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ปากถือศีล” (hypocrites) สมาชิกคนหนึง่ ซึง่ ไดออกจากขบวนการแลว
พูดวามูนาฟกนัน้ สมควรจะถูกฆากอนกาฟรเสียอีกเพราะเปนพวกเขา
เปนเสมือน “ศัตรูที่อยูใตผาหม” นี่เปนเหตุผลหนึ่งที่อธิบายวาทำไม
จึงมีชาวมุสลิมถูกสังหารมากกวาชาวไทยพุทธนับตัง้ แตความรุนแรง
ไดปะทุข้ึน ตั้งแตป 2547 จนถึงเดือนมีนาคม 2552 มีชาวมุสลิมถูก
สังหาร 1,869 คน ในขณะที่มีชาวไทยพุทธเสียชีวิต 1,431 คน106 และ
ในจำนวนผูที่เสียชีวิตทั้งสิ้นกวา 3,400 คนมีทั้งผูหญิงเด็ก และผูสูง
อายุรวมอยูดวย107
สมาชิกแตละคนถูกปลูกฝงมาอยางเขมงวดวาการสังหารผูที่
ขัดขวางการตอสูของพวกเราเปนหนาที่และไมถือวาเปนการ
กระทำผิดตอศาสนา ถาหากบุคคลเหลานีได
้ รบั การเตือนสามครัง้
แล ว พวก เขา กลั บ จะ ได รั บ ผล ตอบ แทน บน สรวงสวรรค
เพราะบุคคลเหลานี้ถือเปนศัตรูตอขบวนการและศาสนา การ
ตอสูของ
 พวกเราไมอาจจะลมเหลวเด็ดขาด พวกเราจะตองไดรบั
ชัยชนะเทา นั้น ถาพวก เรา ถูกสังหารโดยทหารความตายของ
พวกเราจะถูกยกยองวาเปนวีรกรรม แตถาพวกเราไดรับชัยชนะ
ในการตอสู การปกครองโดยอิสลามจะแผขยายไปทั่วดินแดน
ปาตานีอีกครั้งหนึ่ง108

ค. การตอสูแบบ “ญิฮาด”
โดยสารัตถะแลวขบวนการในภาคใตของไทยเปนขบวนการชาตินยิ ม
มลายู ถึงแมจะพบวามีการใชกรอบการอธิบายในเชิงศาสนาที่เดนชัด
มากขึน้ กวาในอดีต104 สำหรับชาวมลายูมุสลิมในภาคใตพวกเขาไมแยก
ชัดระหวางอัตลักษณทางชาติพันธุกับศาสนา การเปนชาวมลายูก็คือ
การเปนมุสลิม อิสลามจึงเปนคำศัพทที่พรอมที่จะถูกหยิบมาใชเพื่อ
การตอสู ผูคัดเลือกคนเขารวมขบวนการจะชักชวนชาวมลายูมุสลิม
เพื่อเขารวมทำ “ญิฮาด” กับ “คนนอกศาสนา” หรือ กาฟร ที่เปนชาว
ไทยพุทธ คำวากาฟรนั้นมักใชในการเรียกขาราชการชาวพุทธหรือ
พระสงฆ สวนชาวมุสลิมที่ผูกอความไมสงบถือวาเปนผูทรยศตอ
ศาสนาจะถูกเรียกวา มูนาฟก เชน ผูที่รวมงานหรือใหการสนับสนุน
พวกกาฟร105 คำวามูนาฟกมีความหมายตรงตัววา “พวกมือถือสาก

ผูกอความไมสงบมองวาจังหวัดชายแดนใตเปน ดาร อัลฮารบ (Dar
al-Harb หรือดินแดนแหงสงคราม) ซึ่งหมายถึงดินแดนที่มีผูนำที่
ไมใชคนมุสลิมและไมไดใชกฎหมายชารีอะหในการปกครอง พวก
เขาไดเรียกรองใหพีน่ อ งรวมศาสนานำดินแดนปาตานีกลับคืนมาจาก
พวกกาฟรชาวสยาม109
อยาเชื่อใจกาฟรซียัมเปนอันขาดเพราะชาวกาฟรคือซัยตอนใน
คราบมนุษย ทั้งกาฟรและซัยตอน (ซาตาน-ผูแปล) คือศัตรูของ
อัลลอฮ ศัตรูของอัลลอฮคือศัตรูของเรา และใครก็ตามที่เดิน

103

ดู “It was Like Suddenly My Son No Longer Existed”, Human Rights
Watch, March 2007.
104
ไครซิสกรุปอธิบายมาอยางตอเนื่องวาพื้นฐานอุดมการณการตอสูในภาคใต
นั้นเปนเรื่องของชาตินิยมมลายูและไมใชสวนหนึ่งของขบวนการญิฮาดสากล
ทัศนะดังกลาวสอดคลองกับ Joseph Chinyong Liow, “International Jihad
and Muslim Radicalism in Thailand? Toward an Alternative Interpretation”,
Asia Policy, no. 2 (July 2006), pp. 100-101 และ Duncan McCargo ก็ไดอธิบาย
สอดคลองกันวามูลเหตุของการตอสูของกลุมผูกอความไมสงบเปนเรื่องการ
เมือง โดยมุง เนนปญหาในเฉพาะพืน้ ทีนั่ น้ โดยเฉพาะเรือ่ งความชอบธรรม อิสลาม
ถูกนำมาใชเพียงเปนเครื่องมือในการปลุกคนเขารวมขบวนการและเปนกรอบ
อธิบายการตอสูทางการเมืองของพวกเขา ดู Duncan McCargo, Tearing Apart
the Land: Islam and Legitimacy in Southern Thailand, op. cit., p. 187.
105
ไครซิสกรุป สัมภาษณ, อดีตครูฝก ทหารของบีอารเอ็น โคออรดเนท,
ิ 13 มกราคม
2552

106

Srisompob Jitpiromsri, “Updated Statistics of the Deep South Wa tch:
Thailand’s Southern Violence from January 2004 through March 2009”, Deep
South Watch (www.deepsouthwatch.org), 20 April 2009.
107
ศาสนาของผูเสียชีวิตบางคนไมสามารถพิสูจนทราบได
108
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, นักเรียน, ตุลาคม 2550
109
ตามจารีตแบบอิสลามมีการแบงดินแดนเปนสองประเภทหลักๆ คือ ดาร อัลอิสลาม (Dar al-Islam) ซึ่งหมายถึงดินแดนที่ปกครองโดยผูนำมุสลิมและใช
กฎหมายชารีอะหในการปกครองหรือ อีกประเภทหนึ่งคือดาร อัลฮารบ (Dar
al-Harb) ดู Joseph Chinyong Liow, Islam, Education and Reform in Southern
Thailand, op. cit., p. 113.
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ตามแนวทางซัยตอนและกาฟรจะถูกเรียกวา “มูนาฟก” ไมใช
หรือ? ทั้งซัยตอน กาฟรและมูนาฟก ยอมอยูในนรกตลอดกาล
พี่นองมุสลิมที่รัก แผนดินนี้คือ แผนดินสงคราม (ดารุลฮัรบี)
ไมตางอะไรกับปาเลสไตน อัฟกานิสถาน ไมใชแผนดินทั่วไป
ที่พระจะมาจับมือกับโตะอิหมาม โตะครูจะมาขอดูอาอใหกับ
พระและพระจะมาขอพรใหโตะครู
กาฟรจะมาสรางสมานฉันทแบบโงๆ ที่นี่ไมได แผนดินนี้ตอง
แยกกันอยูระหวางมุสลิมกับกาฟร แผนดินนี้ตองเปนอิสระ
แลวตองจัดระบบอิสลาม แผนดินนี้ไมใชแผนดินไทย แตเปน
แผนดิน “ฟาตอนีดารุสสลาม”110
สิ่งหนึ่งที่เปนขอแตกตางที่ชัดเจนระหวางขบวนการรุนเกาและรุน
ใหมในภาคใตคือทัศนคติตอคนพุทธ ในอดีตนัน้ ถือวาเปนสิง่ ทีย่ อมรับ
ไดทีขบวนการ
่
จะเรียกคาคุม ครองโดยไมสังหารชาวบาน นักเคลือ่ นไหว
รุนเกาสวนใหญเชื่อวาการสังหารชาวพุทธทั่วไปเปนสิ่งที่ผิดหลัก
ศาสนา ยกเวนการสังหารทหารตำรวจเจาหนาที่รัฐหรือสายขาวของ
รัฐซึ่งนับวาเปนเปาหมายอันชอบธรรมที่จะสังหาร111 การฆาตัดคอ
เปนปรากฏการณใหมซึ่งบงชี้วาขบวนการรุนใหมอาจรับเอาอิทธิพล
ในการใชวิธีการแบบนี้มาจากนักรบอิสลามในตางประเทศ112
การนำภาษาทางศาสนามาใชอธิบายการตอสูมากขึ้นสะทอนถึงการ
ขยายตัวของขบวนการอิสลามทัว่ โลก ผูน ำในขบวนการรุน เกาบางคน
มองปรากฏการณดังกลาววาเปนการปรับกลยุทธของขบวนการรุน
ใหมเพือ่ ทำใหประเทศทีนั่ บถือศาสนาอิสลามสนใจการตอสูของ
 พวก
เขา ในอดีตการใชภาษาทางศาสนาไมถูกมองวาเปนสิ่งดึงดูดเพราะ
อาจสรางความแปลกแยกใหกับประเทศซึง่ ไมไดนับถือศาสนาอิสลาม
ที่พวกเขาตองการการสนับสนุนได113 มีการใชภาษาทางศาสนารวม
ทั้งญิฮาดในหมูขบวนการรุนเกาบางแตการอธิบายการตอสูในกรอบ
ศาสนาไมไดเดนชัดหรือมีอิทธิพลมากเทาในปจจุบัน อยางไรก็ดี
110

