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บทนํา 
 

ความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตน้ันเปนสถานการณความม่ันคงที่สําคัญและเรงดวน

ของรัฐไทย เน่ืองจากสถานการณดังกลาวไดกลายเปนโจทยปญหาความมั่นคง ที่ทาทายภูมิปญญาทาง

การเมืองการปกครองที่แหลมคงยิ่งในปจจุบัน ซึ่งหากผูที่เก่ียวของทุกฝายไมรู ไมเขาใจสถานการณการ

อยางลึกซึ้งและประสบความลมเหลวในการแกไข  ประเทศก็อาจถึงขั้นตองเสียดินแดนจังหวัดชายแดน

ภาคใตไปกับเหตุการณความไมสงบในครั้งน้ีก็เปนได 
 

 ดังน้ันผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการแกไขปญหาโดยตรง นักวิชาการผูที่สนใจศึกษาและ

ประชาชนทั่วไปจึงควรใชสติ เหตุผลและองคความรู ตั้งใจพิจารณาสถานการณอยางรอบคอบ เพ่ือที่จะ

ไดเขาใจสถานการณการอยางถูกตอง ตรงตามความเปนจริง อันเปนพ้ืนฐานสําคัญที่จะทําใหไดมาซึ่ง

ความคิดที่ถูกตองในการแกไขปญหาและนําไปสูการกําหนด วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทาง นโยบาย 

ยุทธศาสตรและยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพ เม่ือนําไปปฏิบัติแลวเกิดประสิทธิผล ทําใหความรุนแรงลด

ระดับลงจนสถานการณการกลับคืนสูสภาวะปกติไดในที่สุดปญหาสถานการณความไมสงบ 
 

 ปญหาสถานการณความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน จากผลการศึกษาพบวา 

ปญหาที่กอใหเกิดความไมสงบในพ้ืนที่น้ันมี 3 ระดับคือ 
 

1. ระดับปญหาหลัก ไดแกปรากฏการณความรุนแรงที่เกิดจากปฏิบัติการกอเหตุรายรายวัน

หรือการตอสูดวยอาวุธกับรัฐไทย ของขบวนการแบงแยกดินแดนที่นําโดยกลุม BRN Co-
ordinate 

2. ระดับปญหารอง ไดแกสภาพการที่กอใหเกิดเง่ือนไขพ้ืนฐานในการดํารงอยูของสถานการณ

ความรุนแรง ทั้งในดานปริมาณและดานคุณภาพ ไดแก 
• การจัดการศึกษาที่ไรประสิทธิภาพและดอยคุณภาพ 
• การแพรระบาดของส่ิงเสพติด 
• พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเจาหนาที่รัฐ 
• ความลมเหลวของกลไกรัฐในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
• ความไมเปนเอกภาพทางความคิดและการปฏิบัติของบุคลากรระดับตางๆ ในสวน

ราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา 
• ความไมยุติธรรมในการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามกระบวนการ

ยุติธรรม 
 
3. ระดับปญหาเสริม  ไดแก สภาพที่กอใหเกิดผลการเพ่ิมระดับความรุนแรงของสถานการณ

และเพ่ิมความยุงยากในการแกไขใหแกปญหาระดับหลักและระดับรอง ทั้งโดยตรงและโดยออม ไดแก 
• การเมืองการปกครอง 
• มุมมองตอประวัติศาสตรทองถ่ิน 



• การคาขายส่ิงผิดกฎหมาย 
• การคอรัปชั่นและการประพฤติผิดคิดมิชอบในวงราชการ 
• สภาพทางสังคมจิตวิทยา ดานลบระหวางกลไกรัฐกับประชาชนและกลุมคนตาง

วัฒนธรรม 
• การตางประเทศ 
• การกําหนดนโยบายและการจัดทําแผนพัฒนาสังคมในพื้นที่ที่ไมสอดคลองกับความ

จําเปนของทองถ่ินอยางแทจริง 
• ความยากจน 
• การดํารงอยูของอํานาจมืดและอิทธิพลทองถ่ิน 
• การแยงชิงผลประโยชนของกลุมการเมืองระดับตางๆ 
 
• การกําหนดกฎเกณฑ ทางสังคมและการบังคับใชกฎหมายที่ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของ

ประชาชน 
• การสรางกระแสชาตินิยมและแบงแยกสังคม โดยยึดโยงกับจิตสํานึกทางเชื้อชาติความ

ศรัทธาในศาสนาและความรูสึกรวมทางประวัติศาสตรของขบวนการแบงแยกดินแดน

ใหเปนประเด็นอุดมการณในการตอสูกับรัฐไทย 
 
ปญหาทั้ง 3 ระดับ ดังกลาวปญหาหลักเปนปญหาใจกลางที่ตองใหนํ้าหนักในการแกไขมากที่สุด

และในการดําเนินการแกไขจะตองทําพรอมกันและทําทันทีจะทําโดยวิธีลําดับกอนหลัง ตามกําลัง

งบประมาณและความพรอมในภาวะปกติไมได เพราะทุกระดับปญหาจะเกี่ยวของสัมพันธกันอยาง

สลับซับซอนสงผลกระทบ ทั้งโดยตรงและโดยออมซ่ึงกันและกันทั้งระบบ 
 
รากเหงาสาเหตุของปญหา 
 ในรายงานการน้ีนําเสนอเปนการใหความเห็นตอรากเหงาสาเหตุของปญหา ซึ่งตั้งอยูบน

