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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาทัศนคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อปัญหา  
ความไม่สงบที่เกิดข้ึนในพื้นที่ มุ่งศึกษาถึงมุมมอง วิสัยทัศน์ ของเยาวชนว่ามีความเห็นอย่างไรต่อ
ปัญหาที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานและการที่เยาวชนนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งจากกลไกแนวทางการแก้ไข
หาทางออกกับปัญหาความขัดแย้งที่นับวันย่ิงทวีความรุนแรงข้ึน 

เป็นที่ยอมรับกันว่าการใช้ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น   
เป็นผลโดยตรงจากการมีทัศนคติ อคติ ความเช่ือในอุดมการณ์การเมืองของชาติที่ไม่สอดคล้องกระทั่ง
ขัดแย้งกับความเป็นจริงของสังคมมุสลิมชายแดนภาคใต้ ทั้งหมดท าให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลพร้อมที่จะใช้
ความรุนแรงในทุกรูปแบบทั้งในโครงสร้างและนอกเหนือกฎหมายหลากหลายสารพัด ไม่ต้องสงสัยเลย
ว่าประเด็นปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กลายเป็นจุดเรียกร้องความสนใจจากนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรความสัมพันธ์แห่งเอเชีย สันนิบาตอาหรับ และองค์การสหประชาชาติ การร้องทุกข์ของ
คนมลายูมุสลิมต่อปัญหาดังกล่าวยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงได้ 

อย่างไรก็ตามปมเงื่อนส าคัญที่ช่วยคลี่คลายในการไปบรรลุเป้าหมายของความขัดแย้ง  
นั้นรัฐจะต้องเปิดใจกว้างยอมรับในความแตกต่างความหลากหลายทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
คนในชาติ โดยเฉพาะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความต่างทั้ง
เรื่องของศาสนา ประเพณี ความเช่ือต่าง ๆ พิจารณารูปแบบนโยบายการปกครองให้มีความเหมาะสม
ยิ่งข้ึน การให้ความส าคัญกับการเรียนศาสนาของเด็กมุสลิม โดยเฉพาะการเรียนต่อในระบบปอเนาะ 
การยินดีให้มุสลิมปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนภาษามาลา ยู
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บุคลากรที่รัฐส่งลงไปประจ าในพื้นที่จะต้องผ่านการอบรม การเรียนรู้ การท าความเข้าใจกับผู้คนใน
ท้องถ่ินได้อย่างดี 

ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นประเด็นที่ ถูกให้ความส าคัญเพียงเล็กน้อยหรือไม่ ได้  
ให้ความส าคัญเลย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เน้นไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่พวกเขาเหล่านั้นเป็น
หน่อกลไกที่คอยปรับความเข้าใจบนวิถีอัตลักษณ์ของความแตกต่าง เป็นสื่อประสานของการอยู่
ร่วมกันบนความหลากหลายและน าความสันติสุขคืนสู่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาเยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่ ในพื้นที่  3  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นว่าประเด็นส าคัญหลักนั้นภาครัฐควรให้ความส าคัญกับประชาชนในพื้นที่
ในการเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการพืน้ที่ หรือการที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองซึง่ถือกันว่าเปน็
เจ้าของอ านาจอธิปไตยโดยที่ภาครัฐไม่ควรที่จะเข้ามาใช้อ านาจการบริหารจัดการมากจนเกินไปโดยที่
ไม่ได้ค านึงถึงว่าประชาชนในพื้นที่มีความต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไร อีกทั้งภาครัฐควรจะต้อง
ให้ความส าคัญในเรื่องของอัตลักษณ์ยอมรับในความหลากหลายเน้นเรื่องของการกระจายอ านาจอยา่ง
ทั่วถึงและท าให้การเมืองการปกครองภายใต้รูปแบบรัฐเดียวด าเนินไปอย่างงดงามและราบรื่นสันติวิธี
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักประชาธิปไตยที่เน้นรูปแบบของสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมที่ได้
ช่ือว่าประชาชนคือเจ้าของอ านาจมิใช่รัฐ 
  
ค าส าคัญ: การแบ่งแยกดินแดน, การก่อการร้าย, มุสลิมมลายู 
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ABSTRACT 

 
The attitudes of young people in the three southernmost provinces  

where the unrest occurred in the area.  The study focused on a vision of youth that 
have commented on the issue dragged on so long and the young students as part of 
a mechanism to seek solutions to the conflicts that nowadays more and deteriorating. 
It is widely accepted that the violence in the three southernmost provinces. As a direct 
result of a prejudice attitude, belief in the ideological politics of the inconsistent, even 
contradictory to the reality of Muslim southern border.  All government officials are 
ready to use violence in all its forms, both in structure and in addition to a variety of 
legal restraints.  There is no doubt that the issue of three southernmost provinces has 
become the focus of international attention.  The Organization of Asia relations.  Arab 
League and the United Nations The grievances of the Muslim attitude towards the 
issue has to be settled either.  
              However, the key to unravel the knots in the state to achieve the goals of 
the conflict must be open-minded acceptance of differences, diversity and cultural 
identity of the nation. The lifestyle of the people in the three southern provinces, 
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which are the subject of different religious traditions and beliefs.  Consider a policy 
regime that is more nuanced.  A focus on studying the religion of Islam.  Specifically, 
the study in a Pondok.  The Muslims are willing to follow the traditions.  The focus is 
on teaching Malay. The government sent personnel stationed in the area to be trained 
to learn to understand the local people as well. 
              These issues are issues that have been the focus of little or no importance 
at all. This study, the researchers focused on the young people, they are the 
mechanism that shoots forward on the way to an understanding of the different 
identities. The media coordinator of coexistence on the variety. And bring peace back 
to the nation's sustainable. 
              The study indicated that the group of students, young people who live in 
the three southernmost provinces.  The main issue that the government should give 
priority to local people to participate in the management area.  Or that he has a 
political role, which is considered the owner of sovereignty by the government not to 
use power management too without taking into account that local people are 
demanding it.  And do not want anything.The government should focus on issues of 
identity, acceptance of diversity, focusing on the issue of decentralization thoroughly 
and keep politics under a single state runs gracefully and smoothly peace process is 
based.  the spirit of democracy that focuses on the theme of freedom and equality 
that is known is the owner, not the state. 
 
Keywords: Discrimination, Rebellion, Malay Muslims
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 

หากกล่าวถึงปัญหาความไม่สงบที่ เกิดข้ึนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ 
หลาย ๆ คนให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่เองหรือคนนอกพื้นที่ เนื่องจากว่าปัญหาดังกล่าวได้
กลายเป็นข่าวให้ได้เห็นกันทุกวันไม่ว่าจะทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือทางสื่อวิทยุ ซึ่งประเด็นปัญหา
ความขัดแย้งความไม่สงบที่เกิดข้ึนมีมานานหลายทศวรรษผ่านมาช่ัวหลายอายุคนทั้งคนรุ่นเก่าที่มีอายุ
ราว 70 ปี 80 ปี หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ ๆ ที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษากันอยู่ หากไปไต่ถามคนรุ่นก่อน ๆ 
เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าความไม่สงบดังกล่าวที่เกิดข้ึนนั้นเกิดมาจากความขัดแย้งกันทางด้านเช้ือชาติ 
ศาสนาที่นับถือไม่เหมือนกัน ความไม่เข้าใจกันในหลาย ๆ  เรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นอยู่
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันหรือความเป็นมาจากประวัติศาสตร์ของการถูกยึด
ครองในยุคสมัยที่มีการท าศึกสงครามกันครั้งเมื่อในอดีต  

แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปแม้ว่าปัญหาต่าง ๆ จะยังคงอยู่ทว่าในปัจจุบันนี้ เยาวชนรุ่นลูกรุ่น 
หลานที่มีถ่ินก าเนิดจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนว่าปัญหาต่าง ๆ ที่
มีมาต้ังแต่อดีตพวกเขาย่อมได้รับรู้มาไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะรับรู้มาจากการบอกเล่าต่อ ๆ กันมา 
บางคนอาจจะรับรู้โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือต าราเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เป็น
แนวทางวิชาการที่หลากหลายจากผู้แต่งผู้เขียนที่ให้ข้อมูลนั้น ๆ แน่นอนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่
เหล่านั้นเขาย่อมที่จะมีทัศนคติต่อปัญหาความไม่สงบที่เกิดข้ึนแตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับว่าสภาวะ
แวดล้อมของการได้รับรู้ข้อมูลนั้นต่างกันอย่างไร       

ณ วันน้ีเยาวชนคนรุ่นใหม่จากพื้นที่สามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งก็ยังท าการศึกษา 
เล่าเรียนหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ได้ออกไปศึกษาเล่าเรียนหรือท างานกันในทีอ่ืน่
โดยเฉพาะในกรุงเทพฯนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาเรียนต่อหรือมาท างานกันเป็น
จ านวนมาก สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปัญหาความขัดแย้งหรือความไม่สงบที่เกิดข้ึนน้ันมีผลกระทบต่อพวก
เขาหรือไม่พวกเขามีวิสัยทัศน์ ทัศนคติความคิดเห็นอย่างไรต่อปัญหาที่เกิดข้ึนน้ันด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาในประเด็นทางด้านทัศนคติกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อ
ปัญหาความไม่สงบที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาได้ทราบถึงข้อมูลดังกล่าวอีกทั้งยังเป็น
ประโยชน์ให้กับผู้สนใจศึกษาในการเก็บ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  อีกทางหนึ่งด้วย
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1 เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นทีส่ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี 
ต่อปัญหาความไม่สงบทีเ่กิดข้ึน 

1.2.2 เพื่อให้ทราบว่านักศึกษารุ่นใหม่เขามองถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างไรบ้าง 
1.2.3 เพื่อศึกษาให้ทราบว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ ๆ พวกเขามีสว่นในการช่วยลดหรือว่าท า 

ให้หมดไปกับปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้หรือไม ่
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

เชิงเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากด้านของแนวคิดต าราเอกสารและรวมไปถึงผลงานบทความการวิจัย 

ต่าง ๆ ดังนี้ 
1.3.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติการรับรู้ทางการเมืองของกลุ่มเยาวชน 

คนรุ่นใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.3.2 แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่ 

เกิดข้ึน 
1.3.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มงานที่พูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในสาม 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.3.4 ทฤษฎีหรือผลงานที่กล่าวถึงบทบาทของเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการมีส่วนในการ 

ช่วยลดหรือขจัดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
กลุ่มท่ีจะศึกษา 
กลุ่มคนที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือกลุ่มชมรมนักศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรามค าแหงและกลุ่มนักศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาเรียน
ด้านศาสนาในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดกรุงเทพมหานครจ านวน 10 คน 
 
1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยในรูปแบบเชิงคุณภาพ ( Qualitative Method )
การใช้ข้อมูลในเชิงรูปแบบ Process Tracing และ Counter Factual การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย 
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ด้วยวิธีการแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอกลยุทธ์และ
รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เนื้อหาบทนี้จะน าเสนอรายละเอียดที่ส าคัญ ประกอบด้วย แบบแผนและข้ันตอนการวิจัย กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

แบบแผนและขั้นตอนการวิจัย 
แบบแผนและข้ันตอนการวิจัยการด าเนินงานวิจยัครั้งนี้ เป็นการวิจัยด้วยวิธีการแบบผสม 

วิธีทั้งวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณ โดยออกแบบการวิจัยในลักษณะแบบ Exploratory 
Sequential Design ซึ่งเป็นการออกแบบวิธีการวิจัยที่เป็นล าดับข้ัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนหลัก
คือ            

ข้ันตอนที่ 1 : เริ่มต้นด้วยการเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพ 
ก่อน เนื่องจากเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ในบริบทพื้นที่ที่มีความเฉพาะ โดยด าเนินวิธีวิจัยภายใต้
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       

ข้ันตอนที่ 2 : เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณ โดยการสร้าง 
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล ภายใต้ผลที่ได้มาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
ยืนยันจากผลการวิจัยในข้ันตอนที่ 1ส าหรับข้ันตอนต่าง ๆ ของวิธีการด าเนินการวิจัยในครั้งครั้งนี้ คือ  

ข้ันตอนที่ 1 : ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน 
และสภาพแวดล้อมภายนอกของพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะของการวิเคราะห์ใน
ภาพรวมเชิงพื้นที่จากการวิจัยข้อมูลทางเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ข้ันตอนที่ 2 : เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบัในพื้นที่ 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็นในอนาคต โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงอุปนัย 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และนักศึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ข้ันตอนที่ 3 : การจัดสัมมนากลุ่มย่อยกับกลุ่มนักศึกษาชมรม P.N.Y.S. และ
ชมรมนักศึกษาภาคใต้ ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อขอความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับปัญหา  
ความไม่สงบที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและ
สภาวการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

ข้ันตอนที่ 4 : การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะหข้์อมูลเพื่อตรวจสอบถึงความ
เหมาะสมและความเปน็ไปได้ในทางปฏิบัติจากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย 
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การตอบแบบสอบถาม การซักถามถึงข้อคิดเห็นต่าง ๆ  จากปัญหาและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้อธิบายโดยสรปุเกี่ยวกับแบบแผนและข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 
อันดับแรกคือ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูสภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพื้นที่ของ 3  

จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระบวนการด าเนินงาน ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกลักษณะภาพรวมของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลที่ได้รับ คือ
ท าให้ทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและท าให้รู้ถึงสภาพของปัญหาลักษณะทั่วไปโดย
ภาพรวมในแต่ละปัญหาที่ได้เกิดข้ึน 

ล าดับที่ 2 คือการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกับสภาพเหตุการณ์ของปัญหาที่เป็นอยู ่
ในปัจจุบันและสภาวการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ประสบการณ์สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ดี  ผลที่จะได้รับ คือท าให้
ทราบถึงขอ้มูลต่าง ๆ ที่มีส่วนท าให้เกิดปัญหาความไม่สงบที่เกิดข้ึนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ล าดับที่ 3 คือการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการหาทางออกหรอืการหาทางแก้ไข 
กับปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาในอนาคต โดยรูปแบบการจัด
รับฟังความคิดเห็นแบบจัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อร่วมหารือความคิดเห็นและสร้างข้อสรุปภายใต้ความ
คิดเห็นของกลุ่ม ผลที่จะได้รับ คือการได้รับรู้ถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทาง
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่ได้เกิดข้ึนทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจบุันและปญัหาทีอ่าจจะเกิดข้ึน
ตามมาในอนาคต 

กลุ่มผู้ให้ข้อมลูส าคัญ 
การศึกษาครั้งนี้ ในส่วนของการวิจัยคุณภาพมีกลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลที่ส าคัญคือ กลุ่มนักศึกษา 

จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาเกษมบัณฑิตและ 
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพื้นที่และสภาพของปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่  

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจยัจัดท าข้ึนภายใต้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง  

ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามถึงความคิดเห็นและมุมมองต่าง ๆ โดยมีการก าหนดกรอบประเดน็
เป็นแนวค าถามไว้ เพื่อให้การสัมภาษณ์สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการวิจัยและเป็นข้อมูล
และได้ค าตอบตรงประเด็นที่ต้องการ รวมไปถึงการใช้รูปแบบวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษาประกอบด้วย 
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วิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์, ประชุมกลุ่มย่อยรวมทั้งใช้วิธีการสุ่ม โดยการให้ตอบ 
ในแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดท าข้ึน 

ลักษณะรูปแบบในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกจะใช้ 
การสัมภาษณ์ลักษณะเดี่ยวเป็นรายบุคคล รูปแบบที่สองจะใช้รูปแบบลักษณะสัมภาษณ์ในเชิงกลุ่ม
ย่อยประมาณ 10 คน ข้ึนอยู่กับ ความพร้อมและสถานที่จะเอื้ออ านวย ส่วนกลุ่มคนผู้วิจัยจะเจาะจงไป
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในช่วงที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและในโรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลาม 
 
1.5 ประโยชน์ที่จะได้รบั 
 

1.5.1 ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงทัศนคติข้อความเหน็ของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อปัญหาความ  
ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.5.2 ผลการวิจัยจะช่วยให้ทราบถึงสาเหตปุระเด็นปญัหาว่าเกิดมาจากอะไรบ้าง 
1.5.3 ผลจากการวิจัยจะสามารถช่วยให้ได้รู้ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อเสนอของการ 

หาทางออกทีม่าจากมุมมองแนวความคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
1.5.4 ผลการวิจัยจะช่วยให้ทราบถึงบทบาทของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ทีม่ีต่อสถานการณ์ 

ความไม่สงบว่ามมีากน้อยเพียงใด 
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บทที่ 2 
         ส ารวจวรรณกรรมและกรอบในการศึกษา 

 
2.1 กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องส าหรับใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าการ 

วิจัยครั้งนี้มาจากหนังสือ บทความ ต าราทางวิชาการ ข้อมูลเอกสาร ข้อเขียนบทความการเข้าอบรม
สัมมนาวิชาการและข้อมูลรายงานผลการวิจัยต่าง ๆ  ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการวิจัยโดยที่ผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาทบทวนเอกสารต าราข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับเรื่องที่
ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อมุ่งให้ได้ค าตอบเชิงปรากฏการณ์ที่มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กับทฤษฎีและ
แนวคิดซึ่งสามารถจะจัดแบ่งออกเป็นข้อ ๆ รายละเอียดได้ดังนี้ 

2.1.1 แนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยา 
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา 
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีทางการเมืองการปกครอง 
2.1.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งและความเห็นต่าง 
2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของพหุวัฒนธรรม ประเพณี ลัทธิในความเช่ือ ความศรัทธา
2.1.6 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์รปูแบบของการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่  
2.1.7 ข้อมูลเบื้องต้นระบบและปญัหาในส่วนของด้านการศึกษาในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
2.1.8 ภาพรวมเบื้องต้นของระบบการศึกษาของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ 3  

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยในแต่ละประเด็นหัวข้อที่ได้น าเสนอไว้ข้างต้นนั้นผู้วิจัยขอช้ีแจงเสนอรายละเอียด 

เพื่อทีจ่ะให้ได้มีความสอดคล้องและสามารถเข้าใจในรายละเอียดของเรื่องที่ได้ศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี ้
 

 2.1.1 แนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยา1 
                        มานุษยวิทยา เป็นศาสตร์สาขาวิชาที่ว่าด้วยเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
วัฒนธรรมหรือพฤติกรรมของมนุษย์เราน้ันในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านของวิถีชีวิต อัตลักษณ์ หรือ
ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นต้น มนุษย์ในทุกท้องที่ทุกสังคมนั้นจะมีวิถีรูปแบบพฤติกร รมทาง

                                            
1 อีมิล เดอร์ไคม์, แนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยา, บรรณาธิการโดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 

แปลโดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสริินธร, 2544), 91-99. 
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สังคมเป็นไปตามลักษณะของขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือความศรัทธาของสังคมนั้น ๆ ท าให้
รูปแบบของวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดแสดงออกมาให้เห็นได้โดยแบบแผนพฤติกรรมต่าง ๆ  ซึ่งแบบแผน
พฤติกรรมที่แสดงออกมาเหล่านั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่ก าหนดไว้
ว่ามนุษย์ในท้องที่ในสังคมต่าง ๆ  นั้นหรือในความแตกต่างของศาสนาที่นับถือนั้นจะมีพฤติกรรมทาง
สังคมกันอย่างไรบ้างผ่านกฎเกณฑ์ข้อบังคับข้อก าหนดหรือเงื่อนไขของข้อผูกมัดต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหลงั
เหล่าน้ันท าให้มนุษยชาติทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดไหน พื้นที่ไหนในโลกใบนี้น้ันล้วนมีชีวิตอยู่ได้
ภายใต้ความแตกต่างของกฎระเบียบแบบแผนพฤติกรรมที่มีเงื่อนไขกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนด
ไว้นอกจากนั้นแล้วมนุษย์ที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แต่ละสังคมก็จะมีเป้าหมายและมักจะให้ค าจ ากัดความ
หรือความหมายของพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ด้วยและโดยทั่วไปมนุษย์เรานั้นจะสืบสานสร้าง
วัฒนธรรมและถ่ายทอดส่งต่อไปให้ลูกหลานผู้สืบเช้ือสายสืบต่อวงศ์สกุลแต่ในขณะเดียวกันวิถีของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมก็ได้หล่อหลอมตัวของมนุษย์เองด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงท าให้มนุษย์
ในทุกชุมชนทุกสังคมในทุกพื้นที่จะมีรูปแบบวิถีอัตลักษณ์พฤติกรรมการแสดงออกทางสงัคมมคีวามคิด 
มุมมองและความรู้สึกในโลกของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเท่านั้น ฉะนั้นแล้วหลักการที่มี
ความส าคัญประการหนึ่งของมานุษยวิทยาจึงมีอยู่ว่าหากจะเข้าใจต่อพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความ
แตกต่างกันได้น้ันก็จะต้องท าความเข้าใจให้ถ่องแทแ้ละลกึซึง้ใน “ความเหมือน”และ “ความแตกต่าง” 
ทางวัฒนธรรมรวมทั้งต้องเข้าใจพัฒนาการทางวัฒนธรรมหรอืการเปลี่ยนแปลงทางด้านของวัฒนธรรม 
ประเพณีความแตกต่างในเรื่องของวิถีอัตลักษณ์และศาสนา ลัทธิ ความเช่ือ ความศรัทธา ซึ่งถือเป็น
หัวใจหลักส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นพื้นทีท่ี่
ท าการศึกษาวิจัย เพราะการค านึงถึงถึงหลักการดังกล่าวนั้นจะน ามาซึ่งความเข้าใจที่ถู กต้องและ
เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงและสร้างความอคติแก่กันหรือว่าการสร้างจินตนาก าร  
การมโนภาพที่ผิดที่ไม่มีความถูกต้องต่อกันโดยที่ยังไม่มีความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่มีความถูกต้องและ
ชอบธรรม ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้หลักมานุษยวิทยาเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ขอบข่ายบริบทปรากฏการณ์
ในเชิงพื้นที่ที่ท าการวิจัยศึกษา ผู้วิจัยจึงขอน าทฤษฎีศึกษาทางหลักการมานุษยวิทยาที่มีความส าคัญ 2 
ทฤษฎี ส าหรับใช้ประกอบการอธิบายช้ีแจงความเป็นแบบแผนพฤติกรรมและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่เพื่อ
ท าให้เกิดความเข้าใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น ดังนี้  

หลักทฤษฎีที่ว่าด้วยหลักการหนา้ที่นิยม เป็นหลกัทฤษฎีที่คิดพัฒนาข้ึนโดย นักมานุษยวิทยา 
ช่ือ “มาลีนอฟสกี้” ความคิดหลักๆของทฤษฎีนี้คือวัฒนธรรมสนองความต้องการจ าเป็นของปัจเจก
บุคคล คือมนุษย์เราน้ันจ าเป็นที่จะมีความเกี่ยวข้องกับการดิ้นรนเพื่อที่จะให้ได้มีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
ความต้องการทางด้านสังคมความร่วมมือกันทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานต่าง  ๆ ที่ได้เกิดข้ึน 
ความต้องการความจ าเป็นเพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคง ความต้องการการมีแนวร่วมทางสังคมและ
เป้าหมายของชีวิต ดังนั้นระบบสังคมที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการเหล่านี้ก็คือ ในเรื่ องของ
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ความรู้ เรื่องของการศึกษา เรื่องของกฎหมาย เรื่องของศาสนา วัฒนธรรม การแสดงออก อย่างไรก็ตาม 
ความคิดของมาลีนอฟสกี้ที่ว่าส่วนต่าง ๆ ของวัฒนธรรมมีหน้าที่เพื่อสนองความต้องการจ าเป็นของ
ปัจเจกชนในสังคมนั้น กลายเป็นหลักการส าคัญในการใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของคนเรานั้นทั้งหมด 
ดังนั้นความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมก็จะเป็นสิ่งที่น าพาไปสู่ความแตกต่างของคนที่อยู่ในแต่ละ
สังคมด้วย ฉะนั้น จึงสะท้อนให้เห็นว่าได้ว่าวัฒนธรรมเป็นมากกว่าการตอบสนองความต้องการจ าเป็น
ของบุคคลในแต่ละสังคมที่แตกต่างกันด้วย 

2.1.1.1 ทฤษฎีว่าด้วยโครงสรา้งการหน้าท่ีนิยม2     
                         ทฤษฎีนี่พัฒนาข้ึนโดย “แรดคลิฟฟ์ บราวน์” ซึ่งได้ให้ความคิด

ที่ ว่า ระบบสังคมต่าง ๆ  ประกอบไปด้วยกับโครงสร้างและกิจกรรมต่าง ๆ  โครงสร้างทางสังคมคือแบบ
แผนที่คงอยู่ได้นาน โดยที่ประชากรในสังคมนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมเชิงโครงสร้างที่ได้มาจากการกระท าระหว่างกันทางสังคมและจากบรรทัดฐานของ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของรูปแบบพฤติกรรมที่มุ่งเน้นของการท าความเข้าใจระหว่างกันและการมี
เสถียรภาพทางด้านสังคม หน้าที่ที่ส าคัญของตัวรูปแบบโครงสร้างก็คือ การที่ท าให้เกิดความ
เสถียรภาพทางสังคมและการคงอยู่ของระบบสังคม อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น
ทฤษฎีที่เน้นตรงการที่คงอยู่หรือเสถียรภาพทางสังคมเพียงแค่ด้านเดียว แต่ยังละเลยในเรื่องของความ
ขัดแย้ง ละเลยเรื่องการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์และสังคมที่
อยู่ภายใต้ส่วนต่าง ๆ ของวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน 

ฉะนั้น รายละเอียดและแนวคิดของทฤษฎีที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น ก็ได้ท าให้ผู้วิจัยตระหนัก 
ได้ว่าวัฒนธรรมและแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละสงัคมนั้นมคีวามแตกต่างกันมาก การศึกษา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดล้วนที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อมนุษย์หรือว่ามีมนุษย์ เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วย
เสมอ การท าความเข้าใจกับสังคมหนึ่งๆภายใต้หลักมานุษยวิทยาน้ัน จึงเป็นหลักการที่มีความส าคัญที่
จะท าให้เกิดความเข้าใจที่หยั่งลึกและรอบด้านมากข้ึนโดยเฉพาะในเรื่องของ “ความเหมือน” และ 
“ความแตกต่าง” ทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ดังเช่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างภายใต้ความหลากหลายทางด้านของขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และทางด้านวัฒนธรรม 

 
 

                                            
2 แรดคลิฟฟ์ บราวน์, ทฤษฎีว่าด้วยโครงสร้างการหน้าที่นิยม, บรรณาธิการโดย นฤพนธ์    

ด้วงวิเศษ, แปลโดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2544), 91-99. 
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2.1.2 แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา3                         
        สังคมวิทยา ถือได้ว่าเป็นศาสตร์สาขาวิชาหนึ่งที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญต่อการ 

สร้างระบบความคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ส าคัญทางสังคมและวัฒนธรรมทีมีขอบเขต 
ที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางและแตกต่างกัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตที่มีความต่อเนื่องและ
รอบด้านไม่ว่าจะมาจากการปฏิวัติทางด้านการเมืองอันเกิดจากความพยายามที่จะสร้างความ เป็น
ระเบียบเรียบร้อยให้เกิดข้ึนในสังคม รวมไปถึงการปฏิวัติทางด้านอุตสาหกรรมและการเกิดข้ึนของ
ระบบทุนนิยม การมีตลาดเสรี การเกิดขบวนการทางแรงงาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ได้น าพา
ไปสู่ความเป็นลักษณะเมืองโดยการอพยพโยกย้ายถ่ินฐานบ้านเกิดจากชนบทเข้าสู่ เมืองอันศิวิ ไลซ์  
ซึ่งเป็นผลให้เกิดปัญหาความยุ่งยากต่าง ๆ มากมาย ความแตกต่างทางด้านการนับถือศาสนา ความ
แตกต่างของสังคมที่อยู่อาศัยรวมถึงการที่อยากจะแสดงออกถึงพลังทางสังคมที่ตนเองอยู่ อย่างไรก็
ตาม ในส่วนนี้ผู้วิจัยขอน าเอาหลักการของทฤษฎีสังคมวิทยา มาใช้เพื่อที่จะอธิบายให้เ ห็นว่าทฤษฎี
สังคมวิทยานั้นมีส่วนส าคัญอย่างมากที่จะมาสนับสนุนต่อการ เปลี ่ยนแปลง ใด  ๆ ในเชิงการ
กระท า ที่ส่งผลต่อพลวัตรทางสังคม ดังนี้ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการหรือการกระท า เกี่ยวกับการกระท าทางสังคม เกี่ยวกับ  
การด าเนินการของสังคมในระดับของความคิดและการกระท าของปัจเจกบุคคล โดยหลักการส าคัญ
ของทฤษฎีนี้คือ กิจกรรมทางสังคมทั้งหลายของมนุษย์เกิดข้ึนมาจากความส านึกของตัวมนุษย์เกี่ยวกับ
ตัวของพวกเขาเองในฐานะที่เป็นผู้กระท าและความส านึกเกี่ยวกับคนอื่นและสถานการณ์จากด้าน
ภายนอกทั้งหลายในฐานะผู้ที่ถูกกระท า แต่วิถีทางของการกระท าของมนุษย์นั้นก็จะถูกจ ากัดด้วยกับ
เงื่อนไขและสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ อันไม่อาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และก่อนที่จะมีการตัดสินใจเพือ่
ด าเนินการต่าง ๆ นั้นจะต้องมีการน าเอามาตรฐาน กฎเกณฑ์หรือว่าหลักการต่าง ๆ มาร่วมพิจารณาด้วย 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติการ เป็นทฤษฎีที่ได้พยายามอธิบายให้เห็นถึงความ 
แตกต่างกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่เน้นเรื่องของการโต้ตอบอันเป็นกลไกต่อสิ่งที่มากระตุ้นเพื่อที่จะให้
ได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางและจะสามารถที่จะเห็นได้ถึงการเกิดการบูรณาการของความสนใจต่าง ๆ ที่มีร่วมกัน 

ทฤษฎีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย ภายใต้หลักของกรอบสังคมวิทยา ถือได้ว่าเป็นรูปแบบ 
ทางด้านของความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกับสมาชิกต่าง ๆ  ซึ่งมีทั้งระดับกลุ่มและระดับปัจเจกบุคคลของ
สังคมเข้ามาไว้ด้วยกัน โดยด้านหนึ่งที่มีลักษณะที่มีความชัดเจนของหลักทฤษฎีนี้คือ จุดสนใจที่
ครอบคลุมอย่างกว้างขวางตั้งแต่ด้านของโครงสร้างในระดับจุลภาคไปจนถึงด้านมหภาค นั่นก็คือ 
ตัวผู้ที่กระท า ซึ่งอาจเป็นไปในลักษณะของตัวบุคคลหรือเป็นกลุ่ม องค์กร และสังคมต่าง ๆ จนถึงการ

                                            
3  มณีมัย ทองอยู,่ แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา (กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยพหลุักษณ์สงัคมลุ่มน้ าโขง,    

2557), 15. 
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เช่ือมโยงต่าง ๆ  ที่ได้เกิดข้ึนในระดับโครงสร้างของสังคมที่มีขนาดใหญ่ และการก่อรูปโครงสร้างของ
ทางด้านสายสัมพันธ์ทางสังคมจะน าไปสู่เครือข่ายชนิดและรูปแบบต่าง  ๆ  ที่เกิดข้ึนมาจากการจูงใจ
และยังน ามาสู่ในเรื่องของความร่วมแรงร่วมมือกันเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ฉะนั้นจากรายละเอียดที่ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้สะท้อนใหเ้ห็นว่าปรากฏการณ์ทาง 
สังคมวิทยานั้นมีความซับซ้อนอย่างมากภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านของปัจจัยต่าง  ๆ  อย่างเป็น
พลวัตที่ได้ส่งผลกระทบต่อทุกส่วนของสังคมที่มีความแตกต่างกันได้ด้วย แม้แต่ในด้านของพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้อันเป็นพื้นที่ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงทัศนคติและในส่วนของมุมมองความ
คิดเห็นเชิงปรากฏการณ์ในครั้งนี้ ก็ถือได้ว่าเป็นสังคมที่มีความหลากหลายอย่างมากและเป็นสังคมที่
ถือได้ว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนอย่างมากมายเช่นกัน และ
ภายใต้ความหลากหลายเช่นน้ีนั้น การที่จะด าเนินการใด ๆ ที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางสังคมทั้งหลายของ
มนุษย์ ก็จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางด้านของความคิดที่มีลักษณะที่มีความชัดเจนและ
สร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบวิธีการหรือเครื่องมือต่าง ๆ  เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่ได้ตั้งเอาไว้
และควรที่จะต้องให้ความส าคัญต่อรูปแบบของด้านความสัมพันธ์ที่ได้เช่ือมโยงสมาชิกต่าง  ๆ ทั้งใน
ระดับกลุ่มย่อย ๆ และในระดับปัจเจกบุคคลของสังคมเข้ามาไว้ด้วยกันภายใต้รูปแบบของการค านึงถึง
ความเป็นอัตลักษณ์ทางสังคมของพื้นที่ 

2.1.3 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องทางด้านของการเมือง การปกครอง4 
    หากจะกล่าวถึงเรื่องการด ารงอยู่ของมนุษย์เรานั้นนับตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึง

ปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญและประสบอยู่กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง  ๆ  มาโดย
ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบและความสัมพันธ์ในการที่จะอยู่
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนและระหว่างชุมชน ท าให้สังคมมนุษย์ทุกสังคมจึงต้องประกอบไปด้วย
กฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกัน ปรากฏการณ์เช่นน้ีแสดงให้เห็นถึงด้านของอ านาจของ 
ผู้ที่ก าหนดระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ของสังคมหรือที่เรียกกันจนติดปากว่า “การเมือง” ไม่ว่าจะมี
อ านาจในการจัดระเบียบต่าง ๆ ของสังคม การบังคับใช้ซึ่งกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ การจัดสรร
ภาระหน้าที่ต่าง ๆ  ให้แก่สังคม ฉะนั้น ไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องของการเมืองในแง่มุมใดก็ย่อมที่จะต้องมี
ความเกี่ยวพันกับเรื่องของอ านาจแทบทั้งหมดหรือจะกล่าวกันอย่างง่าย ๆ นั้นก็คือ “อ านาจทาง
การเมือง” ดังนั้นแล้วระบบการเมือง ซึ่งนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างต่าง  ๆ โครงสร้าง
ดังกล่าวก็จะมีผลต่อระบบของเรื่องวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ 
ระบบประชากร แน่นอนว่าผลกระทบจากการมีอิทธิพลที่เกิดมาจากระบบการเมืองนั้นย่อมที่จะมีผล
ทั้งด้านของเชิงบวกและเชิงลบเสมอ 

                                            
4 เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ, ทฤษฎีการเมืองและสังคม (กรงุเทพฯ: ดวงแดด, 2524), 22-23.  

Ref. code: 25605903011038ZUX



11 

 

อย่างไรก็ตาม การวิจัยครั้งนี้ ย่อมที่จะปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มาจาก 
ด้านภายนอกขององค์กรที่ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงที่ได้เกิดข้ึน
ในพื้นที่จากประเด็นของปัญหาความขัดแย้งที่ได้สั่งสมมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยที่มาจากเรื่องของโครงสร้างจากทางด้านของภาครัฐ ระบบของการบริหารจัดการเรื่องการศึกษา
รวมไปจนถึงเรื่องของระบบการเมืองการปกครอง อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้ปัญหาเรื่องความ
รุนแรงยังคงด ารงอยู่ถึงปัจจบุัน ฉะนั้น การก าหนดกลยุทธ์และรูปแบบการบรหิารขอสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ที่จะต้องมีความค านึงถึงเรื่องของพื้นที่ทางด้านของการเมืองและพื้นที่ทางด้านของสังคมจึง
นับว่ามีความส าคัญอย่างมาก ดังตัวอย่างของสังคมที่มีความรุนแรงในการใช้อ านาจและการปะทะกัน
ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้แสดงออกมาจากสภาวะแวดล้อมของธรรมชาติของพื้นที่ในหลาย ๆ  แห่งที่
เกิดข้ึนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีให้ได้เห็นอยู่บ่อยครั้ง จากเรื่องดังกล่าวสามารถใช้การ
วิเคราะห์ในรูปแบบแนวคิดที่เรียกว่าพื้นที่ทางการเมือง พื้นที่ที่มีเครือข่ายอ านาจทางสังคม นับเป็น
ยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่มีความส าคัญและสามารถที่จะท าให้เกิดความร่วมมือกันในการด าเนิน
กิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ร่วมกันได้ 

ฉะนั้น ท าให้ตระหนักได้ว่าในสถานการณ์ของการก่อความไม่สงบในพื้นที่  3 จังหวัด  
ชายแดนภาคใต้นั้น สิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญคือในเรื่องของพื้นที่และสภาพแวดล้อมทางการเมือง 
โดยองค์กรสามารถด าเนินการผ่านการก าหนดกลยุทธ์และรูปแบบของการบริหารองค์กรที่มีกลยุทธ์
เชิงการเมืองเข้ามาร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารพฤติกรรมเชิงด้านของการเมืององค์กรเป็นผลดี 
รวมทั้งบางสถานการณ์ที่จ าเป็นต้องสร้างหรือว่าต้องก าหนดพฤติกรรมเชิงการเมืองข้ึนมาใช้ในการ
บริหารท่ามกลางสภาวการณ์เปลีย่นแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้บริหารองค์กรจ าเปน็อย่างยิ่งทีจ่ะตอ้ง
มีความตระหนักและเรียนรู้ท าความเข้าใจถึงกลยุทธ์เชิงการเมืองโดยเฉพาะองค์กรที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
ของความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และต้องเป็นกลยุทธ์เชิงการเมืองแบบมีคุณธรรม
และจริยธรรม อันเป็นกลยุทธ์ที่ผู้บริหารองค์กรใช้เพื่อการได้มาซึ่ งอ านาจและการรักษาเอาไว้ซึ่ง
อ านาจโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ผู้น าสามารถที่จะปรับตัวได้กับ
ภาวการณ์ปฏิบัติงานซึ่งมิได้ข้ึนกับความมีเหตุมีผลอย่างที่คาดหมาย จึงเป็นกลยุทธ์เชิงการเมืองที่ช่วย
ลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นตามหลักการพฤติกรรมอันหลากหลายที่มาจากแต่ละเหตุปัจจัย 
โดยผู้วิจัยขอสรุปโดยแบ่งออกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ได้ 3 รูปแบบ คือ 