ใบปลิวที่มีการเผยแพรเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 และลงนามโดย “เหลา
นักรบอิสลามแหงรัฐฟาตอนี”
111
ไคร ซิส กรุป สัมภาษณ, ดอ เลาะ เซ็ง มะสู, อดีต สมาชิก หนวยรบ ของพู โล,
ยะลา, 19 มกราคม 2552
112
มี ความ แตกตาง ระหวาง การ ฆา ตัด คอ ใน ภาค ใต ของ ไทย และ ประ เทศ อิรัก
ที่สำคัญอยางหนึ่งคือ ในประเทศไทยการตัดคอจะเกิดขึ้นหลังจากที่เหยื่อถูกยิง
และเสียชีวิตแลว แตในอิรักผูถูกสังหารเสียชีวิตจากการถูกตัดคอ ขอมูลจาก
การสนทนาสวนตัวกับ Joseph Chinyong Liow 4 มีนาคม 2552
113
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, อดีตสมาชิกขบวนการ BIPP , โกตาบารู , 20 มกราคม
2552
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มิใชวาทุกคนจะเห็นดวยกับคำอธิบายนี้ รายงานวิจยั ของนักรัฐศาสตร
ไทยทานหนึ่งชี้ใหเห็นวาระหวางป 2519 ถึง 2524 สมาชิกขบวนการ
ในภาคใตไดใชศาสนาอิสลามในการสรางความชอบธรรมตอการ
ใชความรุนแรงอยางชัดเจน ในชวงเวลานั้นใบปลิวที่เผยแพรโดย
ขบวนการแบงแยกดินแดน เชน กลุมพูโลมักใชโองการจากคัมภีร
อัลกุรอานและฮาดีษในการอธิบายการตอสู114 ในใบปลิวฉบับหนึ่งมี
ขอความระบุวาชาวมุสลิมตองระลึกไวเสมอวาพวกเจามีหนาทีใน
่ การ
ตอสูกับกาฟรและถือเปนสิ่งผิดที่จะปลอยใหปาตานีตกอยูภายใต
การปกครองของผูที่ไมใชมุสลิม115
ขบวนการรุนใหมนิยามการตอสูของพวกเขาวาเปนการทำสงคราม
ญิฮาดอันศักดิ์สิทธิ์ (a holy jihad) เพื่ออัลลอฮ ซึ่งในที่นี้หมายถึง
การตอสูที่ใชอาวุธ (armed jihad)116 ผูที่ถูกสังหารในการทำญิฮาด
จะไดรบั การยกยองวาเปนผูที พลี
่ ชพี ในหนทางแหงพระผูเป
 นเจาหรือ
เรียกวา ชาฮีด การอธิบายการตอสูเชนนี้มีสวนชวยในการปลูกฝง
ความคิดการปลุกขวัญกำลังใจใหพวกเขาพรอมจะพลีชีพเพื่อความ
เชื่อ117
มีการขยายความแนวคิดเรื่องการทำญิฮาดไวอยางละเอียดในหนังสือ
“เบอรญิฮาด ดี ปาตานี” (Berjihad Di Patani หรือ “การตอสูที่
ปาตานี”) ซึ่งมีความยาว 65 หนา หนังสือเลมดังกลาวนี้ถูกคนพบใน
หมูค นมุสลิม 32 คนทีถู่ กสังหารในมัสยิดกรือเซะ หนังสือเลมดังกลาว
เขียนขึ้นดวยอักษรยาวีและไดอางอิงถึงคำสอนในคัมภีรอัลกุรอาน
เพื่อเรียกรองใหชาวมลายูมุสลิมตอสูดวยชีวิตเพื่อทวงดินแดนของ
พวกเขาคืนจากพวกกาฟร118 แมวาหนังสือเลมนี้จะดูเปนงานเขียน
ทางการเมืองมากกวาศาสนาแตไดมีการใชคำสอนทางศาสนามาสราง
114

ฮาดีษเปนบันทึกที่รวบรวมคำและการกระทำของพระศาสดามูฮัมหมัดและ
ผูใกลชิด ฮาดีษเปนแหลงขอมูลเบื้องตนสำหรับชาวมุสลิมในเรื่องการปฏิบัติที่
เปนตัวอยางของพระศาสดา
115
Chaiwat Satha-Anand, Islam and Violence: A Case Study of Violent Events
in the Four Provinces of Thailand, 1976-1981, USF Monograph in Religion
and Public Policy No. 2 (Tampa, 1986) pp. 31-32.
116
ญิฮาดหมายถึงการตอสูหรือการมุมานะพยายามซึ่งไมจำเปนจะตองหมายถึง
การสูรบเสมอไป ญิฮาดอาจหมายถึงการบริจาคการกุศล การปลดปลอยทาส
และการทาทายตอการกดขี่ขมเหง อยางไรก็ตาม ความเขาใจทั่วไปเมื่อพูดถึงคำนี้
คือการตอสูด วยอาวุธซึง่ อาจหมายรวมถึงการตอตานสิง่ ทีถู่ กมองวาไมเปนธรรม
หรือการสรางพื้นที่ใหศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมใหเจริญรุงเรือง
117
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา, กุมภาพันธ 2552
118
เอกสารตนฉบับของเบอรญิฮาด ดี ปตตานีเขียนขึ้นดวยอักษรยาวีและแปล
เปนภาษาไทยโดยนายแวหามะ ดีแม ลามประจำอำเภอเมือง จังหวัดยะลา เอกสาร
ที่ไมไดตีพิมพ หนา 17
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ความชอบธรรมใหกับการใชความรุนแรงดวยการกลาววาการสังหาร
กาฟรและมูนาฟกนัน้ ไมถือวาเปนบาป สำหรับผูศรั
 ทธาตอขบวนการ
การเสียชีวิตในการทำ “สงครามอันศักดิ์สิทธิ์” ยอมหมายถึงการได
ไปเขาเฝาอัลลอฮในฐานะนักรบ119
แมวาขบวนการในภาคใตจะใชภาษาญิฮาดในการตอสูแตการเคลื่อน
ไหว ของ พวก เขา ไม ได เปน สวนหนึ่ง ของ ขบวนการญิ ฮาด สากล120
หนังสือ “การตอสูที ปา
่ ตานี” ไดอธิบายไวอยางชัดเจนวาการตอสูของ