พ้ืนฐานของความเชื่อที่วา เจาของบทบาทในการสรางสถานการณการกอความไมสงบตัวจริงคือ

ขบวนการแบงแยกดินแดนที่มีกลุม BRN Co-ordinate เปนแกนนํา เพราฉะน้ันเหตุผลทาง

ทฤษฎีและการพิจารณารูปธรรมของปรากฏการณในทางปฏิบัติจึงมีขอบเขตอยูในบริบทของสงคราม

แบงแยกดินแดน (Separatist Violence) เปนสําคัญ 
 

• สงครามแบงแยกดินแดน ในทางทฤษฎีเปนรูปแบบหน่ึงของสงครามกลางเมืองลักษณะ 
สําคัญคือกลุมที่สูรบกับรัฐบาล ไมไดมีเปาหมายในการยึดอํานาจรัฐ เพ่ือเปล่ียนระบอบการเมืองและ

เศรษฐกิจ  หากแตมี เปาหมายหลักในเชิงดินแดน คือตองการแยกตนเองไปตั้ งรัฐชาติใหม 

(Independence) หรือเรียกรองการตั้งเปนเขตปกครองตนเองภายในพ้ืนที่รัฐชาติเดิม 

(Autonomy) เดิมพันการตอสู  มิใชเรื่องของการเปล่ียนแปลงรัฐบาลหรือระบอบการเมือง หาก



เปนการเปล่ียนแปลงขอบเขตของรัฐ (Boundary) อํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนและความสัมพันธ

ระหวางสวนกลางกับพ้ืนที่ชายขอบ 
 
ในสงครามแบงแยกดินแดน คูขัดแยงหลักมี สองฝาย คือ กลุมชาติพันธที่มีการจัดตั้งทาง

การเมืองซ่ึงตอสูเพ่ืออิสรภาพทางการเมือง โดยการจัดตั้งรัฐใหม หรือตั้งเปนเขตปกครองตนเองภายรัฐ

ชาติที่ตนเองสังกัด ฝายหน่ึงกับ รัฐบาลที่ตองการรักษาอํานาจสวนกลางของรัฐและบูรณภาพทาง

ดินแดนอีกฝายหน่ึง 

 
อยางไรก็ตามความขัดแยงกรณีการแบงแยกดินแดนไมจําเปนตองนําไปสูความรุนแรงเสมอไป 

แตส่ิงที่ผูเก่ียวของตองศึกษาใหถองแทก็คือในเงื่อนไขใด ที่ความขัดแยงถูกแปรเปล่ียนไปเปนความ

รุนแรง 
 
สําหรับรากเหงาสาเหตุของการแบงแยกดินแดนน้ัน คําอธิบายหลักที่นักวิชาการหลายคนเสนอ 

คือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การแบงแยกกีดกันทางชาติพันธุและภูมิศาสตรทางการเมืองงานชิ้น

สําคัญของ Horowitz1  เสนอวาสวนใหญแลวขบวนการแบงแยกดินแดนเกิดขึ้นในเขตที่มีการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจลาหลัง ซึ่งรูสึกวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและถูกครอบงําทาง

การเมือง เง่ือนไขสําคัญอีกประการหน่ึง ที่นําไปสูการตอสูแบงแยกดินแดนคือองคประกบทางชาติพันธุ

บนพ้ืนที่น้ันๆ  
 
ในประเด็นน้ีงานของ Monica Toft2  เสนอวาเงื่อนไขการแบงแยกดินแดนในเกือบ 

ทุกกรณีคือการกระจุกตัวของชาติพันธุ หน่ึงๆ อยางหนาแนนในพ้ืนที่สําคัญทางประวัติศาสตร 
  
 ในขณะที่ Sambauis and miladovic3  เสริมวาในกรณีที่พ้ืนที่น้ันอยูติดกับเขต
แดนของอีกรัฐหน่ึง ซึ่งปกครองโดยกลุมชาติพันธเดียวกัน โอกาสที่จะเกิดการตอสู เพ่ือแบงแยกดินแดน

ยิ่งมีสูงขึ้น สวน Gurr ก็ไดเสนอวา สงครามแบงแยกดินแดนน้ันเปนการบรรจบกันของการเมืองใน

อดีตกับการเมืองปจจุบัน เขาเสนอวามี 4 ปจจัย สําคัญที่อธิบายสาเหตุและเง่ือนเวลาการตอสู เพ่ือ

แบงแยกดินแดนคือ 
 

                                                 
1 Donald Horowitz, The Deadly Ethnic Riot (Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 2001),pp. 1-42 
2 Monica Duffy Toft, The Geography of Ethnic Violence: Identity, 
Interests, and the Indivisibility of Territory (Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 2003). 
3 Nicholas Sambanis and Branko Milanovic, “Explaining the Demand for 
Sovereignty,” 



• ปจจัยแรก คือความรูสึกอยางแรงกลาที่ผูคนมีตออัตลักษณทางชาติพันธและศาสนา

กลุมของตน  
• ปจจัยที่สอง  แรงจูงใจท่ีมีรวมกันของชนกลุมนอยอันเกิดจากการถูกกีดกัน หรือกดข่ี

จากรัฐบาลและประชาชนสวนใหญ 
• ปจจัยที่สาม ความสามารถของกลุมดังกลาวที่จะมีปฏิบัติการทางการเมืองรวมกัน ซึ่ง

มาจากการสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
• ปจจัยที่ส่ี เงื่อนไขทางการเมืองในสังคมใหญที่เอื้ออํานวย เชน การเปล่ียนรัฐบาลการ