2.1.3.1 กลยุทธ์เพื่อแสวงหาอ านาจโดยตรง ได้แก่ การติดต่อผูกมิตรกับผู้ที่มีอ านาจ 
การให้ความช่วยเหลือต่องานหรอืกิจกรรมของคนเหล่าน้ัน การหาโอกาสเชิญบุคคลดังกล่าวมาร่วม  
กิจกรรมในโอกาสส าคัญขององค์กร การควบคุมข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ การดึงเอาผู้เช่ียวชาญจาก
ภายนอกเข้ามาโดยเฉพาะผู้เช่ียวชาญที่มีประวัติดีเป็นที่ยอมรับของคนทั่ว  ๆ ไปว่าจะสามารถช่วย
คลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได ้
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2.1.3.2 กลยทุธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ อันเป็นกลยุทธ์เพื่อการสร้างสัมพันธภาพ 
ในรูปแบบที่เป็นเชิงบวกกับบุคคลที่ต้องการ ตลอดจนถึงเครือข่ายสมาชิกและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อ
หวังผลด้านความช่วยเหลือทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต โดยใช้กลยุทธ์ทางด้านการเมือง เช่น 
การแสดงความจงรักภักดี การน าเสนอสิ่งที่น่าประทับใจ การพูดถึงเรื่องของความส าเร็จหรือจุดยืนทีด่ี
ขององค์กรที่มีต่อส่วนรวม การขอค าแนะน าเป็นการบ่งบอกถึงความไว้วางใจต่อการตัดสินใจและเป็น
การเคารพในเกียรติของผู้อื่น 

2.1.3.3 กลยุทธ์เพื่อหลีกเลีย่งความผดิพลาดเชิงการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ ใ ช้ 
ในการคงอ านาจหรือบารมีไว้ ด้วยการระมัดระวังการผิดพลาดในเรื่องง่าย  ๆ แต่ทว่ามีผลในเชิง
การเมืองที่สูง ซึ่งได้แก่เว้นการวิพากษ์วิจารณ์ที่มีผลกระทบที่ส าคัญต่อหน้าสาธารณชน พยายาม
หลีกเลี่ยงการปฏิเสธต่อข้อเสนอของฝา่ยบรหิารระดับสงู เพราะถือว่าเป็นความผดิพลาดทางการเมอืงที่ส าคัญ 

ฉะนั้น รายละเอียดข้างต้น ท าให้เห็นได้ว่าการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ในพื้นที่  3  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย่อมมีความเช่ือมโยงและเกีย่วข้องกับเรื่องของการเมอืงอย่างปฏิเสธไม่ได้ และ
ยังถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองด้วย ทั้งในฐานะของความเป็นสถาบันที่ด าเนินงานภายใต้
การควบคุมดูแลโดยอ านาจของภาครัฐ และความเป็นสถาบันที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจของ
ภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถ่ินอย่างศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ถือเป็นองค์กรรัฐที่ ถูกก าหนดข้ึนโดยอ านาจทางการเมืองเพื่อท าหน้าที่พัฒนาและ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้เกิดข้ึนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉะนั้น ความเป็นพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมี
ความซับซ้อนทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ทางการเมืองและความหลากหลายในการใช้อ านาจทาง
การเมืองผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องย่อมเป็นส่วนส าคัญของการบริหารจัดการในพื้นที่ต้อง
พยายามสอดประสานความสัมพันธ์ซึ่งกนัและกนัผ่านองค์ประกอบในหลาย ๆ  ด้านของระบบการเมอืง
ที่มีความเกี่ยวข้อง 

2.1.4 แนวความคิดเก่ียวกับเรื่องของความขัดแย้ง5                                           
        ความขัดแย้ง เป็นปรากฏการณ์ที่สังคมส่วนใหญ่เข้าใจและนึกถึงผลกระทบใน 

ด้านของเชิงลบมากกว่าด้านของเชิงบวก แต่อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์หรือบางเรื่องราว  
ผลของความขัดแย้งนั้นกลับน าไปสู่ปรากฏการณ์ใหม่หรือความรู้ใหม่ที่นับว่าเป็นผลดีต่อสังคมโดยรวม
หรือองค์กร ทั้งนี้ ความขัดแย้งที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในปัจจุบันกลับอยู่ในลักษณะของ
ผลกระทบไปในด้านของเชิงลบและนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งข้ึนทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค ท้องถ่ิน และลงมาถึงในระดับปัจเจกบุคคล อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งต่าง  ๆ  อาจแก้ไขได้ด้วย

                                            
5 ทินพันธ์ นาคะตะ, ทฤษฎี แนวคิด ปัญหาส าคัญและแนวทางการศึกษาวิเคราะห์การเมือง  

(กรงุเทพฯ: บรรณกิจการคดี, 2525), 31-33. 
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การที่มีการก าหนดจัดวางนโยบายที่เหมาะสมและมีวิธีการจัดการและการปฏิบัติตามนโยบายอย่าง
จริงจัง โดยการใช้วิธีการจัดการต่อความขัดแย้งซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบเพื่อให้การแก้ไขกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึนน้ันบรรลุผลส าเร็จลงได้ 

ดังนั้น การที่จะเข้าใจถึงสาเหตุของความขัดแย้งที่เกดิข้ึนน้ัน นับเป็นแนวทางส าคัญที่
น าไปสู่กระบวนการการจัดการความขัดแย้งที่ถูกต้องและมีความเหมาะสม  

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ท าให้เกิดความขัดแย้งจากการไป
สอบถามข้อมูลจากนักศึกษาซึ่งท าให้ได้ทราบถึงปัญหาที่จะน าไปสู่การเกิดข้ึนของความขัดแย้งต่าง ๆ 
ได้ดังนี ้

2.1.4.1 ปัญหาที่มาจากด้านของข้อมูล การรบัเอาข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ  ถือได้ว่าเป็น 
ปัญหาพื้นฐานของความขัดแย้งซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดการรับรู้ถึงข้อมูลหรือการที่ได้รับข้อมูลที่
เข้าใจยาก อาจจะเป็นไปได้ว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นน้อยเกินไป หรือการแปรผลที่ผดิพลาด การวิเคราะห์
ผลของข้อมูลออกมาด้วยความเห็นที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่ปัญหาของความแตกต่างในการรับรู้และ
การตีความข้อมูล บางครั้งก็สามารถที่จะน ามาสู่ต้นเหตุของปัญหาความขัดแย้งได้เช่นกัน 

2.1.4.2 ด้านของผลประโยชน์หรือความต้องการ เป็นเรื่องของการแข่งขันเพื่อการ 
ที่ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือความต้องการต่าง ๆ  ที่มีมากเกินกว่าทรัพยากรที่มีอยู่ เป็นเหตุผลของ
การแย่งชิงผลประโยชน์ในสิ่งที่ดูเหมือนมีหรือว่ามีไม่เพียงพออาจจะเป็นเรื่องของตัวเนื้อหา รูปแบบ
กระบวนการและจิตวิทยา จึงเกิดการที่น ามาซึ่งการแย่งชิงในตัวทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด จน
น าไปสู่การเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งในที่สุด 

2.1.4.3 ปัญหาทางด้านของระบบโครงสร้าง กระบวนการหรือวิธีการที่ เกิดจาก  
แบบแผนทางสังคมที่ได้ก าหนดความสัมพันธ์ของคนในสังคมทั้งในด้านของโครงสรา้งและกระบวนการ 
อ านาจในการตัดสินใจ ความไม่เท่าเทียมกันในเชิงอ านาจหรือระดับช้ันทางสังคม เรื่องของการแย่งชิง
อ านาจ การชิงดีชิงเด่น และการกระจายอ านาจปัญหาโครงสร้างที่รวมไปถึงเรื่องของ กฎ กติกา 
ระเบียบ บทบาท สภาพแวดล้อมทางพื้นที่ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนเรื่องของระยะเวลา
ด้วยเช่นเดียวกัน 

2.1.4.4 ปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ บุคลิกลักษณะและนิสัยใจคอ โดยในด้าน 
ความสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่ตนเองสามารถเห็นหรือเข้าไปเกีย่วข้องสัมพันธ์กับคนกลุ่มอื่น สภาพความ 
ขัดแย้งนั้นอาจท าให้ลักษณะภายในกลุ่มแปรเปลี่ยนไป โดยที่เกิดจากการรับรู้แบบผิด ๆ หรือว่ามีอคติ
ที่ไม่ดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ความไม่พอใจที่มีเกี่ยวกับธรรมชาติของความสัมพันธ์ที่ไม่เป็น
ระบบหรือรูปแบบ การขาดความไว้เนื้อเช่ือใจที่มีต่อกัน ความคิดคาดหมายที่ผิดแผกแตกต่างกัน การ
มีอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันตลอดจนการมีทักษะความสามารถที่แตกต่างกัน 
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2.1.4.5 ความขัดแย้งทางด้านของค่านิยม การที่มี ค่านิยมที่แตกต่างกัน เป็นระบบ 
ความเช่ือหรือการให้คุณค่า การบังคับบุคคลผู้ที่มีความเช่ือในระบบหรือในคุณค่าที่แตกต่างกันการมี
อคติและสมมติฐานว่าท าไมหรืออย่างไร ท าให้บางสิ่งเกิดข้ึนน าไปสู่ผลของการตัดสินใจ ว่าอะไรดี
หรือไม่ดี อะไรถูกหรือผิด ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การใช้ชีวิตประจ าวัน 
และการเมือง 

จากสาเหตุต่าง ๆ แหง่ความขัดแย้งที่ได้กล่าวมาข้างต้นท าให้การแก้ไขความขัดแยง้  
นับว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบและ
แก้ไขจากที่รากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง การจัดการเพื่อแก้ไขกับปัญหาความขัดแย้งที่ก่อให้เกิด
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนมุมมองแนวคิด ทัศนคติและ
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ขัดแย้งหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ซึ่งมุ่งเน้นในการขจัดเงื่อนไขของ
ความขัดแย้งและสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อน าไปสู่การเกิดข้ึนของ
ความสงบและความสันติสุขที่ยั่งยืนในสังคม ซึ่งการจัดการกับความขัดแย้งนั้นสามารถที่จะเลือกใช้
วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ได้หลากหลายวิธีด้วยกัน อาทิเช่น 

(1) วิธีใช้การเจรจา อันเป็นการที่คู่ขัดแย้งที่มอี านาจตัดสินใจพูดคุยเจรจาเพื่อ 
หาข้อตกลงหรือยุติปญัหาด้วยกันเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพงิกบับุคคลทีส่าม 

(2) การใช้รูปแบบของการไกลเ่กลี่ย เป็นกระบวนการที่บุคคลที่สามเข้ามา  
ช่วยก ากับกระบวนการและสร้างการกระตุ้นให้คู่ขัดแย้งตัดสินใจหาข้อทางออกของข้อตกลงร่วมกัน 
การใช้การไกล่เกลี่ยเนื่องจากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถที่จะเจรจากันเองได้ ก็ต้องอาศัยฝ่ายที่สามเข้ามา 
ช่วยไกล่เกลี่ยหรือที่เรียกว่าการไกล่เกลี่ยโดยอาศัยคนกลาง 

(3) การใช้รูปแบบการสานเสวนา เป็นรูปแบบกระบวนการเพื่อให้ เกิดความ  
เข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกันทั้งภายในและระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในสังคม เพื่อปรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันตลอดจนเพื่อร่วมกันหาทางออกหรือแนวทางในการปรบัโครงสรา้งต่าง ๆ  ที่มี
ความเกี่ยวข้อง ข้อตกลงที่ได้จะเกิดการยอมรับร่วมกันจากสังคมมากน้อยเพียงใดก็ ข้ึนอยู่กั บ
กระบวนการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมก าหนดถึงเนื้อหาที่ควรจะเป็น รวมไปถึงภาพของ
อนาคตร่มกันในด้านต่าง ๆ ด้วย 

(4) การใช้รูปแบบการประชาเสวนาหาทางออก เป็นรูปแบบกระบวนการที่ 
จะน าไปสูก่ารตัดสินใจในเรื่องยากทีม่ีหลายฝ่ายเกี่ยวข้องและต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  
การประชาเสวนามีความแตกต่างจากการใช้รปูแบบการสานเสวนาก็ คือ การประชาเสวนา หาทาง
ออกจะเน้นทีผ่ลลัพธ์คือการตัดสินใจร่วมกันของผูท้ี่เข้าร่วม 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในส่วนของมุมมองหรือทศันคติของเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้ลักษณะสภาพบริบทเชิงพื้นที่ที่อยู่ท่ามกลาง 
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ความขัดแย้งในเรื่องต่าง ๆ และปัญหาต่าง ๆ ได้เกิดข้ึนกระจายโดยทั่วไปซึ่งอาจมองดูว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดาภายใต้สังคมในยุคสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายสูงอันถือได้ว่าเป็นสภาพสังคมที่มีความ
ซับซ้อนสูง 

นอกจากนั้นแล้วยังเป็นสังคมพื้นที่ที่มีความหลากหลายไปด้วยค่านิยม ทัศนคติ   
อุดมการณ์ ภาษา ศาสนา ความต้องการ ผลประโยชน์ และกลุ่มชาติพันธ์ุ ที่พยายามจะด ารงและคงไว้
ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเองเอาไว้ ผลของความหลากหลายในด้านมิติต่าง ๆ ดังกล่าว ได้ท า
ให้บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ  ตลอดไปจนถึงภาครัฐก็ต้องเผชิญกับปัญหาความ
ขัดแย้งต่าง ๆ ทีเกิดข้ึน ดังนั้นกลยุทธ์เชิงการจัดการความขัดแย้งจึงนับว่ามีความส าคัญอย่างมาก และ
ควรค านึงถึงเพื่อน ามาปรับใช้พิจารณา เพราะความขัดแย้งบางครั้งอาจน ามาสู่วิถีทางใหม่ในการ
ด าเนินการบางเรื่องได้ โดยเฉพาะหลายชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ ซึ่งนับว่ามีศักยภาพที่มีความ
เด่นชัดในลักษณะของการเรียนรู้มาจากประสบการณ์จริงที่ชุมชนประสบอยู่ท่ามกลางปัญหาต่าง ๆ ที่
ได้เกิดข้ึนภายในชุมชนพื้นที่หรือสถานการณ์ความขัดแย้งต่าง  ๆ  ท าให้เกิดรูปแบบของกระบวนการ
การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ความเช่ือ ความศรัทธา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แต่ทว่าในหลาย ๆ  ท้องที่หลาย ๆ  ชุมชนได้ใช้ความ
แตกต่างนั้นมาสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนภายในชุมชน โดยเฉพาะกลยุทธ์การจัดการกับความ
ขัดแย้งที่ผ่านมาพบว่าการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในระดับท้องที่ชุมชนมีลักษณะของการที่เน้น
ให้เกิดความเข้าใจกันการประนีประนอมและการสร้างความสมานฉันท์  โดยการเลือกใช้กลยุทธ์ 
แบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งจากศึกษาวิจัย ผู้วิจัยขอสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี ้

(1) การหลีกเลี่ยง การหลีกเลี่ยงหรือการออกห่างจากตัวปัญหาความขัดแย้ง  
ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยท าให้บุคคลไม่ต้องได้รับผลกระทบในทางด้านจิตใจ ซึ่งในบางบุคคลอาจฝัง
ใจกับความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในอดีตที่ผ่านมาและไม่ต้องการให้สภาพความรู้สึกนั้นเกิดข้ึนมาอีก ซึ่งเขา
เหล่าน้ันอาจใช้วิธีการหลีกเลี่ยงออกห่างหรือปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่เห็นว่าจะมีความขัดแย้ง 
โดยพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงออกห่างเป็นผลมาจากความเช่ือที่ว่าปัญหาความขัดแย้งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่
เกิดผลดี ควรจะหลีกเลี่ยงไม่น าตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือก าจัดให้หมดสิ้นไป นอกจากนั้นในบางบุคคลยัง
เห็นว่าการโต้แย้งหรือการถกเถียงกันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระท า อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมา
อย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งในส่วนน้ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งด้วยการหยุดเรื่องขัดแย้ง
ดังกล่าวโดยไม่กล่าวถึง แม้จะเป็นการไม่พูดไม่แตะต้องกับประเด็นที่เคยขัดข้องหมองใจกันมาก่อน ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสมานฉันท์ได้ 

(2) การยินยอมให้ผู้อื่น โดยลักษณะนี้จะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ  
ยินยอมให้ผู้อื่นในลักษณะใส่ใจและละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของผู้อื่นหรือบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้อง 
หรืออาจเกรงว่าอาจท าให้สัมพันธภาพที่มีอยู่ระหว่างกันของเงื่อนไขแห่งความขัดแย้งนั้นจะเลวร้ายลง
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อีก ซึ่งการยินยอมให้ผู้อื่นนั้นแสดงให้เห็นถึงความอดทนอดกลั้น และมีความเป็นผู้ใหญ่ เพราะความ
ขัดแย้งหรือการแย่งชิงกันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเลื่อมใส เป็นลักษณะของความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักการเป็น
ผู้ให้ ไม่รู้จักการเสียสละ ไม่รู้จักของการเป็นมือบน อย่างไรก็ตาม หากมองอีกแง่หนึ่ง ผู้ที่ท าตามผู้อื่น
อยู่เสมอนั้นก็แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ที่ไม่มีความเช่ือมั่นในตนเอง ขาดภาวะความเป็นผู้น าหรือผู้ ให้  
มีพฤติกรรมที่ชอบเช่ือฟังบุคคลอื่นอยู่ตลอด อันเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่มีความเป็นตวั
ของตัวเอง 

(3) การแข่งขัน โดยมุมมองของบุคคลทีเ่ลอืกลกัษณะรูปแบบดังกล่าวนั้นจะ  
มองว่าการท างานเหมือนกับเป็นการเลน่เกมการแข่งขัน ทุกคนจ าเป็นจะต้องมุ่งไปสูชั่ยชนะด้วยการใช้
วิธีการต่าง ๆ เท่าที่ตนจะสามารถท าได้ เพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือชัยชนะเหนือ
บุคคลอื่น ผู้ที่ชนะคือผู้ที่เข้มแข็ง ผู้ที่ประสบความส าเร็จคือผู้ที่มีความสามารถ ส่วนผู้ที่แพ้คือผู้ที่ข้ี
ขลาด ผู้ที่มีความอ่อนแอ ล้มเหลว ไม่สู้ และไร้ซึ่งความสามารถ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อความขัดแย้งนั้น ๆ 
ก็จะรู้ว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งข้ึนก็จะต้องมีผู้ที่ชนะและผู้ที่แพ้ ผู้ที่สมหวังและผู้ที่ผิดหวัง ท าให้มีการ
พยายามใช้วิธีการต่าง ๆ ข้ึนมาใช้ด าเนินการไม่ว่าจะเป็นยุทธวิธีการจัดการในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น การใช้อ านาจ การโต้เถียง การชักจูงและโน้มน้าวหรอืแม้กระทั่งใช้การฉ้อโกงและเลห่์เหลี่ยมต่าง ๆ  