พวกเขาคือการปกปองดินแดนของชาวมลายูมุสลิมซึง่ ชีให
้ เห็นวาการ
ตอสูนี้เปนประเด็นเฉพาะพื้นที่ ในเอกสารนั้นยังระบุอีกวาภายหลัง
จากที่ไดปาตานีคืนมาควรมีตั้งสภาซึ่งทำการสรรหาจากผูนำอิสลาม
นิกายชาฟอี (ดูขางลาง) เพื่อมาเลือกผูนำซึ่งควรมีเชื้อสายราชวงศ
การตอสูนี้คอนขางจะจำกัดในเชิงพื้นที่และไมมีสิ่งบงชี้วาขบวนการ
ไดรับอิทธิพลจากลัทธิวะฮาบี (Wahhabism) ซึ่งเปนแนวคิดอิสลาม
บริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดในซาอุดิอาราเบียในศตวรรษที่ 18 หรือลัทธิซา
ลาฟ (Salafism) ซึ่งเปนขบวนการปฏิรูปสมัยใหมซึ่งมีเปาหมายที่จะ
นำศาสนาอิสลามใหกลับคือสูความบริสุทธิ์ตามแบบที่พระศาสดา
และชาวมุสลิมอีกสามรุนตอมาไดถือปฏิบัติ กลุมนักรบญิฮาด เชน
เครือขายอัล-เคดาและเจมาห อิสลามียาห (เจไอ) ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเรียกตัวเองวาเปนซาลาฟ แตพวกเขาไดเพิม่ แนวทางการเมือง
ในเรื่องพันธกิจในการทำญิฮาดเขาไปดวย121
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อิสมาอีล ลุตฟ จะปะกียา อธิการบดีวิทยาลัยอิสลามยะลาซึ่งเปนผูนำ
แนวคิดซาลาฟในภาคใตกลาววาการตีความแนวคิดเรื่องญิฮาดของผู
กอความไมสงบนั้นผิดเพี้ยนไปจากคำสอนที่แทจริงของศาสนา เขา
อธิบายวาหากตีความตามหลักศาสนาอิสลามแลวอิหมามหรือผูนำ
ระดับสูงเทานัน้ ทีจะ
่ สามารถประกาศสงครามอันศักดิส์ ทิ ธิได
์ 122 และ
จะกระทำก็ตอเมื่อเปนการตอสูกับขาศึกที่มารุกราน การยุติความ
อยุติธรรม การปกปองความจริงและการชวยชีวิตผูที่ถูกกดขี่ การ
ทำญิฮาดไมใชเครื่องมือสำหรับการรุกราน การกดขี่ผูที่ออนแอหรือ
การแสวงหาผลประโยชนสวนตน ในระหวางสงครามหามสังหารผูที ่
ไมไดติดอาวุธโดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็ก สตรี ผูสูงอายุ พระและผูปวย
นอกจากนี้ การสังหารผูที ไม
่ ไดนับถือศาสนาอิสลามก็เปนสิง่ ตองหาม
ดวยเชนกัน นอกเสียจากวาพวกเขาจะเปนฆาตกรหรือผูถืออาวุธ123
แมวา ลุตฟ จะ แสดง ความ เห็น แยง ตอ ฐาน คิด ในทาง ศาสนา ของ
ขบวนการ ตัว เขา เอง กลับ เคย ถูกกลาวหา วา เกี่ยวของ กับ การ กอ
ความไมสงบดวยเชนกัน เขาเคยถูกกลาวหาวาติดตอกับกลุมเจไอ
รวม ทั้ง มี รายงาน วา เขา ได ติดตอ กับ นาย ฮัม บาลี ซึ่ง เปน มือระ เบิด
ที่เกาะบาหลี กอนที่ฮัมบาลีจะถูกจับตัวไดในจังหวัดทางภาคกลาง
ของไทยในป 2546124
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อางแลว
สำหรับงานวิจัยที่มองวาการตอสูในภาคใตมีลักษณะคอนไปทางญิฮาดสากล
ดู Arabinda Acharya, Sabrina Chua and Rohan Gunaratna (eds.), Conflict
and Terrorism in Southern Thailand (Singapore, 2006); Zachary Abuza,
“ T h r e e Y e a r s a f t e r t h e J a n u a r y 2 0 0 4 R a i d s , t h e I n s u r g e n c y i n T h ai l a n d i s
B u i l d i n g M o m e n t u m ” , C o u n t e r t e r r o r i s m B l o g ( h t t p : / / c o u n t e r t e r r o r is m b l o g .
org), 3 January 2007; and ZacharyAbuza, “Southern Discomfort: Thailand’s
Insurgency Enters Year Five”, CounterterrorismBlog(http://counterterrorismblog.
org), 2 January 2008.
121
เครือขายอัล-เคดาและเจไอไดรบั อิทธิพลจากคำสอนในแนวคิดซาลาฟของ Ibn
Taimiyyah นักปราชญในศตวรรษที่ 13 และ Sayid Qutb และ Abdullah Azzam ซึง่
เปนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในศตวรรษที่ 20 บางครั้งมีการใชคำวา Salafism
และ W a h h a b i s m แทน ที่ กัน แตวา ที่จริง แลว คำ สอง คำ นี้ ไม ได มีความหมาย
เหมือนกันทีเดียว แนวคิดวะฮาบีแตกแขนงออกมาจากแนวคิดซาลาฟและไมใชวา
้ ม่ เติม
ผูนั บถือซาลาฟทัง้ หมดจะเปนวะฮาบี ดูการอธิบายเรือ่ งแนวคิดทัง้ สองนีเพิ
°
ที่ Crisis Group, Asia Report N 83, Indonesia Backgrounder: Why Salafism
and Terrorism Mostly Don’t Mix, 13 September 2004, and Crisis Group Middle
East/North Africa Report N°37, Understanding Islamism, 2 March 2005.
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มีการพูดกันในหมูคนในขบวนการวามีการประกาศฟตวา (คำตัดสินในทาง
ศาสนาอิสลาม) ใหทำญิฮาดกับรัฐไทยโดยไมทราบวาผูใดเปนผูประกาศ ไครซิส
กรุปสัมภาษณอิหมาม ครูสอนศาสนาอิสลาม กันยายน - ตุลาคม 2550
123
อิสมาอีล ลุตฟ จะปะกียา, อิสลามศาสนาแหงสันติภาพ (ยะลา: 2547), หนา
59, 62, 85
124
บันทึกการสอบสวนของ Faiz Abu Bakar Bafana 13 ธันวาคม 2545 ใน
เอกสารคดีของ Abu Bakar Ba’asyir (พิจารณาคดีในป 2546) ดูเพิ่มเติมที่ Crisis
Group Report, Southern Thailand: Insurgency Not Jihad, op. cit., p. 32. มีการ
ตั้งขอสงสัยอยางมากในชวงป 2547 วาลุตฟมีสวนเกี่ยวพันกับการกอความ
ไมสงบในภาคใต แตขอสงสัยนีได
้ คลีคลาย
่ ลงไปในภายหลังเนือ่ งจากไมมหลั
ี กฐาน
ยืนยันถึงความเกี่ยวของเชนนั้น ที่จริงแลว ลุตฟไดใหความรวมมือกับเจาหนาที่
ตำรวจ เป น อย า ง ดี นอกจากนี้ เขา ยั ง ได ทำงาน ให รั ฐ บาล หลาย ชุ ด ใน ช ว ง
หลาย ป ที่ผานมา เพราะ รัฐบาล เอง ก็ พยายาม ที่ จะ แสวง หาความ ภักดี จาก เขา
ตำ แหนง แรก เขา เปนสมาชิก ของ คณะกรรมการ อิสระ เพื่อ ความ สมานฉันท
แหงชาติ ( กอส. ) ซึ่ง แตงตั้ง โดย รัฐบาล ทักษิณ ตอมา เขา ได เปน สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติซึ่งแตงตั้งขึ้นหลังการรัฐประหารในป 2549 กอส. เปน
องคกรอิสระที่ประกอบไปดวยสมาชิก 50 คนซึ่งไดรับการจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล
ทักษิณในเดือนมีนาคม 2548 ซึ่งทำหนาที่วางแนวทางการแกไขปญหาระยะยาว
เพื่อยุติความรุนแรงในภาคใต โดยมีนายอานันท ปนยารชุนอดีตนายกรัฐมนตรี
เปน ประธาน คณะกรรมการ ชุด ดังกลาว ได จัดทำ รายงาน พรอม ขอ เสนอ เชิง
นโยบายแตไมไดรับการพิจารณาอยางจริงจังจากรัฐบาลทักษิณและปจจุบันได
ยุติการดำเนินการแลว

เสนทางสูขบวนการตอสูในชายแดนภาคใต
ไครซิสกรุป รายงานเอเชีย ฉบับที่ 170, 22 มิถุนายน 2552

ไมมี หลักฐาน ที่ แสดง ให เห็นวา ขบวนการ กอ ความ ไม สงบ ไดรับ
อิทธิพลจากแนวคิดซาลาฟ แตทวากลับมีอิทธิพลของความคิดอิสลาม
ดั้งเดิมที่แพรหลายอยูในภูมิภาค อิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มี ลักษณะ ผสมผสาน และ มี รองรอย อิทธิพล ของ ศาสนาฮินดู และ
ความ เชื่อ ใน เรื่อง ภูตผีปศาจ ซึ่ง เปนความ เชื่อ ที่ เผย แผ ใน ภูมิภาค นี้
ใน ยุค แรกๆ ชาว มลายู มุสลิม สวน ใหญ ใน ภาค ใต จะ นับถือ ชาฟ อี
ซึ่งเปนหนึ่งในสี่แนวคิดในสายสุหนี่ 125 ซึ่งเรียกกันในพื้นที่วา “คณะ
เกา” หรือ Kaum Tua ในภาษามาเลย นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่อง
เวทมนตรคาถาตามแนวคิดแบบซูฟซึ ง่ เปนสิง่ ทีสื่ บทอดกันมายาวนาน
สวน แนวคิดซา ลาฟ นั้น ถูก มองวา เปนพวก “ คณะ ใหม” ผู นับถือ
ซาลาฟในภาคใตมีจำนวนนอยกวาชาฟอีมาก พวกคณะใหมถูกมองวา
กำลังทาทายอำนาจของผูนำชาวมุสลิมดั้งเดิมจากความพยายามใน
การปฏิรูปการศึกษาศาสนาอิสลามแบบดั้งเดิมดวยการตัดความเชื่อ
ทองถิ่นที่พวกเขามองวาไมถูกตองตามหลักอิสลามออกไปและปรับ
ความคิดใหตรงตามหลักคำสอนในคัมภีร (scripturalism) มากขึ้น126
มีขอมูลบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติหลายอยางในหมูคนในขบวนการ
ที่เปนไปตามแนวคิดซูฟซึ่งเปนสิ่งที่พวกซาลาฟสวนใหญมองวาผิด
หลักศาสนา
ผมเปนคนหนึ่งที่ไมเห็นดวยกับแนวคิดซาลาฟหรือที่บางคน
เรียกวาวะฮาบี ผมคิดวามันเปนแนวคิดที่สุดโตง วิธีสอนใน
หองเรียนของผมก็เหมือนกับการถายทอดอุดมการณการตอสู
นอกหองเรียน ในกระบวนการนีผม
้ ไดนำแนวคิดซูฟมา
 สอนดวย
เพือ่ ใหนักรบมีศรัทธาทีแรงกล
่
าหรือทำใหพวกเขามีความแนวแน
เวลาเผชิญหนากับศัตรู ตัวอยางขององคประกอบเหลานี้ เชน
การเขียนโองการอันศักดิส์ ทิ ธิจาก
์ คัมภีรอั ลกุรอานบนเครือ่ งราง
หรือในรูปของบทสวดซึ่งทุกคนตองทองในขณะทำละหมาด
แตละครั้งตอนบาย ตอนเย็นและตอนค่ำ127
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ไดเขารวมทำพิธีแบบซูฟ ผูเขารวมพิธีจะประสานมือกันและสวด
เปนภาษาอาหรับเปนเวลา 30 นาที หลังจากนัน้ จะไดรบั บทสวดเพิม่ เติม
เพื่อมาทองที่บานหลังการทำละหมาดตอนเชาและเย็น ผูนำในพิธี
จะลงอาคมบนมีดสั้น มีดพรา ดาบ ลูกประคำ เสื้อและเครื่องราง
กอนแจกจายใหนักรบ129 และมีการสวดและเปามนตลงบนหมาก
กอนที่จะแจกจายใหกับผูเขารวมพิธีโดยเชื่อวาเมื่อรับประทานเขา
ไปแลวจะชวยเพิ่มศรัทธาทำใหรางกายแข็งแรงและมีความกลาหาญ
มากขึ้น ทำใหพวกเขาเกิดความรูสึกฮึกเหิมวาการโจมตีศัตรูจะตอง
ประสบความสำเร็จ130
พวกซาลาฟที่เครงมองวาพิธีกรรมเหลานี้เปนการเคารพสิ่งสักการะ
อื่นนอกจากอัลลอฮ (Idolatry) ซึ่งเปนเรื่องผิดหลักศาสนา พิธีกรรม
เชนนี้ประกอบกับลักษณะความเปนชาตินิยมมลายูอาจเปนอุปสรรค
ตอการตัดสินใจเขามารวมการตอสูใน
 ภาคใตของกลุม ญิฮาดจากนอก
ประ เทศ อยาง ไร ก็ดี การ ตอสู ใน ภาค ใต ของ ไทย นี้ ก็ ได ถูก นำไป
อางในเวบไซตของนักรบญิฮาดและในนิตยสารตางๆ ในมาเลเซีย
และอินโดนีเซียเพื่อเรียกรองใหผูศรัทธาเขารวมการทำญิฮาดและ
โดยพยายามทีจะ
่ นิยามการตอสูใน
 ภาคใตใหเปนสวนหนึง่ ของขบวนการ
ญิ ฮาด สากล บรรดา นักรบ ใน แถบ นี้ พยายาม ยืนยัน วา นัก ตอสู ใน
ประเทศไทยไมไดถูกครอบงำดวนความคิดชาตินิยมและไมไดตอสู
เพือ่ ใหไดมาซึง่ รัฐประชาธิปไตยแบบฆราวาส (secular) เชน อินโดนีเซีย
และ มา เล เซีย หรือ รัฐ อิสลาม อยา งบ รู ไน หรือ ซาอุดิ อารา เบีย ใน
แถลงการณที่ออกโดยนายอาบู อไบดาห ฮาฟซาฮุลเลาะหในนาม
ของอัล-เคดาสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งรายงานโดยสำนักขาว
คัต ตาบ มี เดีย131 มี การ เนน ถึง ความ บริสุทธิ์ ของ ขบวนการญิ ฮาด
ปาตานีวานักรบเหลานี้ไมไดตองการสัญญาสันติภาพหรืออำนาจใน
การปกครองตนเอง แตพวกเขาขอเพียงแคชัยชนะหรือการไดพลีชีพ
พวกเขาใหคำมั่นวาจะยังคงตอสูตอไปจนกวา “โลกทั้งโลกจะเชื่อฟง
พระอัลลอฮ”