เปล่ียนระบบการเมืองหรือวิกฤติทางการเมืองในรูปแบบอื่นๆ อยางไรก็ตามแมวาปจจัย

เหลาน้ีจะชวยอธิบายการเกิดขึ้นของกระบวนการแบงแยกดินแดน แตก็มีขอจํากัดน่ัน

คือไมสามารถอธิบายวาเหตุใดบางขบวนการเลือกใชสันติวิธีในการตอสู เพ่ือใหไดมา

ซึ่งอิสรภาพ ทางการเมือง ในขณะที่บางขบวนการใชความความรุนแรง เปนหนทางใน

การตอสู 
 

ดังน้ันความรุนแรงในฐานะยุทธวิธีแกไขความขัดแยง อาจจะริเริ่มมาจากฝายรัฐหรือขบวนการ

แบงแยกดินแดนก็ได 
 

อยางไรก็ตามจากการศึกษารายงานการวิจัยก็พบวา ความรุนแรงมักจะถูกตอบโตดวยความ

รุนแรง จากฐานขอมูลในโครงการ Minorities at Rirk (MAR)  ที่ Ted Gurr4
 เปน

หัวหนาโครงการ พบวา ในทศวรรษ  1990 บรรดาขบวนการแบงแยกดินแดน 154 กลุมทั่วโลก มี 

53  กลุมเลือกใชวิธีการกอสงครามกลางเมือง ในขณะที่ 31 กลุมเลือกใชวิธีการกอการราย หรือไมก็

พยายามจํากัดการกอกบฎใหอยูในระดับทองถ่ิน  
 

ในขณะที่ 70 กลุมที่เหลือเลือกใชการตอสูแบบสันติวิธีในบรรดา 42 กลุม จาก 70กลุมน้ีใช
วิธีการเดินขบวนและการชุมนุมประทวงอยางสันติ ในขณะที่อีก 28 กลุมที่เหลือเลือกใชวิธีการตอสูเชิง

สัญลักษณ จากฐานขอมูลเหลาน้ี หากพิจารณาใหดีก็จะพบวา ยุทธวิธีที่แตละกลุมเลือกใชและระดับ

ความรุนแรงที่เกิดขึ้น มีความสัมพันธกับเปาหมายของขบวนการฯ อยางชัดเจน 
 
• ขบวนการฯที่มุงแยกตัวเปนอิสระ เพ่ือไปสรางรัฐชาติใหมเลือกใชวิธีการของสงครามจรยุทธ

และการสูรบในเมืองเปนหลัก 
• ในขณะที่กลุมที่มีเปาหมายจํากัดกวาน้ัน เชน การเรียกรองเขตปกครองตนเอง จะเลือกใช

ยุทธวิธีที่มีความรุนแรงในระดับที่ต่ํากวาหรือใชสันติวิธี 
 

                                                 
4 Ted Robert Gurr, People versus States: Minorities at Risk in the New 
Century (Washington: United States Institute of Peace Press,2000). 



จากการเฝาสังเกตติดตามสถานการณการกอความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตของ

ไทยมาอยางตอเน่ือง โดยเนนการพิจารณาที่กลุมกอการฯ พยายามสื่อสารตอสาธารณะ เชน 

แถลงการณ ใบปลิวโฆษณาในพ้ืนที่ปฏิบัติการเวบไซตของกลุมฯ เอง คําใหสัมภาษณของผูนํากลุมฯ ที่

ปรากฏในส่ือทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 
ที่สําคัญที่สุดคือขอมูลที่ไดจากการซักถามผูตองหาหลายพันคนไดปรากฏความจริงที่มีนํ้าหนัก

เพียงพอจนเช่ือไดวา ตัวการที่แทจริงของการกอความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตคือ 

ขบวนการแบงแยกดินแดนที่มีกลุม B.R.N. Co-ordinate เปนแกนนําและเมื่อนําผลการศึกษา

ที่ไดจากรายงานการวิจัยของนักวิชาการซ่ึงไดกลาวไวโดยสังเขปแลวในตอนตนมาเทียบเคียงกับ

เหตุการณที่เกิดขึ้นก็จะพบประเด็นที่เกี่ยวของและนาสนใจ ดังน้ี 
• สถานการณความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีลักษณะที่สอดคลองกับงานวิจัย

วาดวยสงครามแบงแยกดินแดน คือ กลุมที่สูรบกับรัฐบาลมีเปาหมายหลักอยูที่ตองการแยก

ตนเองออกไปตั้งรัฐชาติใหม 
• เดิมพันของการตอสูอยูที่การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของรัฐและอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดน 
• คูขัดแยงหลักของสงครามแบงแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใตมี 2 ฝายชัดเจน คือ 

กลุมชาติพันธุมลายูปตตานีที่มีการจัดตั้งทางการเมืองซึ่งประกาศเจตนารมณชัดเจนวา จะ

ดําเนินการตอสูเพ่ืออิสรภาพทางการเมืองเพ่ือจัดตั้งรัฐใหมชื่อ “ปาตานีดารุสสลาม” 
• รากเหงาสาเหตุปญหาที่สําคัญของสงครามแบงแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใตของ

ไทย คือ 
o พลังจิตสํานึกประวัติศาสตรบาดแผลในอดีตระหวางรัฐสยามกับรัฐปาตานีที่กลุม

ชาติพันธุมลายู ถายทอดสงตอไปยังลูกหลานนับตั้งแตสยามไดปาตานีเปนเมืองข้ึน

และดําเนินการรวมชาติใหเปนหน่ึงเดียว คือ ชาติไทย 
o จังหวัดชายแดนภาคใตมีการกระจุกตัวของกลุมชนชาติพันธุมลายูหนาแนนเปน

พิเศษในพ้ืนที่สําคัญทางประวัติศาสตรทั้งที่จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส 
o จังหวัดชายแดนภาคใตเปนพ้ืนที่ติดกับเขตแดนของประเทศมาเลเซียซ่ึงปกครอง

โดยชาติพันธุเดียวกันกับกลุมชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 
o ชาวมลายูในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีความรูสึกแรงกลาตอการปกปองอัต