(4) การประนีประนอม การใช้รูปแบบการประนีประนอมถือเป็นแนวทางการ 
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบใช้ทางสายกลาง ซึ่งทั้งสองฝา่ยอาจจะต้องได้และเสยีในบางเรื่องบางอยา่ง 
ในเวลาเดียวกัน โดยจะไม่ได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ใจตนปรารถนาต้องการ ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้นั้น
ถือได้ว่าเป็นวิธีการที่ท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อความขัดแย้งๆสามารถที่จะอยู่ร่วมกันต่อไปได้อย่าง
สันติ โดยวิธีการในการประนีประนอมอาจใช้เทคนิควิธีการเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยโดย
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง โดยอาจด าเนินการผ่านรูปแบบวิธีการต่าง ๆ  เช่น การใช้ 
กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งโดยองค์กรท้องถ่ินที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการมัสยิด6 ผู้น าชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครชุมชน (อสม.) หรือกลุ่มงาน
ทางด้านการพัฒนาชุมชน ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานที่กล่าวถึงนี้จะมีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ แต่ทว่าทุกองค์กรนั้นจะมีระบบการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน หรือกลยุทธ์การจัดการ
ความขัดแย้งด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยโดยบุคคลที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือและเช่ือถือในกรณีที่เกิดข้อ
ขัดแย้งกันภายนอกระบบองค์กร เช่น ข้อพิพาท ข้อกล่าวหา ข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลที่ไม่ได้อยู่ภายใน
กลุ่มองค์กรข้อแรก การจัดการข้อขัดแย้งก็จะมาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส หรือผู้ที่ชาวบ้านศรัทธา

                                            
6 ซึ่งประกอบไปด้วยอหีม่าม คอเตบ็ บิล้าลรวมไปถึงสปับรุุษมัสยิดที่ได้รบัการคัดเลือกด ารง 

ต าแหน่งเป็นกรรมการมัสยิดด้วย รวมถึงคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ,คณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย ส านักจุฬาราชมนตรี. 
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เลื่อมใสในหมู่บ้านจะท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีเลิกแล้วกันไป กลับมาคืนดีต่อกัน โดยจะใช้วิธีพูดคุย
กัน หรือใช้กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งโดยการใช้กิจกรรมแบบประสานใจ เช่น การจัดการ
กิจกรรมผ่านกลุ่มองค์กร กลุ่มแม่บ้าน เป็นรูปแบบที่เกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วจะมีวิธีการที่จะท าให้คน
ที่ขัดแย้งกันหรือกลุ่มที่ขัดแย้งกันหันหน้าเข้าหากันได้ กลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิม 

(5) การใช้รูปแบบความร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยองค์กรหรือบุคคลที่ได้เลือก 
ลักษณะรูปแบบนี้ ก็คือบุคคลที่มีความปรารถนาที่จะท าให้ทั้งความต้องการส่วนตนและความต้องการ
ของผู้อื่นบรรลุผลร่วมกันทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมและพึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งสิ่งนี้ท าให้เกิดการ
เรียนรู้และตระหนักว่าถ้าต่างฝ่ายต่างมุ่งแต่จะเอาชนะกันโอกาสที่จะบรรลุตามความต้องการส่วนตน
นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ถ้าหากพวกเขาเหล่าน้ันทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาร่วมมือกัน โอกาสที่จะบรรลุ
ถึงเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายก็จะมีความเป็นไปได้สูง ดังนั้น การที่ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันโดยการท างาน
กันอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความเปิดเผยไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยอาศัยกระบวนการในการแก้ไข
ปัญหาและการวินิจฉัยสั่งการแบบการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นรูปแบบ
และแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่พึงประสงค์ในอุดมคติที่ทุกฝ่ายทุกองค์กรต้องการ 

จากแนวทางกลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นสิ่ งที่บ่ง  
บอกได้ว่าการที่ชุมชนมีความแตกต่างกันในทางวิถีความเช่ือ และหลักการด ารงชีวิต ก็มิใช่เป็นจุดที่จะ
น ามาซึ่งความขัดแย้งหรือการน าเอาความแตกต่างนั้นมาแบ่งแยกการอยู่ร่วมกัน แต่กลับตรงกันข้าม
ชุมชนหรือองค์กรได้น าเอาความแตกต่างนั้นมาปรับรวมกับบริบททางสิ่งแวดล้อมของชุมชนในด้าน
ต่าง ๆ จนสามารถแปรเปลี่ยนมาสู่ความสมานฉันท์ของชุมชนโดยอาศัยแนวทางต่าง  ๆ ตามความ
เหมาะสม นอกจากนั้นแล้ว สันติวิธี อาจถือเป็นกลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งอีกแนวทางหนึ่ งที่
องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ซึ่งมีสถานการณ์ความขัดแย้งสามารถน ามาปรับใช้ในการ
บริหารงานภายใต้สภาวะดังกล่าวได้ด้วย เพราะว่าสันติวิธีนั้นเป็นวิธีการที่ท าให้เกิดการสูญเสียน้อย
ที่สุด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมผิดกับการที่ใช้ความรุนแรงในการเข้า
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ฉะนั้น รายละเอียดข้างต้น ได้สะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งนั้นเกิดข้ึนได้ในทุกสถานการณ์ 
ทุกสังคมที่มีบุคคลปฏิสัมพันธ์กัน แม้แต่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือว่ามีปัญหาความ
ขัดแย้งมาอย่างยาวนานทั้งในเชิงข้อมูล เชิงโครงสร้าง ความสัมพันธ์ และผลประโยชน์ หลาย
หน่วยงานหลายภาคส่วนก็มีความพยายามแก้ไขปัญหาผ่านวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเยาวชนนักศึกษากลุ่มคน
รุ่นใหม่ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งด้วยเช่นกัน ดังนั้นการจัดการต่อความขัดแย้งโดยให้
กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ช่วยเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความเข้าใจและเป็นตัวช่วยลดระดับสถานการณ์
ภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดข้ึน โดยด าเนินการผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ หรือว่าด าเนินการผ่าน
ภารกิจด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน เพราะเยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นถือได้
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ว่าเป็นพลังและเป็นคลังความรู้ที่จะช่วยผลักดันพัฒนาชุมชนพื้นที่ให้มีความอยู่รอดและมีความยั่งยืน
ต่อไปในอนาคตได้เช่นกัน 

2.1.5 แนวความคิดท่ีเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม7  
    พหุวัฒนธรรม หรือที่เรียกว่า ความแตกต่างหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ถือได้

ว่าเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนพร้อม ๆ  กับการที่มนุษย์รู้จักวัฒนธรรม เพราะความสามารถทางด้านวัฒนธรรมของ
มนุษย์ ซึ่งเกิดมาจากความสามารถในการใช้ภาษา การน าเอาองค์ความรู้ หรือประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมา 
การศึกษา การวิเคราะห์ จึงท าให้มนุษย์ได้มีการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ ศิลปะ สัญลักษณ์ พิธีกรรม 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบการด ารงชีวิตที่หลากหลายแตกต่างกนั
ออกไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยที่ว่ามนุษย์ต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศน์ที่แตกต่าง
กันออกไป รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์สิ่งทีแ่ตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เรื่องของ พหุวัฒนธรรมไม่ได้เปน็
เพียงสิ่งจ าเป็นที่ต้องเกิดข้ึนตามสภาพทางธรรมชาติหรือว่าความจ าเป็นของมนุษย์ เพียงเท่านั้น 
หากแต่ความเป็นพหุวัฒนธรรมยังมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม
ระหว่างมนุษย์กลุ่มต่าง ๆ ได้อีกด้วย กล่าวได้ว่ามนุษย์เราน้ันไม่สามารถด ารงอยู่ได้โดยเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
ของตนเองได้ แต่ทว่าต้องอาศัยความเป็นเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนวัตถุ ความคิด สินค้าผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ วัฒนธรรมประเพณีกันอยู่เสมอ การแลกเปลี่ยนเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้เกิด
พัฒนาการข้ันต่อ ๆ มาของมนุษยชาติ นั่นก็คือการเกิดเป็นเมือง อันเป็นศูนย์กลางของอ านาจรัฐ 
สังคม การเมือง ตลอดจนการค้าขายแลกเปลี่ยน ซึ่งถือเป็นข้ันตอนที่มีความส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งใน
การพัฒนาการของมนุษย์ภายใต้ขอบเขตความเป็นพหุวัฒนธรรม และการเกิดเป็นเมือง ก็ท าให้เกิด
การแบ่งงานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในการสร้างสรรค์ทางด้านความคิด ศิลปะ และวิทยาการแขนง 
ต่าง ๆ ตามแต่ละรูปแบบของตัววัฒนธรรม  อย่างไรก็ตาม การเกิดข้ึนของพหุวัฒนธรรม ได้น ามาสู่บ่อ
เกิดของความสัมพันธ์ทาง วัฒนธรรม อันเป็นวิวัฒนาการและการแพร่กระจายวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นให้
เกิดการเสริมซึ่งกันและกันมากทีสุ่ดหรอืที่เรามักจะเรยีกกันว่า “การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม” ผู้วิจัย
ขออธิบายรูปแบบแนวทางของการปฏิสัมพันธ์ทางพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัย
ศึกษาวิจัย ดังนี้  

2.1.5.1 การปรับตัว เป็นการปรับตัวทางชีวภาพและการปรับตัวทางวัฒนธรรม  
โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดระบบความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกัน หรือเป็นการปรับเปลี่ยนตัว  

                                            
7  รอฮานิง เจ๊ะดอเลาะ, “ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการ 

เรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ,”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , สาขาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555), 43-50 
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มนุษย์หรือสัตว์ให้มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทีต่นเองอาศัยอยู่เปน็ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรอื
เป็นการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพของมนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งการปรับตัวนั้น
มักใช้ในความหมายของการปรับเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือในหลาย ๆ  ส่วนเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่
ลงตัว 

2.1.5.2 การผสมผสานทางวัฒนธรรม และการสร้างความกลมกลืนทางวัฒนธรรม 
โดยการผสมผสานกันทางวัฒนธรรม เป็นปฏิสัมพันธ์ทางด้านสังคมวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนระหว่าง 2 กลุ่ม
คนที่มีสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และมีการรับเอาวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน แต่ในกรณีที่สังคม
วัฒนธรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กันมีพลังที่ไม่เท่ากัน คนกลุ่มหนึ่งจะมีแนวโน้มที่จะยอมรับวัฒนธรรมของอีก
กลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะพบได้ว่ากลุ่มที่วัฒนธรรมมีพลังน้อยจะถูกผสมกลมกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่
วัฒนธรรมมีพลังมากกว่า แต่ขณะเดียวกันก็อาจมีการแลกเปลี่ยนกันก็ได้ แต่สุดท้ายถ้าวัฒนธรรม 2 
ชุดถูกผสมรวมกันเป็นชุดเดียวกันไม่ว่าจะมีส่วนของชุดใดมากกว่ากัน ก็จะเป็นการผสมผสานกลมกลนื
ทางวัฒนธรรมที่เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตาม การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมนั้น
อาจเกิดข้ึนโดยตามธรรมชาติหรือเกิดข้ึนด้วยความตั้งใจของฝ่ายที่มีอ านาจมากกว่าก็เป็นได้ 

2.1.5.3 การบูรณาการทางวัฒนธรรม คือการยอมรบัในความหลากหลายหรือ 
ความเป็นพหุวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรมด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมคือ
การมีวัฒนธรรมที่หลากหลายร่วมกันและไม่ได้มีความพยายามที่จะครอบง าซึ่งกันและกัน ซึ่งสังคม
ปัจจุบันพบว่าเมื่อเกิดรัฐหรือประเทศก็จะมกีลุ่มชาติพันธ์หลายกลุ่มตั้งถ่ินฐานอยู่ภายในอาณาเขตของ
รัฐหรือประเทศ โดยถ้าหากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุในสังคมสมัยใหม่มีลักษณะที่ยอมรับซึ่ง
กันและกัน ก็ย่อมหมายความว่าเกิดการบูรณาทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งบางครั้งใช้ค าว่า พหุวัฒนธรรม 
โดยจะมีลักษณะของกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ในการบริหารหรือการจัดการมีลักษณะที่ ไม่
เคร่งครัดมากนัก เปิดโอกาสให้มีทางเลือกในการปฏิบัติการใด ๆ โดยไม่มีวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง
ครอบง า 

2.1.5.4 ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม โดยปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและการแพร่ 
กระจายทางวัฒนธรรมก็อาจสร้างความขัดแย้งได้เป็นอย่างดีเช่นกันถ้าหากว่าสมาชิกในกลุ่มไม่ยอมรบั
ซึ่งกันและกัน ซึ่งโดยทั่วไปกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและความเช่ือ 
มักจะไม่มีความขัดแย้งทางวัฒนธรรม แต่ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมจะเกิดข้ึนเมื่อมีการปะทะ
สังสรรค์ของวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันอันเกิดจากการแพร่กระจายของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรม
หนึ่งหรือทั้งสองชุด ทั้งนี้อาจเกิดจากการอพยพย้ายถ่ินฐานของกลุม่ใดกลุม่หนึ่งเข้ามาสูอ่าณาบริเวณที่
มีกลุ่มชาติพันธ์ุหรือวัฒนธรรมอื่นอยู่แล้ว ถ้าการอพยพย้ายถ่ินน้ีไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นมิตรก็จะ
เกิดความขัดแย้งได้ และการขยายดินแดนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อเสริมอาณาเขตของตนซึ่งมีผลใน
การรุกรานกลุ่มที่ตั้งถ่ินฐานมาอยู่ก่อนแล้ว และก็ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมที่อาจเกิดจากการ
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แพร่กระจายวัฒนธรรมโดยอาศัยการสื่อสาร การถ่ายทอดผ่านสื่อหรือแม้แต่รูปแบบที่เป็นระบบ
การศึกษา แต่ทั้งนี้ กรณีที่ความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุมีอยู่สูงอันเนื่องมาจากสังคมวัฒนธรรม
ที่ขัดแย้งกัน การปรับรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันก็จะไม่เกิดข้ึน โดยปัญหาเรื่องความขัดแย้งของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุจะเกิดจากการที่แต่ละฝ่ายพยายามรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอาไว้และไม่
ยอมรับวัฒนธรรมของสังคมอื่นหรือข้างเคียง หรือถ้าความขัดแย้งเกิดจากกรณีของการช่วงชิงอ านาจ
ความสัมพันธ์ก็จะอยู่ในลักษณะของความเป็นศัตรูหรือคู่ปรับ เกิดสงครามช่วงชิงพื้นที่หรือผู้คน ซึ่ง
จากข้อมูลในประวัติศาสตร์ได้ช้ีให้เห็นตัวอย่างของความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีสังคมวัฒนธรรม
และภาษาพูดที่แตกต่างกันอย่างมากมาย โดยในกรณีที่มีความขัดแย้งทางวัฒนธรรมที่รุนแรงก็อาจเกดิ
เป็นขบวนการต่อต้านข้ึน เช่น ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ขบวนการการก่อความไม่สงบ หรือ
ขบวนการการก่อการร้าย 

อย่างไรก็ตาม การท าการศึกษาครั้งนี่อยู่ภายใต้บริบทเชิงพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ อันถือเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม และโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มคนไทย
มุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งหากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทางชาติพันธ์ุของคนไทยมุสลิมกับคนไทย
พุทธในภาพรวมนั้น ก็พบได้ว่าโดยลักษณะทั่ว ๆ ไปแล้วไม่ได้มีปัญหาใด ๆ นอกจากกรณีของคนไทย
มุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ใน
ภาคอื่นนั้นมีจ านวนไม่มากอีกทั้งก็ไม่ได้อยู่รวมกันแน่นหนามากนัก แต่คนไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้จะมีจ านวนมาก อีกทั้งค่อนข้างจะเป็นผู้ที่เคร่งครัดในเรื่องของศาสนามากกว่าคนไทย
มุสลิมที่อาศัยอยู่ที่อื่น ๆ  และมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนาน ท าให้ปัญหาจึงยังคงอยู่
ถึงปัจจุบัน โดยอาจสรุปปัญหาความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้ดังนี้8  

(1) สมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2328 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ถูกผนวก
เข้ากับดินแดนไทยโดยเด็ดขาด และก่อนหน้านี้ปัตตานีได้ท าการก่อกบฏข้ึน 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2106 
และ พ.ศ. 2173 – 2176 แต่ไม่ส าเร็จ และเมื่อปัตตานีท าการก่อกบฏข้ึนอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2332 
– 2351 ปัตตานีจึงถูกแบ่งออกเป็น 7 หัวเมืองเล็ก ๆ และลดฐานะลงเป็นหัวเมืองตรี 

(2) สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อทรงน าระบบเทศาภิบาลมาใช้และประกาศใช้พระราช 
บัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 และมีกฎหมายที่ออกใช้บังคับส าหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัว
เมือง ร.ศ. 120 ลดความเป็นอิสระของหัวเมืองทัง้เจ็ดลงอย่างมาก ท าให้พระยาปัตตานีและเมืองอืน่ ๆ
ไม่พอใจในกฎข้อบังคับต่าง ๆ และการที่จะถูกปกครองโดยตรงจากกรุงเทพฯ พระยาปัตตานี ไทรบุรี 
และระแงะ ก่อการต่อต้าน ข้ึนอย่างสงบแต่ไม่ส าเร็จ พระยาเมืองปัตตานี  คือ อับดุลกาเดร์  

                                            
8 อมรา พงศาพิชญ์, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, 2549), 98.  
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พระวิชิตภักดี ถูกถอดยศ และในปี พ.ศ. 2449 หัวเมืองทั้งเจ็ดก็ถูกยุบเหลือ 3 หัวเมือง คือ ปัตตานี 
ยะลา และบางนรา รวมเป็นมณฑลปัตตานี และหลังจากนั้นก็มีความพยายามที่ก่อกบฏข้ึนอีกหลายครั้ง 

(3) หลังสงครามโลกครั้ งที่  2  ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอสิลาม ในปี พ.ศ. 2488 เพื่อให้ความช่วยเหลือคุ้มครองและอปุถัมภ์ในกิจการศาสนา 
ของชาวไทยมุสลิม พระราชกฤษฎีกานี้ก าหนดให้มีการจัดต้ังสถาบันข้ึนหลายระดับเพื่อท าหน้าที่เช่ือม
ประสานระหว่างประชาคมมุสลิมกับรฐับาล นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย
การใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล พ.ศ. 2489 เพื่อให้สิทธ์ิในเรือ่ง
กฎหมายที่ถูกลิดรอนไปสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่ช่วงดังกล่าวก็เกิดปัญหาต่าง  ๆข้ึน
มากมาย 

(4) ในช่วงหลงั พ.ศ. 2500 – 2523 รัฐบาลเช่ือว่าค้นพบขบวนการแบง่แยก 
ดินแดนที่มีตัวแทนอยู่แทบในทุกอ าเภอของสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้การปลุกระดมชาวไทย
มุสลิมให้เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลด้วยการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกชาติพันธ์ุนิยม กลุ่มผู้แบ่งแยกดินแดน
ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ต้องการตั้งเป็นสาธารณรัฐปตัตานี กลุ่มที่ 2 ต้องการตั้งเป็นรัฐอสิระมี
ระยะการปกครอง และกลุ่มที่ 3 ต้องการแยกตัวเองออกเป็นหน่วยบริหารอิสระ แต่ยังคงรวมอยู่กับ
ประเทศไทย มีฐานะเหมือนสหพันธรัฐ 

(5) ปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลัง พ.ศ. 2523 ตามนโยบาย 66/2523 ได้ 
คลี่คลายไปมาก และอาจเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยมุสลมิและรัฐบาลไทยอยู่ในระดับที่ 
น่าพอใจและความขัดแย้งเริ่มลดน้อยลง รัฐบาลยอมรับความเป็นมุสลิมของคนกลุ่มนี้ และผู้ที่อาศัยใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มองตนเองว่าเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการแก้ไขปัญหา 
 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการก่อความไมส่งบและการก่อการรา้ย 
 2.2.1 การก่อความไม่สงบ (Insurgency)9 