กอนออกปฏิบตั การ
ิ นักรบตองทองบทสวดในคัมภีรอั ลกุรอานวันละ
หกชัว่ โมงหรือ 2,000 ครัง้ ดวยความเชือ่ ทีว่ า พิธกี รรมเชนนีจะ
้ ทำใหยิง
128
และฟนไมเขา ผูที่เขารวมโจมตีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 บางคน

ภายหลังจากที่ไดสนทนากันหลายครั้งกับพวก ansar132 ซึ่งก็คือ
กลุมนักรบจากอาณาจักรปาตานีดารุสสลาม พวกเขากลาวเนน
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See Crisis Group Report, Understanding Islamism, op.cit.
126
ดูคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการทาทายของขบวนการปฏิรูปอิสลามใน Joseph
Chinyong Liow, Islam, Education and Reform in Southern Thailand , op.
cit., pp. 76 -99.
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ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ครูสอนศาสนา, นราธิวาส, พฤศจิกายน 2550
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ไครซิสกรุปสัมภาษณ, นักเรียน, นราธิวาส, พฤศจิกายน 2550

บันทึกการสอบสวนของตำรวจ, ปตตานี, 22 มิถุนายน 2547
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131
คัตตาบ (Khattab) เปนชื่อของชาวปาเลสไตนซึ่งเสียชีวิตในการนำการรบ
ในเชชเนียรซึ่งนักรบญิฮาดยกยองวาเขาเปนวีรชนที่เสียสละ แถลงการณถูก
เผยแพรในเวบบล็อคและเวบไซตในมาเลเซียและอินโดนีเซียในป 2551
132
Ansar มีความหมายตรงตัววา “ผูช ว ยเหลือ” ซึง่ หมายถึงชาวกรุงมาดีนะหทีให
่
ความชวยเหลือพระศาสดามูฮัมหมัดเมื่อพระองคทรงเดินทางออกจากกรุงเมกกะ
130
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ย้ำอยูตลอดเวลาวาการตอสูในวิถีของญิฮาด (Jihad fi Sabilillah)
ที่เกิดขึ้นที่ภาคใตแตกตางกันอยางมากกับการลุกขึ้นสูที่เกิดขึ้น
ในอดีต พวกเขาเนนวาเปาหมายของญิฮาดแทจริงแลว “เปน
ไปตามหนทางแหงพระผูเปนเจา” และไมเจือปนกับสิ่งใดที่เปน
ชาตินยิ มหรือเรือ่ งทางโลกเลย และหากวาเรือ่ งนีเป
้ นการยอมรับ
ของพวกเขาเอง พวกเราเปนใครกันที่จะไปสอบสวนใจของ
พวกเขาเพือ่ ใหเห็นวามีอะไรลึกไปกวานัน้ หรือไม เพียงพอแลวที่
พวกเขาพร่ำสวด surat al-Anfal and surat at-Taubah (บทที่แปด
และเกาของคัมภีรอัลกุรอานที่วาดวยผลดีแหงการสงครามและ
การปฏิบัติตอผูที่ไมไดนับถืออิสลามในภาวะสงคราม-ผูแปล) ที่
พวกเขาทองไดขึ้นใจทุกคืน พวกเราควรละอายแกใจที่พยายาม
จะมองพวกเขาวาถูกแปดเปอนดวยความเชื่อในสิ่งสักการะอื่น
นอกจากอัลลอฮ 133
ใน การ สกัดกั้น ไม ให ชาว มลายู มุสลิม เขารวม ขบวนการ กอ ความ
ไมสงบ รัฐบาลไดพยายามตอบโตทางอุดมการณเพื่อทำลายความ
ชอบธรรมของขบวนการ สำนักจุฬาราชมนตรีไดตีพิมพหนังสือชื่อ
ชี้แจงขอเท็จจริงการบิดเบือนคำสอนศาสนาอิสลามในเอกสารเบอร
จีฮาด ดี ปตตานี (การตอสูที ป่ ตตานี) จำนวน 200,000 เลมซึง่ เขียนเปน
ภาษาไทยเพื่อโตแยงคำอธิบายในหนังสือ เบอรญิฮาด ดี ปตตานี”)134
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ในหนังสือของจุฬาราชมนตรีไดวิพากษวิจารณความคิดชาตินยิ มของ
กลุมผูกอความไมสงบวา “คับแคบ” โดยอางวาความรูสึกชาตินิยม
ขัดแยงกับหลักสากลของอิสลามซึ่งมีจุดมุงหมายในการนำสันติภาพ
มาสูโลกไมใชการนำเอกราชมาสูกลุมชาติพันธุกลุมใดกลุมหนึ่ง136
ไมเปนที่ทราบชัดวามีชาวมลายูมุสลิมไดอานหนังสือเลมนี้มากนอย
เพียง ใด เพราะ หนังสือ เขียน ขึ้น เปน ภาษา ไทย ไม ใช ภาษามลายู ถิ่น
ปตตานี การละเลยตอความละเอียดออนทางวัฒนธรรมเชนนี้ยิ่งจะ
เปนการลดทอนความชอบธรรมของสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งก็มีนอย
อยูแลว เพราะถูกมองวาเปนเครื่องมือของรัฐบาลไทยในการควบคุม
และปราบปรามชาวมลายูมุสลิมในภาคใต 137
ในหมูชาวมลายูมุสลิมเองก็มีการถกเถียงเรื่องความชอบธรรมของ
ขบวนการ อยาง เขมขน อิหมาม บางคน ถูก ขบวนการ เตือน ไม ให
ทำพิธีอาบน้ำศพใหกับคนในขบวนการที่เสียชีวิตเพื่อใหความตาย
ของพวกเขาเปนวีรกรรมเพื่อการปกปองศาสนา138 มีการโตแยงกัน
เองระหวางสมาชิกของขบวนการวาควรทำพิธีฝงศพพวกมูนาฟกใน
สุสานของชาวมุสลิมหรือไม139 การถกเถียงในเชิงสัญลักษณเหลานี้
ถือเปนเรื่องสำคัญ หากรัฐบาลมุงความสนใจและพยายามตอสูใน
เชิงความคิดอยางเหมาะสม การดำเนินการเชนนัน้ จะมีความสำคัญตอ
การยุติความรุนแรงไมนอยกวาวิธีการตอบโตทางการทหาร

“จีฮาด” เปนคำที่สูงสงในอิสลาม มีคุณคายิ่งแกการนอมนำมา
ปฏิบัติ นาเสียดาย ณ วันนี้ คำๆ นี้ไดถูกคนบางคนไดสรางภาพ
แหงความนากลัว สยดสยอง ขมขู คุกคาม มาละเลงสีใหกับ
ความบริสุทธิ์ของ “จีฮาด” สูญเสียความงดงามไปอยางไมนา
ใหอภัย135

133

ดู “Al-Qaeda Asia Tenggara: Penegasan Tentang Ber¬sihnya Panji-Panji
Jihad Fi Sabilillah di Pattani” [Al-Qaeda South East Asia: Confirmation about
the Purity of the Jihad in Pattani], Infojihad, 5 August 2008 (http://infojihad.
wordpress.com/2008/08/05/al-qaeda-asia-tenggara-penegasan-tentangbersihnya-panji-panji-jihad-fi-sabilillah-di-pattani/).
134
ไมเปนที่ทราบชัดวาเอกสารเบอรญิฮาด ดี ปตตานี ฉบับภาษามลายูถิ่นไดถูก
เผยแพรกวางขวางเพียงใด การสะกดคำวา “จีฮาด” ในทีน่ ใช
ี้ ตามตนฉบับทีสำนั
่ ก
จุฬาราชมนตรีใชซึ่งจะแตกตางจากการสะกดในสวนอื่นๆ ของรายงาน
135
สำนักจุฬาราชมนตรี, ชี้แจงขอเท็จจริงการบิดเบือนคำสอนศาสนาอิสลามใน
เอกสารเบอรจีิฮาด ดิ ปตตานี (การตอสูที่ปตตานี), ไมปรากฏวันที่ตีพิมพ, หนา 54