ลักษณทางเชื้อชาติและศาสนาในกลุมของตน 
o แรงจูงใจรวมกันของชาวมลายูปตตานี คือ ความรูสึกที่วากลุมชาติพันธุของตน

ไมไดรับความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ถูกครอบงําทางการเมือง ถูกเลือกปฏิบัติ

ทางสังคม ถูกกดข่ีจากเจาหนาที่รัฐซึ่งอยูในฐานะผูปกครอง ถูกหวาดระแวงและ

ไมไดรับความไววางใจจากกลุมคนในสังคมใหญ 
o มีเงื่อนไขทางการเมืองของสังคมใหญที่เอื้ออํานวย เชน มีการเปลี่ยนรัฐบาลบอย 

เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเน่ือง ผูบริหารประเทศระดับนโยบายและ

ระดับควบคุมกลไกขับเคล่ือนในทางปฏิบัติในพ้ืนที่ไมเขาใจสภาพปญหาอยางลึกซึ้ง



ถึงแกน ทําใหแนวคิดทางยุทธศาสตรไมชัดเจนเปนเอกภาพ มีวิธีคิดที่ไมถูกตอง

และสอดคลองกับความเปนจริง ทําใหการกําหนดนโยบายผิดพลาด การ

ดําเนินการแกไขความรุนแรงทั้งระบบลมเหลว มีลักษณะสอดคลองกับทฤษฎี

สงครามแบงแยกดินแดน คือ กลุมที่สูรบกับรัฐบาล มีเปาหมายหลักอยูที่ตองการ

แยกตนเองไปตั้งรัฐชาติใหม 
 

• ขบวนการแบงแยกดินแดนที่มีกลุม B.R.N. Co-ordinate เปนแกนนํา เลือกใช

ยุทธวิธีสงครามจรยุทธและการสูรบในเมือง เน่ืองจากกลุม B.R.N. มีพ้ืนฐานและ

ประสบการณการตอสูมาจากยุทธศาสตรสงครามประชาชนของเหมาเจอตุง
5
รวมกับพรรค

คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) ในอดีตที่มีความเชื่อวา อํานาจรัฐเกิดจากปาก

กระบอกปนและการตอสูในรูปแบบของการจลาจลและสงครามกลางเมืองจากกลุมใชความ

รุนแรงในประเทศแถบตะวันออกกลาง 
• ยุทธวิธีการตอสูในรูปแบบสงครามจรยุทธในเมือง ขบวนการฯ เชื่อวาเมื่อการตอสูเขมขน

ขึ้น สถานการณก็จะพัฒนาเปนการจลาจลและสงครามกลางเมืองไปเอง ซึ่งสถานการณ

ดังกลาวจะเปนตัวสรางเงื่อนไขนําไปสูการจัดตั้งรัฐใหมที่มีเอกราชและหลุดพนจากอํานาจ

การปกครองของรัฐไทยได 
 
ผลจากการศึกษาพิจารณารายงานการวิจัยของนักวิชาการ เม่ือเทียบเคียงกับปรากฏการณเชิง

ประจักษที่กําลังเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ก็จะเห็นไดอยางชัดเจนวา บทบาทของขบวนการ

แบงแยกดินแดนเปนปญหาใจกลางหลักในบริบทของสถานการณความไมสงบทั้งมวล ผูที่เกี่ยวของกับ

การแกไขปญหาทุกภาคสวน จึงตองตระหนักและรวมศูนยความสนใจอยูที่ประเด็นน้ี ไมเชนน้ันจะไม

สามารถกําหนดแนวทางแกปญหาที่ชัดเจนและประสบผลสําเร็จไดไมวาจะในปจจุบันหรืออนาคต 
 

สภาพปญหา/สถานการณปจจุบัน/แนวโนมในอนาคต 
 ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตสําหรับผูเก่ียวของที่ไมไดสัมผัสปญหาอยางซึมลึก 

ตอเน่ืองและยาวนาน จะรูสึกวามีโครงสรางของปญหาคลายกับปญหาพ้ืนฐานของสังคมไทยทั่วๆ ไป มี

เพียงเรื่องเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเทาน้ันที่มีลักษณะเปนวิถีจําเพาะ อันเปนอัตลักษณของบุคคล

และสังคมเฉพาะพ้ืนที่ที่คนในพ้ืนที่อื่นๆ เขาใจไดยาก ซึ่งเปนบอเกิดของความหวาดระแวงของสังคม

ใหญที่มีตอสังคมพ้ืนที่ ชองวางน้ีเองที่ทําใหเกิดลักษณะเลือกปฏิบัติ ทําใหคนในพ้ืนที่รูสึกวาตนเองไมได

รับความเปนธรรม ถูกกีดกันและเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ ถูกกลั่นแกลงตางๆ นานา เกิดเจตคติดานลบ

ตอสังคมใหญ ส่ิงเหลาน้ีเม่ือสะสมนานเขาก็จะระเบิดออกเปนความรุนแรงอยางที่เปนอยูในปจจุบัน 
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 อดีตประธานพรรคคอมมิวนิสตจีน รัฐบุรุษนักยุทธศาสตรดานการเมือง การทหารของกองทัพปลดแอกประชาชน

จีน 



 แตสําหรับคนที่สัมผัสสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตอยางซึมลึก ตอเน่ืองและยาวนาน รับรู

ปญหาความเปนไปทางสังคมอยางคอยเปนคอยไป จะไมรูสึกเชนน้ัน คนเหลาน้ีสวนใหญจะรูสึกวา 

ปญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหญโตและเปนอันตรายตอความม่ันคงของประเทศเปน