     เป็นรูปแบบของการต่อสู้ทางการเมือง โดยองค์กรที่ได้รับการจัดต้ังและติดอาวุธ
มีวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลงอ านาจการปกครอง การแบ่งแยกดินแดนหรือการแยก
ตนออกจากการปกครองของรัฐบาลและสถาปนารัฐใหม่ขึ้นภายในกลุ่มชาติพันธ์ุหรือศาสนาของตน
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการก่อความไม่สงบข้ึนอยู่กับการระดมการสนับสนุนทรัพยากรต่าง  ๆ  ทั้ง

                                            
9 กรมยุทธศึกษาทหารบก, การก่อความไมส่งบ (กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก,  

2549), 17-19. 
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คนและสิ่งของ ซึ่งประกอบด้วย การฝึกกองก าลังติดอาวุธ การระดมเงินทุน การจัดหาอาวุธอุปกรณ์ 
และสิ่งสนับสนุนทั้งปวง โดยแสวงหาประโยชน์จากกลุ่มบุคคลซึ่งไม่พอใจต่อสภาวะทางการเมืองและ
สังคมที่เป็นอยู่ การก่อความไม่สงบจะเกิดข้ึนเมื่อรัฐบาลไม่สามารถหรือไม่พยายามที่จะตอบสนองต่อ
ความต้องการของกลุ่มที่มีอิทธิพลในสังคมนั้น ๆ  โดยจะมีการด าเนินการทางการเมือง และจิตวิทยา 
ควบคู่ไปกับการใช้ความรุนแรงในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในหลายสถานการณ์พบว่า การสนับสนุน
จากภายนอกช่วยท าให้การปฏิบัติการในการก่อความไม่สงบบรรลุผลส าเร็จตามที่ต้องการรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน เช่น เหตุการณ์ในสงครามเวียดนาม เป็นต้น โดยการสนับสนุนจากภายนอกสามารถอยู่ในรูป
ของ การเมือง การปฏิบัติการจิตวิทยา หรือการสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นวัตถุต่าง ๆ ก็ได้ ซึ่งสามารถ
จ าแนกการสนับสนุนจากภายนอกออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 

2.2.1.1 การสนบัสนุนด้านขวัญก าลังใจ ด้วยการแสดงท่าทียอมรบัในการปฏิบัติ 
ของกลุม่ก่อความไมส่งบ 

2.2.1.2 การสนบัสนุนทางการเมอืง โดยการสนบัสนุนการด าเนินการของกลุม่ก่อ 
ความไม่สงบในเวทีระหว่างประเทศ 

2.2.1.3 การสนับสนุนด้านทรัพยากร ในรูปของเงิน อาวุธ อาหาร การแนะน า รวมทั้งการฝึก 
2.2.1.4 การสนบัสนุนทีพ่ักพงิ โดยการใหก้ลุม่ผูก้่อความไม่สงบอาศัยพื้นทีเ่ป็นฐาน 

ในการฝึก การปฏิบัตกิาร และการสนับสนุนต่าง ๆ (Headquarters Departments of The Army 
and The Air Force 1990) 

2.2.2 การก่อการรา้ย10 (Terrorism) 
2.2.2.1 ความหมายของการก่อการร้าย                                        
          พระราชบัญญัติรักษาความสงบภายในประเทศ พ.ศ. 2519 ได้ก าหนด  

ค าจ ากัดความของการก่อการร้าย ว่าเป็นการปฏิบัติการคุกคาม หรือ ใช้ความรุนแรงของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่มุ่งหวังผลตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ปฏิบัติการล่วงล้ าเขตแดน หรือ เกี่ยวกับชาติอื่น การกระท านั้นอาจเป็นไปโดยเอกเทศปราศจากการ
สนับสนุนจากรัฐ ใด ๆ หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุน เมื่อเกิดข้ึนย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลประโยชน์ของชาติ พันธกรณีระหว่างประเทศ นโยบายของชาติทางด้านการเมือง การป้องกัน
ประเทศ เศรษฐกิจ สังคมวิทยา ช่ือเสียง และเกียรติภูมิของชาติ 
 

                                            
10 เรื่องเดียวกัน, 17-19.  
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คณะกรรมการร่างกฎหมายขององค์การสหประชาชาติ 11  ได้ให้ความหมาย
ของการกอ่การร้ายสากลว่า หมายถึง การกระท าที่มุ่ งกระท าต่อบุคคลซึ่ งภายใต้ความคุ้มครอง  
ของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ผู้น าของรัฐ หรอืสมาชิกในทางการทูต เป็นต้น หรือการกระท าทีม่ ี
จุดมุ่งหมายเป็นสลัดอากาศต่อยานพาหนะโดยสารของพลเรอืน หรือ การส่งผู้กอ่การร้ายไปปฏิบัติการ
นอกประเทศและใช้วิธีการที่รุนแรง หรือ การใช้ชีวิตมนุษย์ผู้บรสิุทธ์ิเป็นเครือ่งมอืของการก่อการร้าย 

2.2.2.2 ประวัติความเป็นมาของการก่อการร้าย 
             มีก าเนิดจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองในฝรั่งเศส หลังการปฏิวัติ

เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบสาธารณรัฐ เมื่อ พ.ศ. 2332 
(ตรงกับรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี) เนื่องจากได้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งพยายามก่อความไม่สงบข้ึนโดย
ใช้วัตถุระเบิดเป็นอาวุธยังผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมากตลอดจนทรัพย์สินของประชาชน
ได้รับความเสียหายอยู่เสมอ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย (The Committee of Public 
Safety) ของรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการสถาปนาข้ึนเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2336 ได้จับกุมผู้ต้อง
สงสัยในข้อหากบฏต่อสาธารณรัฐ และประหารชีวิตจ าเลยเหล่าน้ีด้วยกิโยตีนเป็นจ านวนพัน ๆ คน จน
ท าให้รัฐบาลกลางสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จในเดือนมิถุนายนปีต่อมาซึ่งท าให้เกิด
ความแข็งแกร่งต่อคณะกรรมาธิการฯแต่การประหารชีวิตกลับไม่หยุดจนเกิดความระแวงในกลุ่ม
คณะกรรมาธิการฯเอง และความนิยมการปฏิวัติได้ตกต่ าลงอย่างรวดเร็วเป็นผลให้  แมกซิมิลเลียน 
โรเบสปีแอร์ (Maximillien Robespierre) เจ้าต ารับหฤโหดถูกโค่นจากอ านาจและถูกตัดสินประหาร
ชีวิตด้วยกิโยตีนในข้อหากบฏต่อสาธารณรัฐเช่นเดียวกัน ด้วยสาเหตุความโหดร้ายของรัฐบาลในสมัย
นั้น ชาวฝรั่งเศสจึงได้เรียกการกวาดล้างอย่างรุนแรงของรัฐบาลว่าเป็น “Terrorism” และเรียกการ
ปกครองของรัฐบาลฝรั่งเศสในยุค พ.ศ. 2336 – 2337 ว่าเป็น “ยุคแห่งความหวาดกลัว” (Reign of 
Terror) หรือ “ยุคหฤโหด”  

ปัญหาการก่อการร้ายในโลกนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ซึ่งมีผลกระทบมา  
จากสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ภูมิภาคและประชาชนในภูมิภาคเหล่านั้นโดยยุทธวิธีการก่อ
การร้ายได้เกิดข้ึนมาในสมัยโรมันเรืองอ านาจ เมื่อขบวนการปาเลสไตน์โบราณของชาวยิว Sicarii และ
กลุ่มชาวยิวหัวรุนแรงได้น ามาใช้เป็นครั้งแรกระหว่างปี พ.ศ. 609 – 613 เพื่อต่อต้านผู้ปกครองโรมนัที่
ได้ล้มเลิกระบอบการปกครองตนเองของชาวยิว โดยชาวยิวได้ใช้วิธีการและเทคนิคการก่อการร้ายเมื่อ

                                            
11 เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีความมุ่งหมายที่แถลงไว้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ความ 

ร่วมมือในกฎหมายระหว่างประเทศความมั่นคงระหว่างประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจกระบวนการทาง
สังคมสิทธิมนุษยชนและการเสริมสร้างสันติภาพโลก ก่อตั้งข้ึนใน ค.ศ. 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
เพื่อแทนที่สันนิบาตชาติ. 
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ทหารโรมันเริ่มใช้ก าลังปราบปรามอย่างรนุแรง รวมทั้งท าลายสัญลักษณ์ทางศาสนายิว และจับกุมผูน้ า
ทางศาสนา อันเป็นการเพิ่มอุณหภูมิแห่งความขัดแย้งให้สูงข้ึนเรื่อย ๆ กลุ่ม Sicarii จึงด าเนินการตอบ
โต้อย่างกว้างขวางต่อเหยื่อ ได้แก่ ชาวยิวที่หัวไม่รุนแรงหรือทหารโรมันหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ในขณะที่
เหยื่ออยู่ในชุมชน หรืออยู่กับผู้สนับสนุน จุดมุ่งหมายของการโจมตีที่เสี่ยงอันตรายสูงเช่นน้ี ก็เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าไม่มีผู้ใดที่จะรอดพ้นจากการโจมตีแม้กระทั่งทหาร ซึ่งเมื่อทหารไม่สามารถป้องกันตนเองได้
แล้ว จะหวังอะไรเลยกับความปลอดภัยของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ เทคนิคนี้ท าให้เหยื่อเกิด
ความไม่มั่นใจ และเกิดความหวาดกลัวอย่างลึกซึ้ง กลุ่ม Sicarii ได้ใช้กลยุทธ์เหล่านี้สร้างอิทธิพลใน
ชุมชนชาวยิวและขยายความเกลียดชังโรมันให้มากข้ึนอย่างไรก็ตามการต่อต้านดังกล่าวสิ้นสุดลง 
ภายหลังจากที่ทหารโรมันได้ปิดล้อมกลุ่ม Sicarii ที่เมือง Masada กลุ่ม Sicarii ได้ปฏิเสธที่จะยอมแพ้
และฆ่าตัวตายพร้อม ๆ กันทั้งผู้หญิงและเด็กนับเป็นจ านวนพัน 

หลงัสงครามโลกครั้งที่ 2 ทุกภูมิภาคของโลกได้มกีารเปลี่ยนแปลงและมกีาร 
เคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม อย่างต่อเนือ่งและรวดเร็ว สถานการณ์ของโลกอยู่ใน 
ภาวการณ์แข่งขันกันเป็นอภิมหาอ านาจโดย 2 มหาอ านาจหลัก คือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต 
ซึ่งทั้ง 2 ประเทศมีระบบการปกครองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน สหรัฐอเมริกายึดมั่นในแนวเสรีนิยม 
ใช้หลักประชาธิปไตยเป็นหลักยึดส่วนสหภาพโซเวียตใช้ระบบสังคมนิยม ใช้หลักลัทธิคอมมิวนิสต์เป็น
พื้นฐาน จากความเป็นมหาอ านาจที่มีความแตกต่างนี้เอง ท าให้เกิดการแข่งขันเพื่อแย่ งชิงความเป็น
มหาอ านาจแต่เพียงผู้เดียวข้ึน อย่างไรก็ตามการแพร่ขยายอิทธิพลของทั้ง 2 มหาอ านาจก็อยู่ใน
ลักษณะการให้การสนับสนุนอยู่ข้างหลัง โดยไม่ท าการรบหรือเกิดการขัดแย้งกันโดยตรง มีการใช้
ประเทศบริวารท าการแพร่ขยายลัทธิ ซึ่งจากสาเหตุน้ีเองเป็นพื้นฐานการก่อให้เกิดความขัดแย้งข้ึนมา
เกือบทุกภูมิภาคของโลก ไม่ว่า ยุโรป เอเชีย หรือ แอฟริกา ซึ่งภาวะของโลกในขณะนั้นเรียกกันทั่วไป
ว่า สภาวะสงครามเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือแถบคาบสมุทรอาหรับ ซึ่ง
สหรัฐฯถือเป็นพื้นที่ส าคัญยิ่งต่อผลประโยชน์แห่งชาติของตน ได้มีเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ เกิดข้ึน เช่น 
การเกิดข้ึนของรัฐอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์ การค้นพบน้ ามันในคาบสมุทรเปอร์เซีย การปฏิวัติ
ศาสนาในอิหร่าน รวมทั้งการใช้ก าลังทหารเข้ายึดอัฟกานิสถานของสหภาพโซเวียต อันน าไปสู่ความไม่
มั่นคงไปทั่วภูมิภาคสหรัฐฯที่ในขณะนั้นอยู่ในสถานะของผูช้นะสงครามและเปน็มหาอ านาจ 1 ใน 2 จึง
ได้ตัดสินใจเข้าไปด าเนินการเพื่อให้ภูมิภาคเกิดความสงบเรียบร้อย ซึ่งการด าเนินการของสหรัฐฯ
ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจและกลายเป็นข้ออ้างของกลุ่มหรือขบวนการก่อการร้ายกลุ่มต่าง  ๆ  ใน
การก่อความไม่สงบและก่อการร้ายในภูมิภาคดังกล่าว นอกเหนือจากเหตุผลในการแพร่ขยายของ
ศาสนาอิสลามตามลัทธิและแนวทางค าสอนของกลุ่มเคร่งศาสนาที่ต้องการยึดถือเอาแนวค าสอนมา
เป็นหลักกฎหมายปกครองประเทศ ซึ่งท าให้เกิดความขัดแย้งและก่อให้เกิดปัญหากับระบบการ
ปกครองที่มีอยู่ดั้งเดิมและมีใช้อยู่แล้ว ทั้งนี้ กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ยกเหตุผลต่าง ๆ  เหล่าน้ันเป็นข้ออ้าง
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น าไปเป็นอุดมการณ์ปลุกเร้าและใช้ในการปฏิบัติการจิตวิทยาต่อกลุ่มชนที่นับถือศาสนาอิสลามในทุก
ประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันไปตามสถานการณ์ ทั้ง
ปัญหาการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ การขับไล่และผลักดันผู้นับถือศาสนาอื่น การปลกปล่อยสังคมอิสลามด้วย
การต่อสู้ด้วยอาวุธ การล้มล้างทางการเมือง การปกครอง และการพยายามที่จะแบ่งแยกดินแดน
ออกไปเป็นรัฐอิสระ โดยเฉพาะเหตุการณ์การบุกยึดอัฟกานิสถานของสหภาพโซเวียตนั้นถือได้ว่ามี
ความส าคัญอย่างมากในสถานการณ์ก่อการร้ายของโลกในยุคปัจจบุันจากการรบในอัฟกานิสถานท าให้
เกิดแก่นรากของขบวนการก่อการร้ายในยุคปัจจุบันหลายอย่าง นับตั้งแต่การเกิดของขบวนการนักรบ 

มูจาฮีดีน (المجاهدين)ซึ่งถือว่าเป็นนักรบศักดิ์สิทธ์ิ เกิดการท าสงครามที่เรียกว่า จิฮาด (الجهاد) ซึ่ง

เหล่านักรบทางศาสนาถือว่าเป็นการรบเพื่อพระเจ้า(الرب) โดยแท้จริง 
2.2.2.3 กลุ่มก่อการร้ายส าคัญของโลก 

             กลุ่มก่อการร้าย อัล เคด้า (القيد) ซึ่งมี โอซามา บินลาเดน (  بن أسامة

นับว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายส าคัญ และมีอิทธิพลต่อกลุ่มก่อการร้ายทั่ว (الرئيس)เป็นหัวหน้า (الدين
โลก กลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวได้ก่อเหตุร้ายที่ส าคัญหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ เมื่อ 11 
กันยายน 2544 ซึ่งกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวได้ก่อเหตุใช้เครื่องบินพุ่งชนตึก World Trade Center ใน
กรุง New York ประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมากเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็น
แก่นรากของขบวนการก่อการรา้ยสากลในปัจจบุัน ทั้งนี้ กลุ่มก่อการร้าย อัล เคด้า ยังมีโครงข่ายโยงใย
กับกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคอื่น ๆ ส าหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น กลุ่มดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่ม Jemaah Islamiyah (JI) 
ในประเทศอินโดนีเซีย และ กลุ่มอาบู ซายัฟ (Abu Sayyaf) ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีอุดมการณ์และ
ผสานแนวความคิดนักรบจีฮาดในการต่อต้านสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าเป็นศัตรูของชาวมุสลิมเช่นเดียวกัน 
รวมทั้งยังมีแหล่งธุรกิจในเครือข่ายของนายโอซามา บินลาดิน ในหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย (สถาบันวิชาการทหารช้ันสูง,2549) 

2.2.2.4 กลุ่มก่อการร้ายและเหตกุารณ์แบง่แยกดินแดนที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้12   

(1) กลุ่ม ญะมาอะฮ์ อสิลามิยาห์ (Jemaah Islamiyah – J I) กลุม่ J I  
เป็นหนึ่งในกลุ่มก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพความมั่นคงของ
ภูมิภาคมากที่สุด โดยนาย Abdullar Sungkar และนาย Abu Bakar Bashir ได้ร่วมกันก่อตั้งข้ึนในปี 