136

อางแลว
หนังสืออีกสองเลมทีราชการ
่
จัดทำคือ สภาทีป่ รึกษาเสริมสรางสันติสขุ จังหวัด
ชายแดนภาคใต, คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต, ชมรม
สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต, อิสลามกับความจริงทีต่ องรู (ยะลา:
2550) ; และ อิสลาม ความจริงทีต่ องเปดเผย (ยะลา: 2550) ซึง่ จัดพิมพโดยจังหวัด
ยะลา
138
สำเร็จ ศรีหราย, ขบวนการ BRN - Coordinate, อางแลว, หนา 185
139
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ผูนำศาสนาอิสลามและอดีตสมาชิกบีอารเอ็น, ตุลาคม
2550
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V. โครงสรางการปฏิบัติการของขบวนการ
หาปหลังจากการปะทุของความรุนแรงในภาคใตยังคงมีความไมชัด
เจนวาใครเปนแกนนำของขบวนการกอความไมสงบและโครงสราง
การปฏิบัติการเปนเชนไร การใชยุทธวิธีที่ปดลับเชนนี้ดูเหมือนวาจะ
ไมมีผลกระทบตอความสามารถในการจัดตั้งขององคกรและไมเปน
ปญหาตอการคัดเลือกคนเขารวมขบวนการแตอยางใด เมื่อดูจาก
ผลกระทบของการใชความรุนแรงซึ่งทำใหมีผูเสียชีวิตนับพันแลว
เรา ไม อาจ จะ กลาว อยาง ดู แคลน เลย วา นี่ เปน เพียง ผลงาน ของ พวก
“โจรกระจอก”
การ ปลูกฝง ความคิด อุดมการณ และ การ รับ คน เขารวม ขบวนการ
กระทำอยางเปนระบบในหลายๆ พื้นที่ในชวงหลายปที่ผานมา ใน
ขณะที่เจาหนาที่รัฐบางคนเชื่อวาขบวนการกอความไมสงบมีสวน
เกี่ยวของกับขบวนการคายาเสพติดและลักลอบนำเขาของหนีภาษี
โดยเฉพาะอยางยิ่งการระดมเงินทุน แตความเชื่อมโยงนั้นก็ไมนาจะ
เปนในระดับแกนนำของขบวนการ
โครงสรางของขบวนการและความสามารถของแกนนำในการควบคุม
การปฏิบตั การ
ิ ของสมาชิกยังคงมีความคลุมเครือ ฝายความมัน่ คงและ
นักวิเคราะหอิสระบางคนเชือ่ วาผูก อความไมสงบสวนใหญอยูภ ายใต
การนำของขบวนการบีอารเอ็น-โคออรดิเนทหรือลูกหลานของพวก
เขา ในขณะที่อีกหลายคนมองวากลุมผูกอความไมสงบเปนเครือขาย
ทีไม
่ มศูี นยการนำ140 งานวิจยั ภาคสนามของไครซิสกรุป พบวาผูที ผ่ าน
กระบวนการปลูกฝงทางความคิดและการฝกแลวจะปฏิบัติการอยูใน
หนวยที่มีอิสระในการปฏิบัติการคอนขางสูง
ฝาย ทหาร ได ราง แผนผัง โครงสราง การ ปฏิบัติ การ ของ บี อาร เอ็นโคออรดิเนทโดยรวบรวมจากขอมูลการสอบสวนผูกอความไมสงบ
ที่ถูกควบคุมตัว ยังคงมีขอสงสัยวาโครงสรางดังกลาวจะดูเปนระบบ
ที่แนนอนตายตัวมากเกินไปสำหรับการเคลื่อนไหวที่มีความยืดหยุน
และเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว กองทัพเชื่อวาผูกอความไมสงบ
ปฏิบัติการเปนหนวยอิสระหนวยเล็กๆ โดยมีชื่อเรียกแตละหนวย
วา อาเยาะห (ayah) ซึ่งเปนคำภาษามาเลยที่มีความหมายวา “พอ”
140

ดูคำอธิบายทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับขบวนการในภาคใต ใน Duncan McCargo,
Tearing Apart the Land: Islam and Legitimacy in Southern Thailand, op. cit.,
pp. 168 - 175.
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ซึ่งขบวนการใชคำนี้เรียกผูนำระดับหมูบาน ในแตละอาเยาะหจะ
แบงออกเปนอยางนอยสี่ฝาย141 ฝายแรกเรียกวา อูลามา ซึ่งหมายถึง
ผูนำศาสนามีหนาที่รับผิดชอบดานการศึกษา ศาสนาและการอบรม
ปลูกฝงความคิด ฝายที่สองเรียกวา เปอรมูดา มีหนาที่ดูแลเยาวชน
ฝายทีสาม
่ คือ ตุรงแง เปนฝายทีคอย
่ สนับสนุนดานปจจัยพืน้ ฐาน ฝาย
เศรษฐกิจ ขาวกรองและงานจิตวิทยามวลชน142 และฝายสุดทาย คือ
เลขานุการทำหนาที่ประสานงานระหวางอาเยาะหกับฝายอื่นๆ143
ฝายทหารประเมินวามีอาเยาะหอยูประมาณ 500 หนวยในจังหวัด
ชายแดนภาคใตหรือประมาณรอยละ 30 ของจำนวนหมูบ า นทัง้ หมด144
อาเยาะหเปนหนวยที่เล็กที่สุดในโครงสรางของขบวนการซึ่งเชื่อวา
เปนโครงสรางที่ลอกแบบมาจากระบบราชการไทย เหนืออาเยาะห
ขึ้นไปคือ lekaran (ตำบล) daerah (อำเภอ) welayah (จังหวัด) และ
kas (ภาค) มีการแบงหาจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งมีประชากร
สวนใหญเปนชาวมลายูมุสลิมออกใหมเปนสามภาคดวยกันคือ ปาตานี
ตะวันออก ภาคกลางและตะวันตก145
หนวยรบแบงออกเปนสามพื้นที่ แตละพื้นที่มีนักรบ 600 ถึง 1,000
คน ในแตละพื้นที่ยังมีการแบงหนวยรบออกเปนสองสวน สวนแรก
คือกลุมที่ประจำอยูในหมูบานและมีการจัดตั้งเปนหนวยที่เรียกวา
อารเคเค (ซึง่ แตละหนวยประกอบไปดวยสมาชิกหกคน) หนวยเหลานี้
ประกอบกันเปน regu (หมู) หมูประกอบ

กันเปน platung (กองรอย) และ
กองรอยเปน kompi (กองพัน) สวนทีส่ องคือหนวยคอมมานโดทีได
่ รบั
การฝกอบรมในขั้นสูงกวาและสามารถยายฐานปฏิบัติการไปเรื่อยๆ
หนวยคอมมานโดแตละหนวยจะประกอบไปดวย Malay tiger force
(หนวยเสือภูเขามลายู) ซึง่ เคลือ่ นไหวอยูใน
 พืน้ ทีป่ าเขาเปนหลัก หนวย
จูโจมเร็วที่ปฏิบัติการตามหมูบาน หนวยระเบิดและหนวยแพทย146
141

ขอมูลขาวกรองบางหนวยระบุวาในบางอาเยาะหนั้นฝายกสิกรรมและการ
สนับสนุนทางเศรษฐกิจและปจจัยพื้นฐานจะดำเนินการโดยหนวยที่แยกตางหาก
142
ฝายนี้เปนหนวยที่วางตะปูเรือใบหรือทอนไมบนถนนเพื่อปองกันการติดตาม
ของเจาหนาที่ความมั่นคงดวย
143
สำเร็จ ศรีหราย, ขบวนการ BRN - Coordinate, อางแลว, หนา 18, 84 - 85
144
อางแลว, หนา 183.
145
หาจังหวัดชายแดนภาคใตที่กลาวถึงคือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและ
สตูล จังหวัดสตูลเปนพืน้ ทีที่ ไม
่ มการ
ี กอความรุนแรง แมวา จะมีพลเมืองสวนใหญ
เปนชาวมลายูมุสลิมก็ตาม จังหวัดสตูลไมไดเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรปาตานี
ในอดีตและคนที่นั่นจะคุนเคยกับการพูดภาษาไทยและมีความกลมกลืนกับคน
ไทยสวนใหญมากกวา
146
เอกสารที่ไครซิสกรุปไดรับจากเจาหนาที่ทหาร
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ผู  บั ญ ชาการ ระดั บ จั ง หวั ด จะ เป น หั ว หน า ที่ ควบคุ ม ทั้ ง ส ว น ของ
อารเคเคและหนวยคอมมานโดโดยผานสายบังคับบัญชาตามลำดับ
ชั้น ฝายทหารเชื่อวาในเขตฐานที่มั่นของพวกเขา การปฏิบัติการของ
กลุมผูกอความไมสงบเปนไปตามโครงสรางดังกลาวนี้ แตพวกเขา
อาจจะไมสามารถจัดตั้งโครงสรางดังกลาวนี้ไดในทุกพื้นที่
ฝายความมั่นคงเชื่อวาบีอารเอ็น-โคออรดิเนทมีสภาสูงสุดที่เรียกวา
Dewan Pimpinan Parti (DPP หรือ “สภาองคการนำ”) ไมเปนที่ทราบ
ชัดวาใครบางทีเป
่ นสมาชิกของดีพพีี ถึงแมวา ฝายความมัน่ คงมีรายชือ่
ของผูที่คาดวานาจะเปนสมาชิกของสภาแหงนี้ซึ่งอาจรวมถึงพี่ชาย
ของสมาชิกสภาผูแทน
 ราษฎรคนหนึง่ ในจังหวัดนราธิวาสและอุสตาซ
147
บางคน ดีพีพีประกอบไปดวยเจ็ดฝายไดแก การตางประเทศ การ
ทหาร เยาวชน เศรษฐกิจ ประชาสัมพันธและอูลามา (ผูนำศาสนา)
และฝายการปกครอง
แผนบันไดเจ็ดขั้นซึ่งถูกคนพบในบานของมะแซ อุเซ็งมักถูกอางถึง
โดยฝายทหารอยูบอยๆวาเปนแผนยุทธศาสตรการแบงแยกดินแดน
โดยแผนนี้จะเริ่มตนจาก 1) การสรางจิตสำนึกมวลชนโดยยึดมั่นใน
ศาสนาอิสลาม ความเปนมลายู มาตุภมู ปา
ิ ตานี การยึดครองของสยาม
และการตอสู 2) การจัดตั้งมวลชนผานโรงเรียนสอนศาสนาตางๆ
สมาคมกีฬาและสหกรณ 3) การจัดตั้งองคกรลับเพื่อปฏิบัติภารกิจ
4) การจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธประมาณ 3,000 คน148 5) การปลูกฝง
อุดมการณชาตินิยมในหมูชาวมลายูมุสลิม เจาหนาที่รัฐและผูที่อยูใน
มาเลเซีย 6) เตรียมพรอมปฏิบตั การ
ิ หรือ “จุดดอกไมไฟแหงการปฏิวตั ”ิ
149
และ 7) กอการปฏิวัติ ยังคงเปนที่ถกเถียงกันอยูวาแผนยุทธศาสตร
นี้มีบทบาทเพียงใดตอการปฏิบัติการรายวันของขบวนการในภาคใต
การอธิบายของฝายความมั่นคงวาศัตรูมีโครงสรางที่เรียงลำดับขั้น
ลงมา ตายตัว รวม ถึง มี อุดมการณ และ แผนการ ที่ ชัด เจน ดังกลาว นี้
ไดถูกตั้งขอสงสัยวาอาจเปนเพียงการสะทอนภาพองคกรของตนเอง
ที่มีโครงสรางการบังคับบัญชาที่ชัดเจน นักวิเคราะหอิสระที่ศึกษา
เกี่ยวกับ ภาค ใต เห็น ตางวา ขบวนการ กอ ความ ไม สงบ นั้น ปฏิบัติ
147