อยางยิ่ง เปนปญหาการกอกบฏของขบวนการชาตินิยมทางเชื้อชาติที่มีเปาหมายแบงแยกดินแดน

ออกไปตั้งรัฐใหมที่มีเอกราชและอธิปไตยเปนของตนเอง 
 
 รูปธรรมของสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองมาตั้งแตป 2547-2552

6
 มี

เหตุรายเกิดขึ้นถึง 9,100  กวาครั้ง แยกเปนกรณียิงดวยอาวุธปนถึง 4,752 ครั้ง วางเพลิง 1,334 ครั้ง 

และวางระเบิด 1,453 ครั้ง เหตุเกิดในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสมากที่สุดประมาณ 3,100 กวาครั้ง 

ปตตานีรองลงมา 2,800 กวาครั้ง และยะลา 2,500 กวาครั้ง ตามลําดับ เหตุรายรายวันดังกลาวได

สรางความสูญเสียแกประชาชนมากที่สุด คือ 2,880 กวาศพ รองลงมาคือตํารวจ 213 ศพและทหาร 

190 กวาศพ 
 

 สวนการบังคับใชกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมน้ัน ระยะเวลากวา 5 ป (2547-2552) 

ที่เจาหนาที่รัฐไดพยายามสืบสวน คนหาความชัดเจน ในจํานวน 6,262 คดี สามารถรูไดชัดเจนถึงตน

สายปลายเหตุ 1,361 คดี พิพากษาแลวผูตองหารับโทษขั้นประหารชีวิต 15 ราย จําคุก 27 รายและ

ยกฟอง 56 ราย สวนการตรวจคนจับกุมอาวุธปนที่ใชกอเหตุน้ัน เจาหนาที่สามารถยึดไดประมาณ 290 

กระบอก แยกเปน M16 จํานวน 82 กระบอก HK 11 กระบอก AK 47 กระบอก ปนลูกซอง 34 

กระบอก และปนพกส้ัน 121 กระบอก 
 
 ปจจุบันสถานการณความรุนแรงยังไมมีทีทาวาจะยุติลง ในทางตรงขามกลับเพ่ิมขึ้นในเชิง

คุณภาพ การกอเหตุไดสรางความสูญเสียในปริมาณที่มากข้ึน รูปแบบของเหตุรายก็ยกระดับความ

เหี้ยมโหดและสยดสยองมากย่ิงขึ้น 
 
 ส่ิงที่เกิดขึ้นในปจจุบันที่เห็นไดชัดเจนก็คือ ขวัญและกําลังใจของขาราชการในพ้ืนที่ตกต่ําลง

อยางหนัก การอพยพยายถ่ิน เปล่ียนงาน ขายบานและที่ทํากิน มีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ หากรัฐบาลยังตี

โจทยปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตไมแตก ไมสามารถสรางภาพอนาคตใหประชาชนคน

ในพ้ืนที่เกิดความมั่นใจก็เชื่อไดเลยวาอีกไมเกิน 10 ป คนไทยที่นับถือศาสนาอ่ืนไมใชมุสลิมหรือเปน

คนมุสลิมแตเลือกที่จะยืนขางรัฐไทยจะไมมีใหเห็นอีกตอไป ความสําเร็จของขบวนการแบงแยกดินแดนที่

มีกลุม B.R.N. Co-ordinate เปนแกนนํา ก็จะเหนือกวารัฐบาลอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใน

ยุทธศาสตรระยะที่ 2 คือการสรางภาวะอันนาสะพรึงกลัวใหเกิดข้ึนไดครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตและคนที่ไมยอมอยูใตอํานาจของขบวนการฯ ก็ถึงวาระที่ตองอพยพหลบหนีออกจากพ้ืนที่ไป 
 

                                                 
6 สํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนาจังหวัดยะลา ป 2552 



 โดยสรุปก็คือ ในปจจุบันฝายรัฐยังไมสามารถยุติเหตุรายรายวันได และยังไมสามารถขับเคล่ือน

งานการเมืองที่เปนการเมืองเน้ือหาเชิงคุณภาพได ถาจะกลาวกันตามความจริงในเชิงยุทธศาสตรก็

สามารถกลาวไดวา ณ วันน้ี การทหารและการเมืองของฝายรัฐยังอยูในข้ันตอนของ ‘ขั้นยัน’ ไมไดกาว
ไปถึง ‘ขั้นรุก’แตอยางใดและหากคิดคํานวณโดยเอาตนทุนหนาตักเปนตัวตั้งระหวางฝายรัฐกับฝายกอ
ความไมสงบแลว แมคนที่ไมมีพ้ืนฐานดานความม่ันคงก็พอจะมองออกวาโดยเน้ือแทแลว การตอสูใน

ปจจุบันใครเปนผูแพและใครกันแนที่เปนผูชนะ 
 
กรอบคิดและทิศทางในการแกไขปญหา 

กรอบคิด 
 การคิดถึงสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต จําเปนตองคิดโดยเอาสถานการณ

จริงมาเปนตัวตั้งวาสถานการณจริงคืออะไร ปรากฏการณความไมสงบ ทุกรูปแบบทุกพ้ืนที่ มีใครเปนผู

ปฏิบัติการ มีสาเหตุ/เงื่อนไข/แนวทาง/นโยบาย/ยุทธศาสตร/และยุทธวิธีอยางไร วัตถุประสงค/

เปาหมายของกลุมกอการคืออะไร หากเราสามารถรูจนตอบคําถามตางๆ ดังกลาวได เราก็จะสามารถ

กําหนดยุทธศาสตรยุทธวิธีแกปญหาไดอยางถูกตองเชนกัน จากการศึกษาและติดตามสถานการณอยาง

ใกลชิดและตอเน่ือง ผูรายงานมีความมั่นใจในการตอบโจทยความไมสงบในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 

 สถานการณจริงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตขณะน้ี คือ สถานการณสงครามจรยุทธในเมือง

ระหวางรัฐไทยกับขบวนการแบงแยกดินแดนที่มีกลุม B.R.N. Co-ordinate เปนแกน

นํา 
 สถานการณมีสาเหตุมาจากการปลุกเราจิตสํานึกประวัติศาสตรบาดแผลในอดีต ซึ่งก็คือ กรณีที่

ราชอาณาจักรสยามไดเขามาทําสงครามยึดครองรัฐปตตานีเปนเมืองขึ้น แลวดําเนินการรวม

ชาติใหเปนหน่ึงเดียวเปนประเทศไทยในปจจุบัน ทําใหกลุมของเชื้อสายเจาผูปกครองรัฐปาตานี

เดิมตองแตกกระสานซานเซ็นกระจายอยูในที่ตางๆ ทั้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตและใน

ตางประเทศ 
 

จิตสํานึกการกูชาติของผูปกครองรัฐปตตานีเดิมน้ีไดสืบทอดสงตอไปยังลูกหลานรุนแลวรุนเลา 

นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน เม่ือมีเง่ือนไขเหมาะสมก็จะเกิดความไมสงบหรือ ‘การตอสูที่ปาตานี’ ขึ้นเมื่อ
น้ันทันที 

 

 เงื่อนไขสงครามสําคัญที่ดํารงอยูในพ้ืนที่ 2 ประการ คือ 
o การปกครองทองถ่ิน โดยองคกรการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบตางๆ เชน องคการ

บริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลที่ไรประสิทธิภาพ ไม

สามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของทองถ่ินได ประกอบกับกลไกรัฐตั้งแต

ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบานไมไดทําหนาที่เพ่ือประชาชนอยางแทจริง อีกทั้ง

บางสวนยังไดสรางปญหาใหกับประชาชนมากขึ้นไปอีก 



o การใชกฎหมายอิสลาม สําหรับสังคมมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต เน่ืองจาก

ในปจจุบัน กฎหมายอิสลามที่เก่ียวกับครอบครัวและมรดกมีฐานะเปนแผนกหน่ึงใน

ศาลยุติธรรมไทย มีดาโตะยุติธรรมเปนผูพิจารณาหลักกฎหมายอิสลามในการตัดสิน

คดี แตความเห็นของชาวมุสลิมในพ้ืนที่ตองการแยกออกมาเปนศาลเฉพาะตางหากที่

เรียกวา “ศาลชารีอะห” มีคณะลูกขุนหรือที่เรียกวา คณะอูลามะ (ผูรูทางศาสนา) ที่

ไดรับการสรรหามาโดยธรรมเนียมการสรรหาผูนําศาสนาแบบดั้งเดิม เปนคณะผู

ตัดสินคดีความ ซึ่งศาลชารีอะหดังกลาวยังอยูภายใตการดูแลของศาลสถิตยุติธรรม

เชนเดิม 
 

 แนวทางการตอสูของกลุมกอความไมสงบ 
o ในประเทศ ใชแนวทางตอสูดวยอาวุธประสานกับการตอสูรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือแบงแยก

ดินแดนออกเปนรัฐเอกราชที่ปกครองโดยชาวมลายูมุสลิม เปล่ียนระบอบการปกครอง

เปนรัฐอิสลาม 
o ในตางประเทศ ใชแนวทางการทําแนวรวมกับองคกรระดับสากลและกลุมประเทศ

มุสลิมเพ่ือขอความสนับสนุนกระบวนการท่ีนําไปสูการสถาปนารัฐเอกราช “ปาตานีดา
รุสสลาม” 

 
 นโยบาย กลุมกอความไมสงบฯ ไดประกาศนโยบายตอมวลชนไว 3 ประการ คือ 

o เชิดชูอัตลักษณของชาวมลายูปตตานี 
o ประกาศใชกฎหมายอิสลามในการปกครองรัฐปตตานี 
o ปลดปลอย “ปาตานี” เดิมใหกลับมาเปนรัฐเอกราชที่มีอธิปไตยเปนของตนเอง 
 

 ยุทธศาสตร 
ใชรูปแบบการตอสูดวยอาวุธประสานกับการตอสูรูปแบบอ่ืนๆ พัฒนาสถานการณไปสูสงคราม

กลางเมือง เพ่ือสรางเงื่อนไขที่เหมาะสมในการปลดปลอยพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต สถาปนารัฐปา

ตานีที่มีเอกราชและอธิปไตยเปนของตนเอง 
 

 ยุทธวิธี 
กลุมกอความไมสงบใชยุทธวิธีทั้งดานการเมืองและการทหาร ดังน้ี 
ดานการเมือง 

o จัดตั้งองคกรและศูนยการนํา 
o กําหนดขั้นตอนการตอสูไว 7 ขั้น 
o สรางความสับสนใหแกเจาหนาที่รัฐและสังคมโดยกลยุทธการขาวกรองและการตอตาน

ขาวกรอง 
o สรางขอมูล (ชุดความจริงเทียม) ส่ือสารสูสังคม 



o ปลุกระดมทางการเมือง 
ดานการทหาร 

o จัดตั้งกองกําลังติดอาวุธระดับตางๆ 
o กระจายกําลังออกทําสงครามจรยุทธ 
o อําพรางการปฏิบัติการ/ซัดทอดใหเปนความผิดของเจาหนาที่รัฐ 
o ผลักดัน/ยกระดับการตอสูสูสงครามกลางเมือง 
o ปฏิบัติการกอเหตุรายรายวันดวยรูปแบบที่หลากหลาย 
 