                                            
12 กรมยุทธการทหารเรือ, “กลุม่ก่อการร้ายของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,”สืบค้น 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560, http://www.shaibor.com. 
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2538 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดต้ังรัฐอิสลามอันประกอบด้วยมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และภาคใต้
ของฟิลิปปินส์ เป็นกลุ่มที่พัฒนาจากขบวนการ ด้ารุ้ลอิสลาม (Darul Islam – DI) ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธ
ในอินโดนีเซีย ที่ต่อต้านกองก าลังของเจ้าอาณานิคมเนเธอร์แลนด์ในทศวรรษ 1940 เพื่อเรียกร้องเอก
ราช ต่อมาภายหลังจากอินโดนีเซียได้รับเอกราชแล้ว DI ได้รับอิทธิพลจากกระแสการท าสงคราม
ศาสนา (Jihad) ของหมู่ชาวมุสลิมในสงครามระหว่างอดีตสหภาพโซเวียตและอัฟกานิสถาน ท าให้ DI 
ยังคงใช้ก าลังในการต่อต้านรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยมีเป้าหมายที่จะจัดต้ังรัฐอิสลามในอินโดนีเซีย ตาม
รูปแบบของระบอบตอลิบาน13ในอัฟกานิสถานและคัดค้านการพัฒนาประชาธิปไตย ท าให้ถูกรัฐบาล
ประธานาธิบดีซูฮาร์โตกวาดล้างอย่างหนัก จนกลุ่มผู้น าต้องหลบหนีไปรวมตัวที่มาเลเซีย และยังคงมี
การเคลื่อนไหวโดยจัดส่งชาวอินโดนีเซียและมาเลเซียไปรบในอัฟกานิสถานโดยมีจุดประสงค์ใน
เบื้องต้นเพื่อต่อสู้กับสหภาพโซเวียต ต่อมาได้ขยายกิจกรรมเป็นการส่งคนไปร่วมฝึกในค่ายของกลุ่ม 
อัล เคด้า  ในห้วงปี 2538 หลังสิ้นยุคของประธานาธิบดีซูฮาร์โต รัฐบาลอินโดนีเซียขาดความสามารถ
ในการรักษาความเรียบร้อยในพื้นที่หมู่เกาะห่างไกล นาย Abdullar Sungkar และนาย Abu Bakar 
Bashir ซึ่งเคยเคลื่อนไหวกับกลุ่ม DI เดินทางกลับมาอินโดนีเซียและได้ร่วมกันก่อตั้ง JI โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะจัดตั้งรัฐอิสลามในภูมิภาคโดยการใช้ความรุนแรง (ปรากฏใน General Guidelines 
of the Struggle of JI) อันประกอบด้วยมมาเลเซยี อินโดนีเซีย บรูไน และภาคใต้ของฟิลิปปินส์และมี
อุดมการณ์ต่อต้านตะวันตก ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการก่อตั้งสภามุจาฮิดีนอินโดนีเซียเพื่อใช้เป็น
องค์กรทางการเมืองในการรณรงค์จัดต้ังรัฐอิสลามอย่างเปิดเผย ประกอบกับเกิดความขัดแย้งระหว่าง
มุสลิมและคริสเตียนในปี 2541 -2542 ที่อัมบนและโปโซ กลุ่ม JI จึงแสวงประโยชน์จากเหตุการณ์
ดังกล่าวเร่งจัดหาสมาชิก ฝึกอบรม และหาเงินทุน รวมทั้งจัดต้ังแนวร่วมกลุ่มหัวรุนแรงท้องถ่ินเข้าไปมี
ส่วนร่วมในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางศาสนา เมื่อความขัดแย้งลดลงพวกหัวรุนแรงเหล่าน้ีจึงกลายเป็น
สมาชิกของ JI นอกจากนี้กลุ่ม JI มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านการปฏิบัติการ 
การสอนศาสนา การระดมสมาชิกและการฝึกอาวุธจากทั้งในอัฟกานิสถานและค่าย Abu Bakar ของ
กลุ่ม Moro Islamic Liberation Front (MILF) บนเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ รวมทั้งมีการสร้าง
เครือข่ายสมาชิกในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ท าให้สมาชิก JI จ านวนมากที่มีการศึกษาสูง กลุ่ม JI 
น าเรื่องความขัดแย้งทางเช้ือชาติและความเช่ือทางศาสนา ผสมผสานเป็นเหตุผลในการก่อการร้าย  
ท าให้ผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้มีศรัทธาแรงกล้าต่อศาสนา จนยอมสละชีวิตเพื่ออุดมการณ์ของตนได้ 

                                            
13 หมายถึงนักศึกษาในภาษาอาหรับเป็นกลุ่มซึ่งปกครองพื้นทีส่่วนใหญ่ของประเทศอัฟกานสิถาน 

และเมืองหลวงกรุงคาบูลในฐานะรัฐอิสลามแห่งอัฟกานิสถาน นับแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2539 
แต่ได้รับการรับรองทางการทูตจาก 3 รัฐเท่านั้น ได้แก่ ประเทศปากีสถาน ซาอุดิอารเบียและสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์. 
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ขณะเดียวกันก็มีแนวคิดต่อต้านสหรัฐฯและชาติพันธมิตร เนื่องจากมองว่าเป็นศัตรูของศาสนาอิสลาม 
เหตุการณ์ส าคัญที่ถูกระบุว่ากลุ่มดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญได้แก่ เหตุระเบิดที่บาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อ 12 ตุลาคม 2545 และเหตุระเบิดโรงแรม JW Marriott ที่จาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อ 5 สิงหาคม 2546 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่ม JI มีแผนก่อวินาศกรรมเป้าหมายทหาร
สหรัฐฯฐานทัพอากาศสหรัฐฯและบริษัทของสหรัฐฯรวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตของชาติตะวันตกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ในด้านเงินทุนสนับสนุนนั้น กลุ่ม JI ตั้งโครงสร้างทางการเงินโดย
ก าหนดให้สมาชิกจัดสรรรอ้ยละ 10 ของรายได้ให้กับ Jihad Fund ของกลุ่ม นอกจากนี้มีรายงานว่า JI 
จัดหาทุนจากผู้เห็นอกเห็นใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งได้รับเงินทุนและความช่วยเหลือด้าน
การส่งก าลังบ ารุงจากผู้คุ้นเคยของกลุ่มองค์กรเอกชน และกลุ่มอื่น ๆ ในตะวันออกกลางและเอเชียใต้ 
รวมทั้งจากกลุ่มก่อการร้าย อัล เคด้า 

หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่
เกิดจากการกอ่การร้ายโดยเฉพาะจากกลุม่ J I  ซึ่งมเีครือข่ายปฏิบัติการกระจายอยู่ในหลายประเทศ 
และได้มีมาตรการต่าง ๆ  ของตนในการต่อต้านการก่อการร้าย อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศสิงคโปร์ 
มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งมีสหรัฐฯให้การสนับสนุนด้านการข่าวอย่างใกล้ชิด ได้มีความพยายามที่จะ
ปราบปรามเครือข่ายและสมาชิกของกลุ่ม JI ในประเทศของตนอย่างต่อเนื่องทั้งโดยการออกกฎหมาย
เพื่อเอาผิดต่อกลุ่มก่อการรา้ย การจับกุมสมาชิกของกลุม่ก่อการร้าย รวมถึงตั้งองค์กรข้ึนมาด าเนินการ
ในการต่อต้านการก่อการร้ายโดยเฉพาะ แต่ส าหรับในส่วนของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
สิงคโปร์ ซึ่งหลายคนเคยเดินทางไปช่วยเหลืออฟักานิสถานสู้รบกับอดีตสหภาพโซเวียต และมีหลักฐาน
ว่าบุคคลเหล่านี้เคยได้รับการฝึกในค่ายของกลุ่ม อัล เคด้า ด้วย นอกจากนั้นความอ่อนแอของ
หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย การมีเขตแดนเปิดทางทะเลที่เช่ือมต่อกันของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาค ท าให้กลุ่ม JI มีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติการได้ทั่วภูมิภาค 

(2) กลุ่ม อาบู ซายาฟ (Abu Sayyaf Group – ASG) กลุม่อาบู ซายาฟ เป็น 
กลุ่มมุสลิมแบ่งแยกดินแดน โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่บริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ลอบวาง
ระเบิด ลอบสังหาร การลักพาตัวและการขู่กรรโชกทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติการ โดยมีความมุ่งหมาย
ในการจัดต้ังรัฐอิสลามทางตะวันตกของเกาะมินดาเนา และหมู่เกาะซูลู พื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปนิส์ 
ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม กลุ่มดังกล่าว สามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว เพราะได้รับการ
ฝึกฝนมาอย่างดี ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เปน็เกาะแก่งของฟลิิปปนิส์ท าให้มีการหลบซ่อนได้
ง่าย อีกทั้งมีความช านาญทางทะเลคล้ายโจรสลัดซึ่งสามารถปฏิบัติการได้รวดเร็ว โดยเฉพาะในเกาะ
บาซิลันซึ่งอยู่ห่างไกลเมืองใหญ่และเป็นที่สังเกตว่า ผู้น าส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ได้รับการศึกษาจาก
ตะวันออกกลางและพูดภาษาอังกฤษได้ดี ส่วนผู้ตามจะมีความรู้น้อย  รากเหง้าของปัญหาในพื้นที่
ดังกล่าว เกิดจากเจ้าอาณานิคมในอดีต คือสเปน และสหรัฐฯที่แบ่งแยกและปกครองให้มีความ
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แตกต่างระหว่างชาวมุสลิมและชาวคริสเตียนซึ่งเป็นประชากรในมินดาเนา ท าให้มินดาเนาแบ่งเป็น
สองส่วน ส่วนที่เจริญจะเป็นที่อยู่ของชาวคริสเตียนส่วนที่ไม่เจริญจะเป็นที่อยู่ของชาวมุสลิม กลุ่ม 
Moro National Liberation Front (MNLF) จึงต้องการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งต่อมากลุ่มดังกล่าวได้มี
การแยกตัวออกเป็นกลุ่มใหม่อีก คือ กลุ่ม Moro Islamic Liberation Front (MILF )  และ
กลุ่มอาบู ซายาฟ (Abu Sayyaf Group – ASG) ได้แยกออกจากกลุ่ม MNLF และกลุ่ม MILF  

เมื่อปี 2534 เนื่องจากมีแนวคิดที่หัวรุนแรงและใช้ค าสอนทางศาสนาเป็นเครื่องมือใน  
การกระท าต่าง ๆ รวมถึงไม่พอใจที่ทั้งสองกลุ่มยอมเจรจาปัญหากับทางรัฐบาลเพื่อหาทางออกในการ
พัฒนาภาคใต้ที่ห่างไกลความเจริญ  กลุ่มอาบู ซายาฟ มีเป้าหมายที่จะก่อตั้งรัฐอิสลาม ( Islamic 
State) ในตอนใต้ของฟิลิปปินส์ โดยใช้ความรุนแรงเพื่อหวังผลประโยชน์ด้านการเงิน ซึ่งเงินทุนส่วน
ใหญ่ของกลุ่มอาบู ซายาฟ ได้มาจากการลักพาตัวเรียกค่าไถ่ รวมถึงการได้รับการสนับสนุนด้าน
การเงินจากกลุ่มแนวร่วมอิสลามในตะวันออกกลาง และอาจได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มก่อการร้าย
อื่น ๆ ในภูมิภาคซึ่งมีรายงานว่ากลุ่มนี้เกี่ยวโยงกับกลุ่มการก่อการร้ายระหว่างประเทศอีกด้วย การก่อ
การร้ายของกลุ่มอาบู ซายาฟ มีผลทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจ
กันของประชาชนทั้งสองศาสนา รวมถึงกระทบต่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์  
ที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา โดยในสมัยประธานาธิบดีเอสสตราดาได้ใช้นโยบาย
การปราบปรามสถานเดียว มิได้มีการประนีประนอมแต่อย่างใด ท าให้สถานการณ์ตึงเครียดมาก ต่อมา
ในสมัยประธานาธิบดีอาร์โรโย ก็ได้ใช้วิธีเดียวกันแต่อะลุ่มอล่วยกว่า โดยการใช้กลุ่มอื่ น ๆ  เช่น กลุ่ม 
MNLF และ MILF เข้าประนีประนอม รวมถึงพยายามฟื้นฟูและพัฒนามินดาเนาให้ดีข้ึน และหลัง
เหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 ประธานาธิบดีอาร์โรโย ได้ขอความช่วยเหลือจากสหรัฐฯให้เข้ามาช่วย
ฝึกอาวุธและความช านาญในการต่อสู้กับกลุ่มอาบู ซายาฟ ภายใต้โครงการ Balikatan 02-1 ซึ่งสร้าง
ความสูญเสียให้กับกลุ่มอาบู ซายาฟ ในระดับหนึ่ง แต่หลังจากโครงการสิ้นสุดเมื่อ กรกฎาคม 2545 
แล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์ประสบปัญหาในการจัดการกลุ่มอาบู ซายาฟ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ ท าให้
กลุ่มอาบู ซายาฟ ยังคงปฏิบัติการได้อยู่ต่อไป ทั้งนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังคงพยายามที่จะแก้ปัญหาโดย
ใช้มาตรการต่าง ๆ รวมทั้งความร่วมมือกับต่างประเทศมากข้ึน อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของรัฐบาล
ฟิลิปปินส์เองก็มีส่วนส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ต้องพึ่งพาความ
ช่วยเหลือจากสหรัฐฯอย่างมากเนื่องจากงบประมาณด้านทหารมีน้อยมาก รวมถึงความขัดแย้งระหว่าง
ทหารกับต ารวจและการชิงดีชิงเด่นระหว่างกัน ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน การ
ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการที่รัฐบาลประเมินภาพของกลุ่มอาบู ซายาฟ ต่ า
เกินไป และยังไม่สามารถพัฒนาความเจริญของเกาะมินดาเนาให้ทัดเทียมกับส่วนอื่น ๆ ของประเทศ 

( 3)  ขบ วนก า ร อ า เ จ ะห์ เ ส รี  ( Gerakan Aceh Merdeka –GAM ) 
ขบวนการอาเจะห์เสรี (GAM) เป็นกลุ่มนักรบที่ต่อสู้เพื่อให้จังหวัดอาเจะห์ได้รับอิสรภาพจาก
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อินโดนีเซียมาตลอด นับตั้งแต่กลุ่มนักรบที่รัฐบาลอินโดนีเซียขนานนามว่ากบฏอาเจะห์นี้ ถูกก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2519 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการเกิดขบวนการแบ่งแยกดินแดนข้ึนที่อาเจะห์ แต่
ขบวนการนี้ถูกท าลายลงไปใน พ.ศ. 2525 เพราะผู้น าของขบวนการจ านวนไม่น้อยถูกจับกุม ถูกฆ่า
หรือลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศ แต่ฟื้นตัวข้ึนมาใหม่ในตอนต้น พ.ศ. 2532 และได้รับการสนับสนุนจากคน
อาเจะห์อย่างกว้างขวาง ในช่วงแรกกลุ่มกบฏมีสมาชิกเพียง 150 คน แต่ภายหลังขยายตัวจน
กลายเป็นกองก าลังทหารสองถึงสามพันคน  การต่อสู้ของ GAM ได้รับแรงกระตุ้นจากความรู้สึกที่ฝัง
รากลึกในกลุ่ม คือ ความไม่พอใจของรัฐบาลอินโดนีเซียใช้ประโยชน์จากความมั่นค่ังทางน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติของอาเจะห์ ขณะที่สร้างบาดแผลทางประวัติศาสตร์ด้วยการใช้ก าลังทหารละเมิดสิทธิ
มนุษยชน อาทิ ทารุณกรรม ข่มขืน และส าเร็จโทษ รวมทั้งไม่เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมของ
อาเจะห์ ทั้งนี้กลุ่มดังกล่าวได้ยืนยันมาตลอดว่า อาเจะห์ไม่ควรถูกรวมเข้ากับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
ซึ่งถูกก่อตั้งเป็นประเทศหลังได้รับเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ใน พ.ศ. 2488 เนื่องจากอาเจะห์ไม่เคย
เป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์เป็นทางการ ฉะนั้นชาวอาเจะห์จึงต้องต่อสู้เต็มที่เพื่ออธิปไตยของตน 
กลุ่ม GAM ใช้สงครามกองโจรก่อการในพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดอาเจะห์โดยได้ใช้ความรุนแรงในการ
โจมตีเป้าหมายพลเรือน โรงเรียน และโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานในอาเจะห์ ซึ่งแม้อาจจะท าให้การ
สนับสนุนจากชาวจากอาเจะห์ทั่วไปลดลงไปบ้าง แต่นับว่ามีผลน้อยมากเมื่อเทียบกับการกระท าใน
ลักษณะละเมิดสิทธิชนของรัฐบาลอินโดนีเซียในยุค “ระเบียบใหม่” ที่ได้ใช้วิธีการที่รุนแรงทางทหาร
เข้าปราบปรามอย่างรุนแรง โดยประกาศให้อาเจะห์เป็น “เขตปฏิบัติการทางทหาร” (Daerarh 
Operasi Militer – DOM) ในช่วง พ.ศ. 2533 – 2541 และการที่กลุ่ม GAM สามารถต่อกรกับทหาร
อินโดนีเซียได้นั้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนและจากต่างประเทศ โดยมี
รายงานว่าได้รับความช่วยเหลือจาก อิหร่าน และลิเบีย นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาวุธส่วนใหญ่มา
จากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศ 

ตลอดห้วงระยะเวลากว่า 25 ปี รัฐบาลอินโดนีเซีย ได้ด าเนินการปราบปรามขบวน 
การ เจะห์เสรีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งก าลังทหารเข้ามาควบคุมสถานการณ์ท าให้เกิดการต่อต้าน 
เกิดการเข่นฆ่า การทรมาน การท าให้สาบสูญ การข่มขืน และการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นเรื่อย  ๆ
จนเกิดการเรียกร้องต่อประชาคมโลกว่าเป็นความพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 
12,000 คน ซึ่ งภายหลังสิ้นยุคประธานาธิบดีซูฮาร์โตใน พ.ศ. 2541 ผู้แทนรัฐบาลและกลุ่ม GAM  
ได้เปิดฉากเจรจากันในอีก 2 ปีต่อมา คือ พ.ศ. 2543 แต่ไร้ผลในขณะเดียวกันมีประชากร 2 ล้านคน 
มารวมกันที่ Banda Aceh ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเรียกร้องให้มีการลงประชามติว่า จะยังคง
เป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียหรือจะเป็นประเทศอิสระ โดยประชาชนเช่ือว่าการลงประชามติน้ีจะเป็น
ทางออกที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาการนองเลือดอันยาวนาน ซึ่งต่อมาสภาผู้แทนราษฎรของอินโดนีเซียได้
ออกกฎหมายการปกครองพิเศษส าหรับอาเจะห์ที่เรียกว่า Nanggroe Aceh Darussalam ซึ่งท าให้
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จังหวัดอาเจะห์จะได้รับรายได้ร้อยละ 70 จากน้ ามันและก๊าซ และรายได้ร้อยละ 80 จากการเกษตร
และประมง นอกจากนั้น รัฐบาลอินโดนีเซียยังให้สิทธิพิเศษแก่อาเจะห์ในการเลือกตั้งรัฐบาลปกครอง
ตนเองและมีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงที่นครเจนีวา เมื่อ 9 ธันวาคม 2545 โดยมีองค์กรเอกชนของ
สภากาชาดสากลหน่วยงานหนึ่ง ช่ือ Henri Dunant Center for Humanitarian Dialogue : HDC 
ซึ่งมีส่วนส าคัญในการด าเนินการผลักดันให้กลุ่ม GAM และรัฐบาลอินโดนีเซียหันมาเจรจาอย่างสันติ
วิธี แต่เพียง 5 เดือนให้หลัง ทั้งสองฝ่ายก็กลับมาสู้รบกันอีกทันทีที่คณะผู้สังเกตการณ์ถอนตัวออกจาก
พื้นที่ โดยรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในอาเจะห์  ในเดือนพฤษภาคม 2546 จากนั้น
กองทัพอินโดนีเซียก็ทุ่มก าลังเพื่อปราบปรามกลุ่ม GAM อย่างหนัก เนื่องจากต่างฝ่ายต่างละเมิด
สัญญาสันติภาพ อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายได้มีท่าทีที่ผ่อนปรนและหันหน้าเข้าเจรจากันอีกครั้ง 
ภายหลังเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยที่ท าให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียเมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2547 และในที่สุดหลังจากได้มีการเจรจากันมาหลายครั้ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2005 
ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลอินโดนีเซียและผู้แทนฝ่ายขบวนการอาเจะห์เสรี ได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพครั้ง
ประวัติศาสตร์ ที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ อันเป็นการยุติการสู้รบที่ยาวนานถึง 30 ปี ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยกว่าคราวที่แล้ว เพราะมีคณะผู้สังเกตการณ์ที่ไม่ติดอาวุธ 250 นาย จากสหภาพ
ยุโรปและอาเซียน อาทิ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และประเทศไทย มาคอยก ากับดูแลไม่ให้มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วย 