ไครซิสกรุปสัมภาษณ, ทหารและเจาหนาที่ตำรวจอาวุโส, มกราคม 2552
นอกจากเปาหมายในการฝกนักรบ 3,000 คนแลว แผนการเจ็ดขัน้ ตอนยังระบุ
ถึงเปาหมายในการฝกนักรบระดับ “เชีย่ วชาญ” อีก 300 คน และผูที มี่ ความศรัทธา
ในแนวทางนี้อีก 30,000 คน
149
แผนการเจ็ดขั้นตอนนั้นเขียนดวยอักษรยาวี คำแปลภาษาไทยโดยเจาหนาที่
ทหาร
148
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การภายใตโครงสรางการบังคับบัญชาอุปถัมภแบบหลวมๆ ไมมีผูนำ
สูงสุดหนึ่งเดียวที่สามารถมีอิทธิพลหรือควบคุมนักรบในพื้นที่ได
เขาอธิบายวากลุมบีอารเอ็น-โคออรดิเนทเปนกลุมปฏิบัติการที่ใหญ
ที่สุด สวนพูโลและบีไอพีพีมีบทบาทอยูบางเชนกัน150 แกนนำอาวุโส
ของขบวนการรุน เกาคนหนึง่ ซึง่ มีความสัมพันธกบั คนทัง้ ในขบวนการ
รุน เกาและใหมกลาววาขบวนการนีมี้ โครงสรางแตไมรวมศูนยอำนาจ
เพราะหากไมมีโครงสรางแลวก็คงไมมีผูใดจะเขารวมการตอสูเพื่อ
ความฝนที่ไมอาจเปนไปได 151
ฝายความมั่นคงตั้งขอสงสัยวาบีอารเอ็น-โคออรดิเนทนั้นมีเครือขาย
เชื่อมโยงกับกลุมมุสลิมหัวรุนแรงในประเทศอินโดนีเซีย พวกเขา
เชือ่ วากลุม ผูก อความไมสงบกลุม แรกๆ โดยเฉพาะกอนทีความรุ
่
นแรง
จะปะทุขนึ้ ในป 2547 นัน้ ไดรบั การฝกอบรมทางการทหารในประเทศ
อินโดนีเซีย ไมเปนที่ทราบชัดวาการฝกอบรมนั้นเปนการดำเนินการ
กันเองในหมูคนมลายูมุสลิมจากประเทศไทยหรือวาพวกนักศึกษา
ไทยไดถือโอกาสเขารวมฝกอบรมทางการทหารที่กองทัพอินโดนีเซีย
จัดใหสำหรับนักศึกษาที่นั่น ฝายทหารเชื่อวาบีอารเอ็น-โคออรดิเนท
ใช “สมาคมนักศึกษาอิสลามปตตานีไทยในอินโดนีเซีย (Persatuan
Mahasiswa Islam Pattani in Indonesia – PMIPTI) บังหนาเพื่อรับ
สมัครสมาชิก152 นอกจากนียั้ งมีการคาดการณดวยวามีชาวอินโดนีเซีย
บางคน เกี่ยวของ ใน การ กอ ความรุน แรง แต ยัง ไมมี หลักฐาน ยืนยัน
ชัดเจน153 แตจนถึงปจจุบันยังไมมีหลักฐานวาขบวนการในภาคใตมี
ความเกี่ยวของโดยตรงกับกลุมญิฮาดในประเทศเพื่อนบานของไทย

150

การพูดคุยสวนตัวกับนักวิเคราะหอิสระ, มกราคมและมีนาคม, 2552
ไครซิสกรุปสัมภาษณ, อดีตสมาชิกบีไอพีพี, โกตาบารู, 20 มกราคม 2552
152
ไครซิสกรุป สัมภาษณ, ทวี สอดสอง, อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, กรุงเทพฯ,
7 มกราคม 2552 ; พล.ต.สำเร็จ ศรีหราย, รองแมทพั ภาคที่ 4, ปัตตานี, 13 มกราคม
2552 และ พล.ต.ท.อดุลย แสงสิงแกว, ผูช ว ยผูบั ญชาการสำนักงานตำรวจแหงชาติ
และ ผู อำนวยการ ศูนย ปฏิบัติ การ สำนักงาน ตำรวจ แหงชาติ สวนหนา, ยะลา,
26 มกราคม 2552
153
เจาหนาที่ทหารบางคนเชื่อวามีชาวอินโดนีเซียปะปนอยูในกลุมผูกอความไม
สงบที่บุกเขาไปที่คลังอาวุธในคายทหารที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 4 มกราคม
2547 นอกจากนียั้ งเชือ่ วาศพของผูก อความไมสงบทีเสี
่ ยชีวติ ในวันที่ 28 เมษายน
2 5 4 7 และ ไมมี ญาติ มา รับ นั้น อาจ เปน คนอิน โดนี เซีย ไคร ซิส กรุป สัมภาษณ,
พล.ต. จำลอง คุณสงค, รองผูบัญชาการกองกำลังผสมพลเรือนตำรวจทหาร,
15 มกราคม 2552
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VI. บทสรุป
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมีความสำคัญตอการสรางอัตลักษณชาว
มลายูมุสลิมในภาคใต เมือ่ ขบวนการมีฐานคิดอุดมการณแบบชาตินยิ ม
มลายูจึงไมใชเรื่องแปลกที่โรงเรียนเหลานี้จะถูกใชเปนสถานที่บม
เพาะความคิดและชักชวนคนเขารวมตอสู ในบางโรงเรียนขบวนการ
ไดสืบทอดความคิดตอกันมาหลายรุน การสงผานทัศนะจากรุนสูรุน
แสดงใหเห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของความ
ขัดแยง การปลูกฝงความรูสึกชาตินิยม การอุทิศตนเพื่อศาสนาอยาง
แรงกลาและการฝกรบไดเริม่ ขึน้ หลายปกอ นทีความรุ
่
นแรงจะปะทุขนึ้
ในป 2547
สา เหตุ หลัก ที่ ผลักดัน ให ชาว มลายู มุสลิม เขารวม ขบวนการ ก็ เพื่อ
ปกปองอัตลักษณและตอสูกับการกดขี่ขมเหง ดวยความภาคภูมิใจ
ในอดีตอัน “รุงเรือง” นักรบเหลานี้ปรารถนาที่จะกอบกูดินแดนซึ่ง
ครัง้ หนึง่ เคยเปนอาณาจักรอิสระจากรัฐของคนนอกศาสนาซึง่ ถูกมอง
วาปกครองพวกเขาอยางไมเปนธรรม ขบวนการจะคัดเลือกชาวมุสลิม
ทีเคร
่ งศาสนาและสรางแรงบันดาลใจใหกับพวกเขาดวยเรือ่ งราวของ
อาณาจักรปาตานีอันรุง เรือง และการกดขีข่ มเหงของรัฐไทยในปจจุบนั
กอนทีจ่ ะชักชวนใหจับอาวุธตอสูทำสงครามญิ