 เปาหมายการตอสู 
เพ่ือสรางสภาวการณที่เอ้ืออํานวยตอแนวทางการตอสูทั้งทางดานการเมืองและดานการทหาร

ใหบรรลุเปาหมายการแบงแยกดินแดนเพ่ือสถาปนารัฐปาตานีที่มีเอกราชและอธิปไตยของ

ตนเอง 
 

ทิศทางในการแกไขปญหา 
 การกําหนดทิศทางการแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต จากการศึกษา

ผลการวิจัยและขอมูลความจริงเชิงประจักษในพ้ืนที่อยางตอเน่ืองมาเปนเวลากวา 5 ป (2547-2551) 

สามารถสรุปเปนประเด็นเสนอแนะถึงแนวทางการแกไขปญหาไดดังน้ี 
 
 

 การแกไขปญหาหลัก 
คือการตอสูกับขบวนการแบงแยกดินแดนที่มีกลุม B.R.N. Co-ordinate เปนแกนนําโดย

ดําเนินการดวยแนวทางตอไปน้ี 
 
ดานการเมือง 

 ลดหรือทําลายเงื่อนไขพ้ืนฐานที่นําไปสูแนวความคิดแบงแยกดินแดน 
o พัฒนาเศรษฐกิจใหเจริญรุงเรืองตามแนวคิดใหจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษอยางจริงจังและตอเน่ือง 
o สนับสนุนใหจัดกิจกรรมเชิงสมานฉันทระหวางชุมชนตางวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ 
o สนับสนุนใหชาวมุสลิมในพื้นที่ไดมีพ้ืนที่ทางการเมืองอยางเต็มที่ตั้งแตระดับทองถ่ินไป

จนถึงระดับชาติ 
o เรงรัดพัฒนาพ้ืนที่ที่มีการกระจุกตัวของกลุมชนเชื้อสายมลายูอยางหนาแนนในพ้ืนที่

สําคัญทางประวัติศาสตรใหมีความเจริญทั้งโครงสรางพ้ืนฐาน กิจการศาสนา เศรษฐกิจ

และสังคม โดยใชสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเปนจุดขายโดยพัฒนาใหเปนแหลง

เรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม เชน อุทยานประวัติศาสตร วัฒนธรรมทองถ่ิน เหลาน้ี

เปนตน 



o เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับรัฐชายแดนของมาเลเซียที่ติดตอกับไทย เชน กลันตัน 

ไทรบุรี ใหแนบแนน เพ่ือลดเง่ือนไขมิติดานภูมิศาสตร รัฐศาสตร เขตแดนที่บางรัฐของ

มาเลเซียปกครองโดยชนกลุมชาติพันธุเดียวกันกับประชากรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตของไทย 
o สนับสนุนสงเสริมอัตลักษณของชาวมลายูมุสลิมและใหเสรีภาพที่เปนรูปธรรมในการ

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ทั้งการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 
o ขจัดเง่ือนไขที่เกิดจากเจาหนาที่รัฐบางสวนที่มีตอประชาชน เชน การกีดกัน การเอารัด

เอาเปรียบ กดขี่ขมเหง การเลือกปฏิบัติ ความไมเขาใจและหวาดระแวงจากคนกลุม

ใหญในสังคมที่มีตอชนเชื้อสายมลายูสวนนอยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
o สรางความเขาใจอันดีตอทุกประเทศในโลกมุสลิมเพ่ือปองกันการหนุนชวยดานยุทธ

ปจจัยจากภายนอกดวยเหตุที่บางประเทศไมเขาใจ เพราะไมทราบความจริงหรือเพราะ

เขาใจผิดจากขอมูลบิดเบือนของกลุมกอความไมสงบ 
o งานการเมืองควรทําอยางตอเน่ือง แมรัฐบาลสวนกลางจะเปล่ียนแปลงหรือมีปญหา

เพียงใด ก็จะตองไมทิ้งการแกปญหาความไมสงบในภาคใต เน่ืองจากความออนแอของ

รัฐบาลกลางจะเปนองคประกอบหน่ึงที่ทําใหสถานการณในภาคใตยกระดับความ

รุนแรงมากยิ่งขึ้น 
 

ดานการทหาร 
 งานการทหารเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งประการหน่ึงของงานการเมืองเปนหลักประกันใหงาน

การเมืองกาวรุดไปเปนเครื่องมือในการแกปญหาและอุปสรรคของงานการเมือง เม่ือใดงานการเมืองถึง

จุดอับหรือทางตันไมอาจเดินหนาตอไปได งานการทหารก็จะทําหนาที่ทลายจุดอับหรือทางตันน้ัน

เปดทางใหงานการเมืองเดินหนาตอไปได 
 เพราะฉะน้ันการเมืองกับการทหารจึงเปนส่ิงเดียวกันที่เกิดจากความเปนเอกภาพของดาน

ตรงกันขาม ดังคํากลาวที่วา งานการทหารเปนความตอเน่ืองของงานการเมือง 
 

 สําหรับในบริบทของการตอสูแกปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน งาน

การทหารก็เปนปจจัยที่สําคัญสูงสุดประการหน่ึงจะไมเอาการทหารเลยน้ันไมได แตจะใชอํานาจทาง

การทหารเม่ือใดและอยางไรน้ัน เปนส่ิงที่จะตองประเมินความเหมาะสมและพิจารณาความจําเปนให

ละเอียดรอบคอบ คือ ตองมีเงื่อนไขที่สุกงอมจริงๆ แลวเทาน้ันถึงจะใชงานการทหารเขาไปจัดการกับ

ปญหาเฉพาะสวนน้ันๆ  ไดมีคําถามจากสังคมทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตวาสถานการณ

ความไมสงบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สมควรที่จะใชการทหารเขามาแกไขแลวหรือยัง ถาใชจะใชเมื่อใดและใช

อยางไรถึงจะเหมาะสม 
 

 ความเห็นของผูรายงานเห็นวา การใชอํานาจทางการทหารในการแกไขปญหาความไมสงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใตน้ันควรพิจารณาดําเนินการในประเด็นสําคัญตางๆ ดังน้ี 
 



 กองทัพจะตองใหความสําคัญกับงานขาวกรองอยางยิ่งยวด ขาวกรองที่มีประสิทธิภาพ แมนยํา

และทันเวลา จะเปนหูเปนตาตอการปฏิบัติการของทหารและเปนหลักประกันไมใหเกิดความ

ผิดพลาด เพราะการผิดพลาดทางการทหารเพียงครั้งเดียว อาจทําลายงานการเมืองใหพังทลาย

ลงทั้งระบบได 
 การตอสูกับปญหาความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตครั้งน้ี งานความคิดเปนส่ิงสําคัญ

ที่สุด รองลงมาคือ งานยกระดับความรูสึกเชิงบวกของประชาชน งานความคิดเปนงานทาง

ทฤษฎี (ตรรกะ/ความเช่ือ/เจตคติ) สวนการยกระดับความรูสึกเปนงานภาคปฏิบัติ (ความ

เหมาะสม/เสมอภาค/ยุติธรรม/ชัดเจน/โปรงใส/ตรวจสอบได) 
 
 กองทัพควรจัดตั้งสํานักทฤษฎีขึ้นเพ่ือรองรับการตอสูทางความคิด บุคลากรหนวยน้ีตองนอย

คนแตเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจสรรหามาจากผูรูทางศาสนา นักรัฐศาสตร นักประวัติศาสตรและ

นักการทหาร คนกลุมน้ีตองปฏิบัติหนาที่ ศึกษาคนควา ผลิตชุดความคิดเพ่ือตอบโตชุด

ความคิดเสมือนจริงของกลุมกอความไมสงบใหเปนขอยุติที่ลงตัวในดานความคิดและจิตใจของ

ประชาชน 
 

 กองทัพตองใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธที่สามารถส่ือสารตอประชาชนและสังคมได 

ทั้งทางตรงและทางออม ดานกวางและดานลึกอยางมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลเปน

รูปธรรม 
 

 กองทัพควรจัดอบรมและฝกฝนกําลังพลทั้งระดับบัญชาการและระดับปฏิบัติใหมีความรูความ

เขาใจถึงความจําเปนที่จะตองคํานึงเสมอวา การปฏิบัติการทางทหารทุกครั้งตองไดการเมืองทุก

ครั้ง การปฏิบัติการทางทหารที่ไมไดการเมือง คือ การชวยใหฝายตรงขามไดรับชัยชนะเร็วขึ้น

น่ันเอง 
 

 กําลังพลทุกสังกัด  หนวยรบทุกหนวย  ตองเขาใจพ้ืนฐานเดียวกันก็วาการตอสู  การดําเนินงาน  

การแกปญหา  และการพัฒนาทุกอยางที่ใชเหตุผล  ใชสติปญญา  ใชความเพียรพยายามและใช

กระบวนการการมีสวนรวม  คือ  สันติวิธี  การใชอํานาจทางการทหารก็เปนสันติวิธี  ตราบใด

ที่การใชอํานาจน้ันยังอยูในกรอบของกฎหมาย  ไมใชอารมณ และไมใชอาวุธ  การใชอาวุธตอง

เปนทางออกและเครื่องมือสุดทาย  เม่ืองานการเมืองหรือสันติวิธีใชไมไดผลแลวเทาน้ัน 
 

โดยสรุปการแกปญหา  ความไมสงบจังหวัดชายแดนใตของไทยน้ัน  ตองใช

องคประกอบ 3 สวน เสมอกลาวคือ  สวนแรกผูที่มีหนาที่ในการแกปญหาโดยตรง  จะตอง

ศึกษาและวิเคราะหแกนแทของสถานการณใหมีความชัดเจนวา  รากฐานของความรุนแรงมา

จากหลายสาเหตุ  แตในสาเหตุที่หลากหลายน้ัน  จะมีอยูสาเหตุหน่ึงที่เปนสาเหตุหลักอันเปน

รากฐานของสาเหตุยอยอ่ืนๆ สาเหตุน้ีเองคือ รากฐานของปญหา  ที่รัฐจะตองลดหรือขจัด

เงื่อนไขลงใหได  ในกระบวนการลดหรือขจัดเงื่อนน้ีเองที่จะตองใชองคประกอบที่สองและที่สาม

คือ งานการเมืองและงานการทหาร 



งานการเมืองและงานการทหารดังกลาว  รัฐจะตองเปนฝายริเริ่ม  หรือเปนฝายรุก

ตลอดเวลา  การรุกตองเริ่มจากการรุกทางการเมือง และตามดวยการรุกทางการทหารทุกครั้ง

ไป  ทุกพ้ืนที่  ทุกสถานการณที่รัฐเปนฝายริเริ่มจะตองไมทําดวยอารมณ  แตจะตองทําอยางมี

การเมืองนําอยางพลิกแพลงและอยางมีแผนการณทุกครั้งที่กําหนดแผนไมวาจะเปนแผนระดับ

ยุทธศาสตร  ระดับยุทธการหรือระดับยุทธวิธี  จะตองดําเนินการดวยความ รอบรู  รอบคอบ  

และรอบดานเสมอ  งานแกปญหาความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต  จึงจะไดผล  อาจจะ

ชาไปบาง  แตก็มั่นคงยั่งยืนและแกปญหาไดจริง 
.......................................................................... 

 

 
 

 