(4) การแยกตนเองของประเทศติมอร์ตะวันออกติมอร์ตะวันออก เคยตกเป็น 
อาณานิคมของโปรตุเกส มานานกว่า 400 ปี เมื่อ พ.ศ. 2446 ได้มีการแบ่งอาณาเขตของเกาะติมอร์ 
ออกเป็น 2 ส่วน โดยติมอร์ตะวันออกเป็นของโปตุเกส และติมอร์ตะวันตกเป็นของเนเธอร์แลนด์ ได้ให้
เอกราชกับอินโดนีเซีย และได้มอบติมอร์ตะวันตกให้กับอินโดนีเซีย ในปีถัดมา แต่ติมอร์ตะวันออก
ยังคงเป็นของโปตุเกสจนถึงปี พ.ศ. 2518 ซึ่งโปตุเกส ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนในติมอร์
ตะวันออก โดยมีพรรคการเมืองที่ส าคัญเกิดข้ึน 3 พรรค คือ พรรค UDT ซึ่งมีนโยบายที่จะค่อย ๆ เริม่
ปกครองตนเองแต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโปตุเกส พรรค FRETILIN มีนโยบายที่เป็นไปในแนวทาง
สังคมนิยมและต้องการแยกตัวเป็นเอกราช และพรรค APODETI ที่มีนโยบายที่จะรวมชาติกับ
อินโดนีเซีย ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2518 มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปข้ึนในติมอร์
ตะวันออก ผลปรากฏว่าพรรค FRETILIN ชนะการเลือกตั้ง ส่วนพรรค APODETI ที่ได้รับเงินสนับสนนุ
จ านวนมากจากอินโดนีเซีย มีผู้สนับสนุนเพียง 300 คน ดังนั้น อินโดนีเซีย จึงตั้งหน่วยบัญชาการพเิศษ 
ช่ือว่า Operasi Komodo เพื่อการผนวกดินแดนติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสว่นหนึ่งของอินโดนีเซยี โดย
เริ่มจากการหันไปให้การสนับสนุนพรรค UDT ให้ก่อการรัฐประหารข้ึนในเดือนสิงหาคม 2518 ท าให้
เกิดสงครามกลางเมืองนาน 3 สัปดาห์ มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถึงกว่า 2,000 คน และมีผู้
อพยพหลบหนีไปอยู่ติมอร์ตะวันตกอีกหลายพันคน พรรค FRETILIN ได้ขอความช่วยเหลือจาก
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โปรตุเกส แต่ไม่เป็นผล จึงพยายามด าเนินการทางการทตูโดยการประกาศเอกราชเมื่อ 28 พฤศจิกายน 
2518 เพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติและป้องกันการรุกรานของอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม 
อินโดนีเซียก็ตอบโต้โดยใช้ข้อตกลง Balibo ที่พรรค UDT และพรรค APODETI ร้องขอความ
ช่วยเหลือจากอินโดนีเซีย ในการยุติสงครามกลางเมืองเป็นข้ออ้างในการส่งก าลังทหารบุกเข้ายึดครอง
ติมอร์ตะวันออก ใน 7 ธันวาคม 2518 และปราบปรามกลุ่มที่ต่อต้านการยึดครองด้วยวิธีการที่โหดรา้ย
ทารุณ ท าให้นานาชาติเริ่มให้ความสนใจติมอร์ตะวันออก เนื่องจากเป็นดินแดนที่มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในที่สุดนานาชาติจึงได้ร่วมกันเรียกร้องให้มีการลงประชามติ เพื่อ
ก าหนดอนาคตของติมอร์ตะวันออก และกดดันให้อินโดนีเซียปลดปล่อยติมอร์ตะวันออกเป็น เอกราช 
ซึ่งอินโดนีเซียประกาศให้ติมอร์ตะวันออกเป็นจังหวัดที่  27 ของอินโดนีเซีย ใน พ.ศ. 2519 
ขณะเดียวกันพรรค FRETILIN ก็ได้จัดตั้งกองก าลัง FALINTIL ข้ึนเพื่อต่อต้านการยึดครองของ
อินโดนีเซีย การต่อสู้ระหว่างก าลังทหารของอินโดนีเซียกับกองก าลัง FALINTIL เป็นไปอย่างยืดเยื้อ
ยาวนาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 – 2541 ตลอดห้วงเวลากว่า 20 ปี อินโดนีเซียพยายามใช้วิธีการต่าง ๆ
เพื่อท าลายล้างกองก าลัง FALINTIL เริ่มด้วยการเกณฑ์ชาวติมอร์ตะวันออกที่ยากจนเข้ามาเป็นทหาร
โดยจัดตั้งกองพันทหารติมอร์ตะวันออก ข้ึนใน พ.ศ. 2519 เพื่อท าหน้าที่เป็นส่วนระวังป้องกันให้กับ
ก าลังทหารของอินโดนีเซียในการไล่ลา่กองก าลัง FALINTIL และในปีเดียวกันก็ได้จัดต้ังก าลังประจ าถ่ิน 
ซึ่งรู้จักกันในนาม Militia เพื่อท าหน้าที่ในการรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวของกองก าลัง 
FALINTIL และพฤติกรรมของแนวร่วมที่ให้การสนับสนุนกองก าลัง FALINTIL ได้รับความสูญเสียอยา่ง
หนักจากการปะทะกับทหารอินโดนีเซีย ในช่วง พ.ศ. 2518 จนท าให้ต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการสู้รบ 
โดยหนีเข้าไปหลบซ่อนในพื้นที่ป่าเขาและใช้หน่วยจรยุทธท าสงครามกองโจร โดยมีหน่วยงานลับ  
(ใต้ดิน) ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านการข่าว การส่งก าลังบ ารุง และการขอรับการสนับสนุนจาก
ต่างประเทศ ต่อมาเมื่อประธานาธิบดีซูฮาร์โต พ้นจากอ านาจ ใน พ.ศ. 2541 ท าให้อ านาจเผด็จ
การทหารในอินโดนีเซียอ่อนแอลงด้วย ประกอบกับสหภาพยุโรป ได้ประกาศสนับสนุนข้อเรียกร้อง
ของโปรตุเกสที่เสนอให้มีการจัดการลงประชามติเพื่อตัดสินอนาคตของติมอร์ตะวันออก UN เข้า
ด าเนินการเพื่อยุติความรุนแรงในติมอร์ตะวันออกและได้มีการลงนามหยุดยิงระหว่างกลุ่มที่สนับสนุน
การเป็นเอกราชกับกลุ่มทีต่้องการรวมกับอินโดนีเซีย ณ เมืองดิลี เมื่อ 21 เมษายน 2542 และได้จัดให้
มีการลงประชามติของชาวติมอร์ตะวันออกว่าต้องการจะเป็นเอกราชหรือต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
อินโดนีเซีย เมื่อ สิงหาคม 2542 ปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 98 ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดย
ร้อยละ 78.5 ต้องการเป็นเอกราช เป็นเหตุให้ กลุ่ม Militia ก่อเหตุรุนแรงข้ึนอีก ด้วยการเผาท าลาย
อาคารบ้านเรือน แล้เข่นฆ่าประชาชนที่สนับสนุนการเป็นเอกราชจนได้มีการจัดส่งกองก าลังจาก
นานาชาติที่เรียกว่า INTERFET เข้าไปเพื่อฟื้นฟูสันติภาพและรักษาความปลอดภัยในติมอร์ตะวันออก 
เมื่อ 20 กันยายน 2542 โดยเป็นการปฏิบัติภายใต้อาณัติของ UN ตามมติคณะมนตรีความมั่นคง 
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ที่ 1246 ลง 15 กันยายน 2542 จนเหตุการณ์เริ่มสงบลงติมอร์ตะวันออกจึงแยกตนเองจากการ
ปกครองของอินโดนีเซียนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและได้รับเอกราชอย่างเต็มตัว เมื่อ 20 พฤษภาคม 
2545 โดยมีช่ือประเทศอย่างเป็นทางการว่า ติมอร์-เลสเต (Timor-Lesto) 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้กองก าลงั FALINTIL  ประสบความส าเร็จในการต่อสู้ เรียกร้องเอก 
ราชจากอินโดนีเซีย เกิดจากการประสานการต่อสู้ทั้งทางด้านการเมืองและการทหารอย่างชาญฉลาด 
โดยพรรค FALINTIL ได้เป็นแกนน าจัดต้ังสภา CNRT ข้ึนเพื่อเป็นองค์กรที่รวมทุกพรรคการเมืองเข้าด้วยกนั 
ท าให้เกิดเอกภาพในการด าเนินการต่อสู้ ประกอบกับการต่อสู้ของกองก าลังดังกล่าวไม่กระท าการใน
ลักษณะของการก่อการร้ายแต่มุ่งต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้น ท าให้ได้รับการสนับสนุนทั้งจาก
ประชาชนในติมอร์ตะวันออกและจากต่างประเทศ นอกจากนั้นการด าเนินการทางการทูตอย่างได้ผล 
ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้กองก าลัง FALINTIL ประสบความส าเร็จในการเรียกร้องเอกราช โดยท าให้
ทั่วโลกประณามการกระท าที่ไร้มนุษยธรรมของอินโดนีเซียและสหประชาชาติเริ่มให้ความสนใจต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในติมอร์ตะวันออก และเข้ามาแก้ปัญหายุติความรุนแรงที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งจัดการ
ให้เกิดเป็นประเทศติมอร์-เลสเต ข้ึนในที่สุด 

2.2.3. ขบวนการก่อการรา้ยท่ีเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต1้4 
   2.2.3.1 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.)  พรรค 

คอมมิวนิสต์มาลายาถูกจัดตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2473 โดยสหพันธ์กรรมการทั่วไปนานยางในประเทศ
สิงคโปร์ (ขณะที่ยังเป็นรัฐหนึ่งของสหพันธรัฐมาลายา) และพรรคคอมมิวนิสต์นานยางแห่งมาลายา 
ภายใต้การควบคุมการช้ีน าของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และองค์การโคมินเทอร์น ในระหว่าง พ.ศ. 2485 
– 2488 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่  2 ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเข้ายึดครองสหพันธรัฐมาลายา พรรค
คอมมิวนิสต์มาลายา ได้จัดตั้งกองโจรต่อต้านญี่ปุ่นข้ึน เมื่อ 1 กันยายน 2485 เรียกช่ือว่า กองทัพ
ประชาชนสหพันธรัฐมาลายาต่อต้านประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษใน
การจัดตั้ง และได้ปฏิบัติงานต่อต้านประเทศญี่ปุ่นอย่างได้ผล และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง 
กองทัพประเทศญี่ปุ่นยอมแพ้และวางอาวุธ ใน พ.ศ. 2488 ได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านประเทศ
อังกฤษ และใช้การต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อเอกราชของสหพันธรัฐมาลายา ต่อมา พ.ศ. 2490 พรรค
คอมมิวนิสต์มาลายาประกาศยึดครองอ านาจรัฐ ด้วยวิธีการก่อการร้ายและวิธีการรุนแรง โดยจัดให้
กรรมกรก่อความวุ่นวายหลายครั้งอย่างกว้างขวาง ก าลังพลที่ยังคงหลบซ่อนอยู่ได้ก่อการร้ายด้วยการ
ลอบสังหารชาวจีนที่นิยมก๊กมินตั๋งและเจ้าของสวนยางชาวอังกฤษ การก่อการร้ายได้ทวีความรุนแรง
ข้ึน ประเทศอังกฤษจึงประกาศภาวะฉุกเฉินข้ึนทั่วประเทศ เมื่อ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2491 และประกาศ

                                            
14 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ขบวนการกอ่การร้ายที่เคลื่อนไหวอยู่ ในพื้นที่จังหวัด  

ชายแดนภาคใต้ (กรุงเทพฯ: ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2549), 15-20. 
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ว่า พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเป็นพรรคการเมืองนอกกฎหมาย เมื่อ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 พรรค
คอมมิวนิสต์มาลายาจึงประกาศจัดตั้งกองทัพประชาชนมาลายาต่อต้านอังกฤษข้ึนต่อสู้อย่างเปิดเผย 
ต่อมา เมื่อต้นปี พ.ศ. 2492 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ได้เปลี่ยนช่ือกองทัพประชาชน มาลายา
ต่อต้านอังกฤษ เป็นกองทัพประชาชนมาลายา ประเทศอังกฤษได้ด าเนินการปราบปรามอย่างรุนแรง 
ก าลังกองทัพประชาชนมาลายาได้ร่นถอยข้ึนทางทิศเหนือเข้าใกล้ชายแดนประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2497 ก าลังบางส่วนของกองทัพประชาชนมาลายา ได้เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งฐานที่มั่น ในเขตประเทศ
ไทย บริเวณอ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ต่อมาแม้ว่าประเทศอังกฤษได้มอบเอกราชให้กับสหพันธรับมาลายา เมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2500 
แล้วก็ตาม แต่การปราบปรามก็ยังคงด าเนินการต่อไป จนถึง พ.ศ. 2507 การปราบปรามประสบ
ความส าเร็จ ก าลังกองทัพประชาชนมาลายาประมาณ 1,500 คน ถอยร่นเข้าสู่ประเทศไทย 
ประกอบด้วย กรม 8 มีที่ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อ 3 มีนาคม 2513 รัฐบาลไทยและ
รัฐบาลมาเลเซีย ได้ท าความตกลงที่จะจัดตั้งกองก าลังทหารปราบปรามโจรคอมมิวนิสต์มาลายา
ร่วมกัน โดยจัดตั้งกองก าลังผสมเฉพาะกิจไทย-มาเลเซีย และใน พ.ศ. 2528 ได้ก าหนดแนวความคิด 
ในการต่อสู้ข้ึนใหม่ด้วยการใช้การเจรจาเพื่อยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธควบคู่ไปกับการปฏิบัติการทางทหาร 
โดยได้ยื่นข้อเสนอเป็นเอกสารฉบับแรกสาระส าคัญคือ ประกาศเจตนาให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา
ยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธ และรัฐบาลไทยยินดีต้อนรับเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย เมื่อ 14 ธันวาคม 2528 
ในขณะเดียวกันกองทัพภาคที่ 4 ก็ได้จัดต้ังกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้าข้ึนที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อ 1 ตุลาคม 2529 เพื่อด าเนินการปราบปรามคอมมิวนิสต์มาลายาโดยได้
ก าหนดแนวทางการปราบปรามด้วยการใช้ก าลังทหารเข้ากดดัน ท าให้โจรคอมมิวนิสต์มาลายา ภายใต้
การน าของพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซีย จ านวน 727 คน ได้เข้ารายงานตัวต่อกองทัพภาคที่ 4 ระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2530 โดยทางราชการได้จัดพื้นที่ท ากินให้อยู่อาศัย 5 หมู่บ้าน ใน
อ าเภอเบตง อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งการเจรจาได้ด าเนิน
ต่อมา และฝ่ายไทยได้วิเคราะห์สถานการณ์และเห็นว่าการเจรจาของประเทศไทยฝ่ายเดียวกัน ยังไม่
เป็นการเพียงพอ เพราะถึงแม้ไทยเจรจากับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาส าเร็จสามารถยุติการต่อสู้ด้วย
อาวุธได้ แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างสันติภาพถาวรเพราะเงื่อนไขและเป้าหมายในการปฏิบัติ  อยู่ใน
ประเทศมาเลเซีย จึงได้เสนอฝ่ายมาเลเซียให้เข้ามามีบทบาทในการเจรจาด้วย เมื่อ  16 พฤษภาคม 
2531 ได้มีการเจรจากับประเทศมาเลเซีย ซึ่งฝ่ายมาเลเซียเสนอให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายายุติการ
ต่อสู้ด้วยอาวุธ หากผู้ใดจะกลับประเทศมาเลเซียจะไม่มีการลงโทษและให้สิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญของประเทศมาเลเซียทุกประการ จนกระทั่งมีการลงนามความตกลงสันติภาพ 3 ฝ่าย 
ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากับรัฐบาลมาเลเซีย และระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากับกอง
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อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ของไทย เมื่อ 2 ธันวาคม 2532 จึงเป็นวันที่การต่อสู้ด้วย
อาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ซึ่งด าเนินมาเป็นระยะเวลา 41 ปี สิ้นสุดลง 

2.2.4. ขบวนการโจรก่อการร้าย15 (ขจก.)   
                     ความเคลื่อนไหวของขบวนการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ของไทยเริ่มมีมาตั้งแต่ในอดีตประมาณ พ.ศ. 2491 เมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งข้ึนในพื้นที่โดย
ขบวนการแนวหน้าแห่งชาติเพื่อปลดปล่อยปัตตานี (GAMPAR-Gabogan Melayu Patani Raya) 
ซึ่งเป็นขบวนการในประเทศเพื่อนบ้านที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลสยามขณะนั้นก่อตั้ ง โดย  ทายาท

พระยาวิชิตภักดี (อับดุลกอเดร์ กอมารุดดิน : عبدالقادرقمرالدين ) เจ้าเมืองปัตตานี ได้เข้ามาปลุก
ปั่นยุยงให้ชาวไทยมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้กระด้างกระเดื่องต่อต้านรัฐบาลสยาม ในห้วงนั้นได้
เกิดเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจากการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน ที่บ้านดุซงยอ อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาวไทยมุสลิมกับเจ้าหน้าที่  อย่างเด่นชัดท าให้
เกิดการรวมตัวระหว่างขบวนการ GAMPAR กับผู้ที่มีแนวความคิดขัดแย้งกับรับบาลเกิดเป็นขบวนการ
แบ่งแยกดินแดนข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อมาเกิดความขัดแย้งกับรัฐบาลเกิดเป็นขบวนการ
แบ่งแยกดินแดนข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อมาเกิดความขัดแย้งเกิดข้ึนในขบวนการมีการแยก
ออกไปจัดตั้งเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนในช่ือต่าง ๆ  ที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ขบวนการแนวร่วมอิสลาม
แห่งชาติปัตตานี (BIPP) 

มีช่ือเป็นภาษามาเลเซีย ว่า Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP) และช่ือเป็น 
ภาษาอังกฤษ ว่า National Islam Libelation Fronts of Patani  (NLPP ) ก่อตั้งเมื่อประมาณ 
พ.ศ. 2520 การเคลื่อนไหวมีทั้งด าเนินงานด้านการเมืองและการทหาร โดยมี กองก าลังติดอาวุธอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของ นายดือเระ มาดีเยาะ / ปาเปาะอิดริส / เป๊าะเยะ มีผู้น าที่ส าคัญ คือ ตนกู อับดุลยาลาล,์
นายเป๊าะเยะ ดือเร๊ะ และนายเปาะสู วาแมดือซา โดยนายเป๊าะเยะ ดือเร๊ะ มีการเคลื่อนไหว  ก่อ
เหตุร้ายในพื้นที่เขาบูโด อ าเภอยี่งอ และอ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ในห้วง พ.ศ. 2511– 2515 
ต่อมาไม่ได้รับความเช่ือถือจากขบวนการ บทบาทจึงลดลงและหมดไป นายเปาะสู วาแมดือซา ข้ึนมา
มีบทบาทแทนเคลื่อนไหวต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ในห้วง พ.ศ. 2516 – 2518 จากนั้นได้เข้ามอบตัวกับ
รัฐบาล ท าให้การเคลื่อนไหวของขบวนการ BIPP  ลดน้อยลง โดยมีบางส่วนไปจัดต้ังขบวนการข้ึนมา
ใหม่หรือไปรวมกับขบวนการอื่น นอกจากนั้นยังมีกลุ่ม BIPP/BNPP ซึ่งมีนายบัดรี ฮัมดัน เป็นประธาน 
มีสมาชิกถาวรในสังกัด 15-20 คน ไม่มีบทบาทด้านการทหาร แต่พยายามด าเนินการทางการเมือง