ฮาด การใชภาษาศาสนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชความคิดเรื่องญิฮาดเพื่อปลุกใหคนลุกขึ้นสู
ดูจะชัดเจนกวาการตอสูของขบวนการในยุคกอน แมวาคำที่ใชอาจ
คลายกับที่กลุมญิฮาดสากล เชน อัล-เคดาและเจมาห อิสลามิยาห
ใช แตวามีความแตกตางในเชิงอุดมการณอยางชัดเจน การตอสูใน
ภาคใตของไทยมีรากฐานจากชาตินยิ มมลายูมากกวาการเปนสวนหนึง่
ของขบวนการญิฮาดสากล
ทัศนะ ของ เจาหนา ที่ รัฐ บางคน ที่ มอง กลุม ผู กอ ความ ไม สงบ อยาง
ผิวเผินวาเพียงเปนพวกติดยาเสพติดหรือโจรกระจอกอยางที่รัฐบาล
ทักษิณเคยกลาวไวไดถูกทาทาย ทั้งนี้เพราะคนที่เขารวมขบวนการ
จำนวนมากถูกดึงดูดดวยความคิดอุดมการณชาติพันธุนิยม รวมถึง
ความรูสึกวาถูกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
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รั ฐ บาล ไทยไม ค  อ ย ให ความ สน ใจ กั บ ป ญ หา ภาค ใต เท า ที่ ควร
เพราะ ตอง เผชิญกับปญ หา การ เมือง ที่ กระทบ ตอ เสถียรภาพ ของ
ตนเอง อยางไรก็ดี รัฐบาลจำเปนตองหันกลับมาใสใจแสวงหาหนทาง
แกปญหา ดวย วิธีการ อื่น นอก เหนือ จาก การ ตอบ โต ทางการทหาร
การปราบปรามผูกอความไมสงบดวยความรุนแรงรังแตจะกอใหเกิด
ผล เสี ย และ ผลั ก ให มี ผู  เข า ร ว ม ขบวนการ มาก ขึ้ น ไปอี ก ความ
พยายามเพงเล็งและควบคุมจำกัดกิจกรรมของขบวนการที่อาจจะ
ดำ เนิน การ อยู ใน โรง เรียน สอน ศาสนาอิสลาม เพียง อยาง เดียว โดย
ไม ได พยายาม ที่ จะ จัดการ กับ ตน เหตุ ที่ ใหญ กวา ซึ่ง เปน ที่มา ของ
ความ ขัด แยง ยิ่งจะ ทำ ใหการ ตอตาน ที่ มี มา ยาวนาน หลาย ทศวรรษ
ขยายตัวมากยิ่งขึ้น แมวาทั้งสองฝายตางก็ควรจะตองปรับทัศนคติ
เขาหา กัน แตความ พยายาม ของ รัฐ ไทย ในการปลูกฝงอุดมการณ
ชาตินิยมไทยในหมูชาวมลายูมุสลิมโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงนโยบายยอมไมอาจจะทำใหการแกปญหาสัมฤทธิ์ผลได
ปญหาที่ทำใหเกิดความเจ็บแคนซึ่งเปนเชื้อไฟใหกับขบวนการกอ
ความไมสงบตองไดรบั การแกไขอยางจริงจังและเห็นผลเปนรูปธรรม
นั่นก็คือการยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการนำตัวผูรับผิดชอบ
ตอการกระทำในอดีตดังกลาวมาลงโทษ การเปลี่ยนนโยบายหรือ
การปฏิบัติที่ไมเคารพตออัตลักษณของชาวมลายูมุสลิมควรจะเปน
กาวตอไป รัฐบาลควรจะใหความเคารพตอภาษาศาสนาและวัฒนธรรม
ของ พวก เขา การ แกปญ หา การ ขาด แคลน ผู แทน ชาว มลายู มุสลิม
ใน โครงสราง ทางการ เมือง และ การ ปกครอง ใน ระดับ ทองถิ่น ควร
เปนสวนหนึ่ง ของ การ แกปญหา ถึงเวลาที่รัฐบาล ควร จะ เนน การ
แกปญหาดวยการเมืองมากกวาการทหาร
กรุงเทพฯ / บรัสเซลส 22 มิถุนายน 2552
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ภาคผนวก ค
ขอมูลเกี่ยวกับอินเตอรเนชั่นแนล ไครซิสกรุป
อินเตอรเนชัน่ แนล ไครซิสกรุป (ไครซิสกรุป ) เปนองคกรเอกชนอิสระทีไม
่ แสวงหา
กำไรและไมใชหนวยงานรัฐบาลซึ่งมีผูปฏิบัติงานกวา 130 คนกระจายอยูใน
พื้นที่ตางๆ ในหาทวีปเพื่อวิเคราะหวิจัยสถานการณดวยการเก็บขอมูลในพื้นที่
และทำงานรณรงคกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับประเด็นเหลานั้นในระดับสูงเพื่อ
ปองกันและแกไขความขัดแยงที่รุนแรงในจุดตางๆ ทั่วโลก
แนว ทางการ ทำงาน ของ ไคร ซิส กรุป มี พื้นฐาน จาก การ เก็บขอมูล ภาคสนาม
ไคร ซิส กรุป มี ทีมงาน นัก วิเคราะห การเมือง ที่ทำงาน อยู ใน พื้น ที่ หรือ ใน พื้น ที่
ใกลเคียงกับประเทศที่มีโอกาสจะเกิดปญหาหรือที่ปญหามีแนวโนมจะรุนแรง
หรือวาฟนตัวขึ้นมาใหม ไครซิสกรุปจะออกรายงานเชิงวิเคราะหซึ่งรวมถึงขอ
เสนอแนะเพือ่ เสนอตอผูที มี่ อำนาจในการตัดสินใจในเชิงนโยบายในระดับระหวาง
ประเทศ โดยวางอยู่บนฐานการวิเคราะหขอมูลและการประเมินสถานการณ
ในภาคสนาม นอกจากนี้ ไครซิสกรุปยังออกรายงานรายเดือน “ไครซิส วอช”
(Crisis Watch) ซึ่งมีความยาวสิบสองหนาชื่อ นำเสนอการสรุปสถานการณ
ลาสุด ของ ปญหา ความ ขัด แยง หรือ สถานการณ ที่ สอเคา ที่ จะ กอ ให เกิด ความ
ขัดแยงสำคัญๆ ทั่วโลกดวย
ไครซิสกรุปเผยแพรรายงานผานทางระบบอีเมลและทางเวบไซตขององคกร
คือ www.crisisgroup.org ไครซิสกรุป ทำงานโดยรวมมือกับรัฐบาลและหนวยงาน
ที่ มี อิทธิพล ตอ รัฐบาล อยาง ใกล ชิด ซึ่ง รวม ไป ถึง สื่อมวลชน เพื่อ นำเสนอ บท
วิเคราะห สถานการณ วิกฤติ ตางๆ รวม ทั้ง ผลักดัน ขอเสนอ เชิง นโยบาย ของ
ไครซิสกรุป
คณะกรรมการบริหารของไครซิสกรุปประกอบไปดวยบุคคลสำคัญในวงการ
การเมือง การทูต ธุรกิจและสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นสวนสำคัญที่ทำใหรายงาน
และขอเสนอแนะตางๆ ไดรับความสนใจจากผูกำหนดนโยบายระดับสูงทั่วโลก
ไครซิสกรุปมีประธานรวมสองทาน คือ Cristopher Patten อดีตกรรมาธิการดาน
กิจการภายนอกของสหภาพยุโรป และ Thomas Pickering อดีตเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกา สวนประธานกรรมการบริหารตั้งแตป 2543 คือ Gareth Evans
อดีตรัฐมนตรีตางประเทศของออสเตรเลีย
สำนักงานใหญของไครซิสกรุปอยูในกรุงบรัสเซลส และมีสำนักงานหลักที่ดูแล
งานดานการรณรงคเชิงนโยบายอยูที่กรุงวอชิงตัน ดีซี (ซึ่งเปนสถานที่ที่ไครซิส
กรุปจดทะเบียนตามกฎหมาย) และนิวยอรค นอกจากนี้ยังมีสำนักงานที่มีขนาด
เล็กกวาในกรุงลอนดอนและมีเจาหนาที่ประสานงานในกรุงมอสโควและปกกิ่ง
ไครซิสกรุปมีสำนักงานระดับภูมิภาคอีกเกาแหง (ใน Bishkek, Bogotá, Dakar,
Islamabad, Istanbul, Jakarta, Nairobi, Pristina and Tbilisi) และมีนักวิเคราะหทำงาน
ในทีต่ างๆ อีกสิบแปดแหงดวยกัน (Abuja, Baku, Bangkok, Beirut, Cairo, Colombo,
Damascus, Dili, Jerusalem, Kabul, Kathmandu, Kinshasa, Ouagadou gou,
Port-au-Prince, Pretoria, Sarajevo, Seoul and Tehran) ในขณะนี้ไครซิสกรุป
ทำงานครอบคลุมพื้นที่ที่มีปญหาความขัดแยงหรือมีโอกาสเกิดปญหากวา 60
จุดในสีทวี
่ ป ในทวีปแอฟริกาไครซิสกรุป ทำการศึกษาวิจยั ใน Burundi, Cameroon,

Central African Republic, Chad, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the
Congo, Eritrea, Ethiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Liberia, Nigeria,
Rwanda, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Uganda และ Zimbabwe
ในเอเชีย ไครซิสกรุปทำการวิจัยใน Afghanistan, Bangladesh, Burma/
Myanmar, Indonesia, Kashmir, Kazakhstan, Kyrgyzstan,Nepal, North Korea,
Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Taiwan Strait, Tajikistan, Thailand, TimorLeste, Turkmenistan และ Uzbekistan ในยุโรปทำการวิจยั ใน Armenia, Azerbaijan,
Bosnia and Herzegovina, Cyprus, Georgia, Kosovo, Macedonia, Russia (Nort
h Caucasus), Serbia, Turkey และ Ukraine สวนในตะวันออกกลางและแอฟริกา
เหนือทำการวิจัยใน Algeria, Egypt, Gulf States, Iran, Iraq, Israel-Palestine,
Lebanon, Morocco, Saudi Arabia, Syria และ Yemen สวนในลาตินอเมริกาและ
คาบสมุทรคาริบเบียนทำการวิจัยใน Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala,
Haiti และ Venezuela
ไครซิสกรุป ไดเงินสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศตางๆ มูลนิธเพื
ิ อ่ การกุศล บริษทั
ตางๆ รวมถึงผูบริจาคที่เปนรายบุคคล หนวยงานรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนดาน
การเงินแกองคกรอยูในปจจุบัน ไดแก Australian Agency for International
Development, Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Austrian
Development Agency, Belgian Ministry of Foreign Affairs, Canadian International Development Agency, Canadian International Development and
Research Centre, Foreign Affairs and International Trade Canada, Czech
Ministry of Foreign Affairs, Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, Dutch
M i n i s t r y o f F o r e i g n A f f a i r s , F i n n i s h M i n i s t r y o f F o r e i g n A f f a i r s, F r e n c h
Ministry of Foreign Affairs, German Federal Foreign Office, Irish Aid, Japan
International Cooperation Agency, Principality of Liechtenstein, Luxembourg
Ministry of Foreign Affairs, New Zealand Agency for International Development, Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Swedish Minis try for
Foreign Affairs, Swiss Federal Department of Foreign Affairs, Turkish Ministry
of Foreign Affairs, United Arab Emirates Ministry of Foreign Affairs, United
Kingdom Department for International Development, United Kingdom
Economic and Social Research Council, U.S. Agency for International
Development.
ผูบริจาคเงินในสวนที่เปนมูลนิธิและจากภาคธุรกิจทั้งที่ใหการสนันสนุนรายป
และ/หรือสนับสนุนกองทุน Securing the Future ไดแก the Better World Fund,
Carnegie Corporation of New York, William & Flora Hewlett Founda tion,
H u m a n i t y U n i t e d , H u n t A l t e r n a t i v e s F u n d , J e w i s h W o r l d W a t c h , K i ms e y
Foundation, Korea Foundation, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation,
Open Society Institute, Victor Pinchuk Foundation, Radcliffe Foundation,
Sigrid Rausing Trust, Rockefeller Brothers Fund และ VIVA Trust.
มิถุนายน 2552
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รายงานไครซิสกรุปเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตั้งแตป 2549
เอเชียกลาง
Uzbekistan: In for the Long Haul, Asia Briefing N°45, 16 February
2006 (also available in Russian)
Central Asia: What Role for the European Union?, Asia Report
N°113, 10 April 2006
Kyrgyzstan’s Prison System Nightmare, Asia Report N°118, 16
August 2006 (also available in Russian)
Uzbekistan: Europe’s Sanctions Matter, Asia Briefing N°54, 6
November 2006
Kyrgyzstan on the Edge, Asia Briefing N°55, 9 November 2006
(also available in Russian)
Turkmenistan after Niyazov, Asia Briefing N°60, 12 February
2007
Central Asia’s Energy Risks, Asia Report N°133, 24 May 2007
(also available in Russian)
Uzbekistan: Stagnation and Uncertainty, Asia Briefing N°67, 22
August 2007
Political Murder in Central Asia: No Time to End Uzbekistan’s
Isolation, Asia Briefing N°76, 13 February 2008
Kyrgyzstan: The Challenge of Judicial Reform, Asia Report
N°150, 10 April 2008 (also available in Russian)
Kyrgyzstan: A Deceptive Calm, Asia Briefing N°79, 14 August
2008 (also available in Russian)
Tajikistan: On the Road to Failure, Asia Report N°162, 12 February 2009
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
China and North Korea: Comrades Forever?, Asia Report N°112,
1 February 2006 (also available in Korean)
After North Korea’s Missile Launch: Are the Nuclear Talks
Dead?, Asia Briefing N°52, 9 August 2006 (also available in Korean
and Russian)
Perilous Journeys: The Plight of North Koreans in China and
Beyond, Asia Report N°122, 26 October 2006 (also available in
Korean and Russian)
North Korea’s Nuclear Test: The Fallout, Asia Briefing N°56, 13
November 2006 (also available in Korean and Russian)
After the North Korean Nuclear Breakthrough: Compliance or
Confrontation?, Asia Briefing N°62, 30 April 2007 (also available
in Korean and Russian)

North Korea-Russia Relations: A Strained Friendship, Asia
Briefing N°71, 4 December 2007 (also available in Russian)
South Korea’s Election: What to Expect from President Lee,
Asia Briefing N°73, 21 December 2007
China’s Thirst for Oil, Asia Report N°153, 9 June 2008 (also available in Chinese)
South Korea’s Elections: A Shift to the Right, Asia Briefing N°77,
30 June 2008
North Korea’s Missile Launch: The Risks of Overreaction, Asia
Briefing N°91, 31 March 2009
China’s Growing Role in UN Peacekeeping, Asia Report N°166,
17 April 2009
North Korea’s Chemical and Biological Weapons Programs,
Asia Report N°167, 18 June 2009
North Korea’s Nuclear and Missile Programs, Asia Report N°168,
18 June 2009
North Korea: Getting Back to Talks, Asia Report N°169, 18 June
2009
เอเชียใต
Nepal: Electing Chaos, Asia Report N°111, 31 January 2006
Pakistan: Political Impact of the Earthquake, Asia Briefing N°46,
15 March 2006
Nepal’s Crisis: Mobilising International Influence, Asia Briefing
N°49, 19 April 2006
Nepal: From People Power to Peace?, Asia Report N°115, 10 May
2006 (also available in Nepali)
Afghanistan’s New Legislature: Making Democracy Work, Asia
Report N°116, 15 May 2006
India, Pakistan and Kashmir: Stabilising a Cold Peace, Asia
Briefing N°51, 15 June 2006
Pakistan: the Worsening Conflict in Balochistan, Asia Report
N°119, 14 September 2006
Bangladesh Today, Asia Report N°121, 23 October 2006
Countering Afghanistan’s Insurgency: No Quick Fixes, Asia
Report N°123, 2 November 2006
Sri Lanka: The Failure of the Peace Process, Asia Report N°124,
28 November 2006
Pakistan’s Tribal Areas: Appeasing the Militants, Asia Report
N°125, 11 December 2006
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Nepal’s Peace Agreement: Making it Work, Asia Report Nº126,
15 December 2006
Afghanistan’s Endangered Compact, Asia Briefing Nº59, 29
January 2007
Nepal’s Constitutional Process, Asia Report N°128, 26 February
2007 (also available in Nepali)
Pakistan: Karachi’s Madrasas and Violent Extremism, Asia
Report N°130, 29 March 2007
Discord in Pakistan’s Northern Areas, Asia Report N°131, 2 April
2007
Nepal’s Maoists: Purists or Pragmatists?, Asia Report N°132, 18
May 2007 (also available in Nepali)
Sri Lanka’s Muslims: Caught in the Crossfire, Asia Report N°134,
29 May 2007
Sri Lanka’s Human Rights Crisis, Asia Report N°135, 14 June
2007
Nepal’s Troubled Tarai Region, Asia Report N°136, 9 July 2007
(also available in Nepali)
Elections, Democracy and Stability in Pakistan, Asia Report
N°137, 31 July 2007
Reforming Afghanistan’s Police, Asia Report N°138, 30 August
2007
Nepal’s Fragile Peace Process, Asia Briefing N°68, 28 September
2007 (also available in Nepali)
Pakistan: The Forgotten Conflict in Balochistan, Asia Briefing
N°69, 22 October 2007
Sri Lanka: Sinhala Nationalism and the Elusive Southern Consensus, Asia Report N°141, 7 November 2007
Winding Back Martial Law in Pakistan, Asia Briefing N°70, 12
November 2007
Nepal: Peace Postponed, Asia Briefing N°72, 18 December 2007
(also available in Nepali)
After Bhutto’s Murder: A Way Forward for Pakistan, Asia
Briefing N°74, 2 January 2008
Afghanistan: The Need for International Resolve, Asia Report
N°145, 6 February 2008
Sri Lanka’s Return to War: Limiting the Damage, Asia Report
N°146, 20 February 2008
Nepal’s Election and Beyond, Asia Report N°149, 2 April 2008
(also available in Nepali)
Restoring Democracy in Bangladesh, Asia Report N°151, 28
April 2008
Nepal’s Election: A Peaceful Revolution?, Asia Report N°155, 3
July 2008 (also available in Nepali)
Nepal’s New Political Landscape, Asia Report N°156, 3 July 2008
(also available in Nepali)
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Reforming Pakistan’s Police, Asia Report N°157, 14 July 2008
Taliban Propaganda: Winning the War of Words?, Asia Report
N°158, 24 July 2008
Sri Lanka’s Eastern Province: Land, Development, Conflict,
Asia Report N°159, 15 October 2008
Reforming the Judiciary in Pakistan, Asia Report N°160, 16
October 2008
Bangladesh: Elections and Beyond, Asia Briefing N°84, 11 December 2008
Policing in Afghanistan: Still Searching for a Strategy, Asia
Briefing N°85, 18 December 2008
Nepal’s Faltering Peace Process, Asia Report N°163, 19 February
2009 (also available in Nepali)
Afghanistan: New U.S. Administration, New Directions, Asia
Briefing N°89, 13 March 2009
Pakistan: The Militant Jihadi Challenge, Asia Report N°164, 13
March 2009
Development Assistance and Conflict in Sri Lanka: Lessons from
the Eastern Province, Asia Report N°165, 16 April 2009
Pakistan’s IDP Crisis: Challenges and Opportunities, Asia Briefing N°93, 3 June 2009
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
Papua: The Dangers of Shutting Down Dialogue, Asia Briefing
N°47, 23 March 2006 (also available in Indonesian)
Aceh: Now for the Hard Part, Asia Briefing N°48, 29 March
2006
Managing Tensions on the Timor-Leste/Indonesia Border, Asia
Briefing N°50, 4 May 2006
Terrorism in Indonesia: Noordin’s Networks, Asia Report N°114,
5 May 2006 (also available in Indonesian)
Islamic Law and Criminal Justice in Aceh, Asia Report N°117,
31 July 2006 (also available in Indonesian)
Papua: Answers to Frequently Asked Questions, Asia Briefing
N°53, 5 September 2006
Resolving Timor-Leste’s Crisis, Asia Report N°120, 10 October
2006 (also available in Indonesian)
Aceh’s Local Elections: The Role of the Free Aceh Movement
(GAM), Asia Briefing N°57, 29 November 2006
Myanmar: New Threats to Humanitarian Aid, Asia Briefing
N°58, 8 December 2006
Jihadism in Indonesia: Poso on the Edge, Asia Report N°127, 24
January 2007 (also available in Indonesian)
Southern Thailand: The Impact of the Coup, Asia Report N°129,
15 March 2007 (also available in Thai)
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Indonesia: How GAM Won in Aceh, Asia Briefing N°61, 22 March
2007
Indonesia: Jemaah Islamiyah’s Current Status, Asia Briefing
N°63, 3 May 2007
Indonesia: Decentralisation and Local Power Struggles in
Maluku, Asia Briefing N°64, 22 May 2007
Timor-Leste’s Parliamentary Elections, Asia Briefing N°65, 12
June 2007
Indonesian Papua: A Local Perspective on the Conflict, Asia
Briefing N°66, 19 July 2007 (also available in Indonesian)
Aceh: Post-Conflict Complications, Asia Report N°139, 4 October
2007 (also available in Indonesian)
Southern Thailand: The Problem with Paramilitaries, Asia Report
N°140, 23 October 2007 (also available in Thai)
“Deradicalisation” and Indonesian Prisons, Asia Report N°142,
19 November 2007 (also available in Indonesian)
Timor-Leste: Security Sector Reform, Asia Report N°143, 17
January 2008 (also available in Tetum)
Indonesia: Tackling Radicalism in Poso, Asia Briefing N°75, 22
January 2008
Burma/Myanmar: After the Crackdown, Asia Report N°144, 31
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Indonesia: Jemaah Islamiyah’s Publishing Industry, Asia Report
N°147, 28 February 2008 (also available in Indonesian)
Timor-Leste’s Displacement Crisis, Asia Report N°148, 31 March
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The Philippines: Counter-insurgency vs. Counter-terrorism in
Mindanao, Asia Report N°152, 14 May 2008
Indonesia: Communal Tensions in Papua, Asia Report N°154, 16
June 2008 (also available in Indonesian)
Indonesia: Implications of the Ahmadiyah Decree, Asia Briefing
N°78, 7 July 2008 (also available in Indonesian)
Thailand: Political Turmoil and the Southern Insurgency, Asia
Briefing N°80, 28 August 2008 (also available in Thai)
Indonesia: Pre-election Anxieties in Aceh, Asia Briefing N°81, 9
September 2008 (also available in Indonesian)
Thailand: Calming the Political Turmoil, Asia Briefing N°82, 22
September 2008 (also available in Thai)
Burma/Myanmar After Nargis: Time to Normalise Aid Relations,
Asia Report N°161, 20 October 2008 (also available in Chinese)
The Philippines: The Collapse of Peace in Mindanao, Asia Briefing
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