                                            
15 เรื่องเดียวกัน, 15-20. 
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อย่างต่อเนื่อง โดยประสานกับ PULO,BRN และ GMP (ขบวนการมูจาฮีดิน ปัตตานี) ในฐานะเป็น
พันธมิตรในขบวนการร่วมเพื่อเอกราชปัตตานี หรือเบอร์ซาตู (BERSATU)   

2.2.4.1 แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี หรือ BRN  (Bar isa Revolusi   
Nasional) ก่อตั้งเมื่อ 13 มีนาคม 2503 ผู้ร่วมก่อตั้งส่วนหนึ่งเป็นผู้น าศาสนาและผู้น าทางการศึกษา 
ด าเนินการโดยทางการเมืองเป็นหลัก ต่อมาได้ตั้งหน่วยทหาร เมื่อ 10 ตุลาคม 2511 ใช้ช่ือว่า “กอง
ก าลังติดอาวุธปลดแอกปัตตานี” หรือ แอ๊บริพ  (Aagkatan Bersenjata Revolusi Patni : ABRIP) 
เลียนแบบช่ือย่อของ กองทัพแห่งชาติอินโดนีเซีย ซึ่งใช้ค าว่า ABRI : Aagkatan Bersenjata Republik 
Indonesia ต่อมาเกิดความแตกแยกภายในหลายครั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2521 จนแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่ม BRN COORDINATE ซึ่งถือว่าเป็น BRN ดั้งเดิม และเป็นพันธมิตรในขบวนการร่วมเพื่อเอกราช
ปัตตานี หรือเบอร์ซาตู (BERSATU) 

2.2.4.2 องค์การปลดปล่อยรัฐปตัตานี หรือองค์การสหปัตตานีเสรี (PULO) ก่อตั้ง  
เมื่อ 22 มกราคม 2511 ช่ือภาษามาเลเซียว่า Peraiuan Pembebasan Patani Bersatu (PPPB) 
และ ช่ือภาษาอังกฤษว่า Patani United Liberation Organization (PULO) ถือเป็นองค์กรจัดต้ังทีม่ี
รูปแบบสมบูรณ์ที่สุด  ผู้ริ เ ริ่มก่อตั้ ง  คือ นายตนกูบีรอ กอตอนีรอ/อดุลย์  ณ วังคราม/กาบีร์ 
อับดุลเราห์มาน ราษฎรอ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ผู้น ากองก าลังที่มีบทบาทส าคัญ ในห้วง พ.ศ. 
2518 – 2520 คือ นายเซ็ง บันนังลีนา หัวหน้าขบวนการ PULO 44 เคลื่อนไหวในการก่อเหตุร้าย 
โดยการจับตัวเรียกค่าไถ่หรือจับข้าราชการ โดยเฉพาะครูเป็นตัวประกันเคลื่อนไหวในพื้นที่อ าเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต ใน พ.ศ. 2520 ต่อมาได้เกิดความแตกแยกภายใน
หลายครั้ง ประมาณ พ.ศ. 2528 แยกออกเป็น PULO เก่า และ PULO ใหม่ และเมื่อมิถุนายน พ.ศ. 
2548 ปรากฏข่าวสารยืนยันว่าขบวนการดังกล่าวได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ปัจจุบันเป็นพันธมิตรใน
ขบวนการร่วมเพื่อเอกราชปัตตานี หรือเบอร์ซาตู (BERSATU) 

2.2.4.3 ขบวนการมูจาฮีดีนปัตตานี หรือ GMP (Gerakan Mujahidin Patani )   
ก่อตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2529 เบื้องหลังความเป็นมา เช่ือว่าเป็นการรวมตัวของสมาชิกที่แยกมาจาก  
ขบวนการ BIPP (BNPP เดิม) และขบวนการ BBMP เป็นหลัก โดยมีแกนน าคนส าคัญ ประกอบด้วย 
นายวันอาหมัด วีนยูซุฟ/แวะหะมะ แวยูโซะ/อดีตสมาชิก BNPP/BIPP นายอาวัง/อาแว บินอับดุลเลาะห์ 
การบีร์/อาแว ยะบะ นายมูฮัมหมัด/มะ โดล์/อุสตาซมะ โดล์ นายเจ๊ะกูแม กูเต๊ะ/  อับบัส บินอาหมัด 
เน้นการเคลื่อนไหวหลักในด้านการเมืองอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่ บทบาทส าคัญของ
ขบวนการมูจาฮีดินปัตตานี (GMP) คือ เป็นหนึ่งในแกนน าที่สามารถรวบรวมขบวนการเข้าร่วมกับ 
PULO ใหม่ BIPP (BNPP เดิม) BRN CONGRESS ก่อตั้งเป็นขบวนการร่วม เพื่อเอกราชปัตตานี หรือ
เบอร์ซาตู (BERSATU) ได้เป็นผลส าเร็จ ตั้งแต่ พ.ศ. 2532  
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2.2.4.4 กลุ่มโจรมูจาฮีดินอิสลามปัตตานี หรือ GMIP (Gerakan Mujahidin Islam  
Patani) ก่อตั้งข้ึนเมื่อ ประมาณ พ.ศ. 2532 โดยมีนายอับดุลเราะมัน/เจ๊ะกูแม กูเต๊ะ หรืออบับสั 
บินอาหมัด (อาบะห์ อาหะมะ) เป็นประธาน แกนน าส่วนใหญ่มาจากอดีตสมาชิกของขบวนการ ปลด
แอก กลุ่ม BIPP (BNPP เดิม),BBMP และ GMP ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งกลุ่มโจรมูจาฮีดีน
อิสลามปัตตานี (GMIP) มีการด าเนินงานเน้นงานด้านการเมืองอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน และไม่ค่อย
ปรากฏเป็นข่าวสารที่ชัดเจนมากนัก เพราะกิจกรรมที่จัดข้ึนบางครั้งไม่ได้กระท าในนามกลุ่มโจร แต่
กระท าในนามชมรม หรือสมาคม (PERSATUAN) ชาวปัตตานี เช่น การจัดชุมนุมพบปะสังสรรค์และ
จัดงานเลี้ยง โดยมีผู้เข้าร่วมชุมนุม ในบางครั้งนับจ านวนเป็นพันคนประกอบไปด้วยทั้งชาวไทย ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปประกอบอาชีพในประเทศเพื่อนบ้าน และคนใน
ประเทศเพื่อนบ้าน จุดประสงค์เพื่อปลุกระดมโฆษณาชวนเช่ือ สอดแทรกแนวคิดการแบ่งแยกดินแดน
จัดหา/รับสมัครสมาชิกและจัดหาทุนด าเนินงาน โดยมีฐานด าเนินงานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน 

2.2.4.5 กลุ่มเยาวชนกู้ชาติปัตตานี หรือ PMP (Pemuda Merdeka Patani )   
ก่อตั้งข้ึนโดยขบวนการ BRN COORDIATE ซึ่งสมาชิกในระดับแกนน าส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทาง
ศาสนา (ULAMA) และได้พัฒนาการต่อสู้ในมิติใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 โดยการฝึกอบรมเยาวชนทหาร 
ตามโครงการและกองก าลังติดอาวุธ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการสร้างจิตส านึกปลุก
กระแสการต่อสู้ในแนวทางญีฮาด (Jihad) หรือสงครามศักดิ์สิทธ์ิ เพื่อการท าสงครามประชาชนหรือ
การรบแบบกองโจร การด าเนินงานจะแอบแฝงซ่อนเร้นกิจกรรมอยู่ในตาดีกา/สถาบันการศึกษา
ปอเนาะหรือสถาบันการศึกษาของรัฐบางแห่งรวมทั้งบริเวณมัสยิดประจ าหมู่บ้าน เนื่องจากสามารถ 
อ าพรางสถานภาพและการปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี ได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารที่ส าคัญหลายครั้งใน
ลักษณะการปล้นอาวุธ ลอบยิง/สังหารเจ้าหน้าที่ มาตั้งแต่ พ.ศ.2544 เป็นต้นมา อีกทั้งปรากฎข้อมูล
ว่ามีการเช่ือมโยงเกี่ยวข้องและแสวงจุดร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ เช่น PULO,BRN CONGRESS และกลุ่ม
โจรมูจาฮีดีนอิสลามปัตตานี (GMIP) 

2.2.4.6 ขบวนการร่วมเพื่อเอกราชปัตตานี (BERSATU) ก่อตั้งข้ึนเมื่อ 31 สิงหาคม  
2532 ช่ือภาษาไทยว่า แนวร่วมเพื่อเอกราชปัตตานี/ขบวนการการร่วมเพื่อเอกราชปัตตานี ช่ือภาษา
มาเลเซียว่า (Barisan Beratu Kemerdekaan Patani ช่ือย่อ BERSATU และช่ือภาษาอังกฤษ ว่า 
United Fronts for Patani Independence โดยมีตัวแทนขบวนการโจรก่อการร้ายต่าง ๆ เข้ามา
ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงาน คือ PULO,BIPP,BRN และ GMP ในข้ัน
แรกเรียกกลุ่มตัวเองว่า “องค์การร่วม” หรือ “องค์การปายง” (Umbrella Organization) และ
เปลี่ยนช่ือเป็น “แนวร่วมเพื่อเอกราชปัตตานี” หรือ “เบอร์ซาตู” เมื่อ พ.ศ. 2534 ในการเลือกตั้งครั้ง
แรกมี นายวาห์ยุดดิน มูฮัมหมัด เป็นประธาน ส่วนคณะกรรมการอื่น ๆ  แต่งตั้ง/เลือกตั้งมาจากสมาชิก
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ระดับน าภายในกลุ่มพันธมิตรร่วมทั้งหมด มีฐานด าเนินงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ดอกเตอร์วันการเดร์ 
เจ๊ะมาน เป็นประธาน 

2.2.5 ความเป็นมาของเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต1้6 
    ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถแยกออกเป็นหลายด้านตาม

จุดเน้นของแต่ละส านักคิด ดังนี้  
2.2.5.1 ประเด็นที่ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาน้ีได้รับความสนใจจากสังคมไทยมาก ประชาชนถูก
เช่ือมโยงเข้ากับภาพความรุนแรงผ่านสื่อต่าง ๆ  อยู่เกือบทุกวัน อีกด้านหนึ่งสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูเหมือนจะแตกต่างจากการรับรู้ของประชาชนทั่วไปที่มีความรู้สึกร่วม
ในความเป็นชาติไทยความแตกต่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นปัจจัยด้านชาติพันธ์ุ อัตลักษณ์ และศาสนา 
ปัญหาที่ส าคัญที่สุดเกดิจากการขาดความรู้เกี่ยวกับข้อเทจ็จริงในประวัติศาสตร์ทอ้งถ่ิน ปัญหาดังกล่าว
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับสังคมไทยให้มากขึ้น มีงานวิจัยและงานเขียนจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องราวของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของประวัติศาสตร์มีการกล่าว
อ้างจากหลายฝ่ายว่าประวัติศาสตร์มีการบิดเบือนเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ในที่นี้จะ
หยิบยกงานประวัติศาสตร์บางช้ินที่สะท้อนลักษณะพิเศษของประวัติศาสตร์ท้องถ่ินและมุมมองในการ
ต่อสู้ทางการเมืองระหว่างรัฐปัตตานีกับรัฐสยามในอดีต บรรดางานดังกล่าวที่น่าสนใจ มีดังนี้  

2.2.5.2 อิบรอฮิม ซุกรี17 นักวิชาการท้อง ถ่ิน ได้ท าการศึกษาประวัติศาสตร์ 
ราชอาณาจักรมลายูปัตตานี ตั้งแต่สมัยลังกาสุกะจนถึงยุคสมัยที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม 
ซุกรีได้กล่าวว่า “ข้าราชการสยามส่วนใหญ่ในปัตตานีไม่ค่อยจะดูแลเอาใจใส่ผลประโยชน์ของชาว
มลายู การมาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเหล่าน้ีในระยะเริ่มแรกจะมีก็เพียงแต่ต้องการความเจริญใน
ยศถาบรรดาศักดิ์เท่านั้น แต่พออยู่ไปนาน ๆ พวกเขาก็มีที่ดินที่กว้างขวางและบ้านช่องที่ใหญ่โต 
ข้าราชการบางคนเมื่อหมดหน้าที่แล้วจะกลับไปยังกรุงเทพฯโดยน าทรัพย์สินมากมายที่ได้มาสมัยที่อยู่
ที่ปัตตานีติดตัวไปด้วย ซึ่งจะท าให้เขาสามารถเสวยสุขกับทรัพย์สินเหล่าน้ีได้อย่างสบาย ตอนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในปัตตานีข้าราชการสยามไม่เคยที่จะเรียนรู้ภาษามลายูและท าความเข้าใจกับศาสนาอิสลาม
เลยเพราะในระบอบราชาธิปไตยอาจจะไม่มีนโยบายเช่นนี้อยู่ ปัตตานีได้รับการปกครองจาก
ข้าราชการสยามแบบตามมีตามเกิด โดยที่ข้าราชการเหล่านี้จะเน้นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
การพัฒนา หรือสร้างความเจริญให้แก่ปัตตานี รัฐบาลไม่เคยคิดที่จะพัฒนาการบริการประชาชนใน

                                            
16 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม , ขบวนการก่อการร้ายที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นทีจ่ังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ (กรุงเทพฯ: ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2549), 50-51. 
                17 อิบรอฮิม ซุกรี, ต านานเมืองปัตตานี (ยะลา: หจก.ยะลาการพิมพ์, 2544), 2-12. 
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ด้านสาธารสุข การศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดี รัฐจะสร้างโรงเรียนในเมืองเท่านั้น ทั้งนี้เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่บรรดาลูกหลานของข้าราชการทั้งหลาย แต่โรงเรียนส าหรับลูกหลานชาวมลายูรัฐไม่
สร้างให้ เมื่อใดที่ต้องการสร้างถนนหนทาง รัฐจะเกณฑ์ชาวบ้านมลายูให้ออกมาท างาน ชาวบ้านบาง
คนจ าเป็นต้องเดินทางมาจากบ้านเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร อีกทั้งยังต้องเตรียมเสบียงอาหาร 
มาเองอีกด้วย ส่วนอ านาจที่ เกี่ยวกับศาล และคดีต่าง ๆ จะเป็นของข้าหลวงระดับสูง ต ารวจและ 
ผู้พิพากษา บางครั้งคู่กรณีต้องรอเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าจะมีการพิจารณาคดี ทั้งนี้เนื่องจากว่า
ข้าราชการเหล่าน้ีต้องการที่จะทราบว่าฝ่ายใดจะติดสินบนมากน้อยแค่ไหนเพื่อการพิจารณาตัดสินคดี
จะเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายนั้น ” 

งานประวัติศาสตร์ปัตตานีของซุกรีได้รับการยอมรับมากในระดับท้องถ่ิน เพราะเป็น
การเปิดเผยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในมุมมองของปัตตานีเองอย่างค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะแสดง
ให้ภาพการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างราชอาณาจักรสยามกับปัตตานีในรอบหลายร้อยปีที่ผ่านมา โดย
ผ่านการท าสงครามระบบเครื่องราชบรรณาการและการผนึกรวมชาติ งานช้ินนี้แสดงให้เห็น
ความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์โดยคนในท้องถ่ินเองมุมมองของนักประวัติศาสตร์ท้อง ถ่ิน  
จึงได้รับการยอมรับมากในงานวิจัยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะหลัง 

2.2.5.3 งานวิจัยเรื่อง “ความเปน็มาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของไทย” 
โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ18 อธิบายและสรุปถึงการก าเนิดและความเป็นมาของการสร้างมายาคติใน
เรื่องของลัทธิแบ่งแยกดินแดนซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการความเป็นมาของรัฐไทยที่เปลี่ยนผ่าน
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ ระบอบประชาธิปไตยตลอดจนการสร้างรัฐไทยใน ช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง และสงครามมหาเอเชียบูรพามีส่วนในการผลักดันและสร้างแนวความคิดทาง
การเมืองของการแบ่งแยกดินแดนในทุก ๆ  ภูมิภาค กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและ การ
สร้างชาติไทยสมัยชาตินิยมน าไปสู่การใช้ก า ล ัง และความรุน แ ร งปราบปรามการเรียกร้องและ
สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการเมืองของภูมิภาคต่าง  ๆ แต่กรณีของมลายูมุสลิมในภาคใต้ มี
ลักษณะเฉพาะต่างจากภาคอื่น ๆ  อาจารย์ธเนศยกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่รองรับมโนทัศน์การ
แบ่งแยกดินแดนมาจากการท าให้เกิดมายาคติเรือ่ง “กบฏหะยีสุหลง” และ “กบฏดุซงญอ” เหตุการณ์
ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากทรรศนะในการมองตรงข้ามกันระหว่างรัฐและ
ประชาชนชาวมลายูมุสลิมในภาคใต้ รัฐมองว่าการต่อต้านลุกฮือต่าง  ๆ ของคนมลายูมุสลิมนั้นเป็น 
การ “กบฏ” แต่ฝ่ายประชาชนมุสลิมมองว่าการเคลื่อนไหวประท้วงต่อสู้ต่าง ๆ เป็นการท าเพื่อความ
ถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักศรัทธาและความเช่ือทางศาสนา ซึ่งลักษณะธรรมชาติของศาสนาอิสลาม

                                            
18 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของไทย  

(กรงุเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2556), 100-107. 
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นั้น ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างศาสนากับการเมอืง หรือสังคมทางการไทยมองการปฏิบัติหรือการอ้างถึง
เรื่องศาสนาของฝ่ายมุสลิมว่ามีจุดมุ่งหมายทางการเมืองเป็นส าคัญ ดังจะเห็นได้จากค าตัดสินของศาล
ที่ตัดสินว่าพฤติการณ์ของหะยีสุหลง ที่เสนอข้อเรียกร้อง 7 ประการนั้น เป็นเรื่องทางการเมือง ที่บ่อน
ท าลายอ านาจและความชอบธรรมของรัฐไทย 

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเช้ือชาติและศาสนาในกรณีของกบฏดุซงญอก็เป็นปัญหาที่  
เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการเมืองระดับชาติและระดับสากลเพราะในช่วงการเกิดรัฐประหาร พ.ศ. 2490 
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษต้องการรักษาสถานะเดิมของมหาอ านาจในภูมิภาคนี้เอาไว้ วาทกรรมรัฐว่า
ด้วยการแบ่งแยกดินแดนก็กลายเป็นข้อกล่าวหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์สงครามเย็น ในการเมือง
ระหว่างประเทศ การสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้อ านาจรัฐเป็นศูนย์กลางก็เป็นความ
จ าเป็นเร่งด่วน จึงท าให้การใช้ก าลังและความรุนแรงต่อกลุ่มชนชาติส่วนน้อย หรือกลุ่มที่มีแนว
อุดมการณ์ไม่ตรงกับรัฐบาลกลางเป็นความชอบธรรมและถูกต้องไปได้ในที่สุด 

2.2.6 แนวคิดด้านความมั่นคง19 
    การศึกษาที่อธิบายปัญหาความรุนแรงโดยอาศัยแนวคิดด้านความมั่นคง รายงาน

การศึกษาเรื่องผ่านประเด็นโจรใต้โดยกลุม่ข้าราชการฝา่ยปกครอง ต ารวจ และทหารที่ไม่ประสงค์ออก
นามจ านวนหนึ่ง เมื่อปี 2547 สรุปว่า การก่อความไม่สงบที่รัฐไทยก าลังเผชิญอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ขณะนี้ เป็นบทบาทของขบวนการแบ่งแยกดินแดนรุ่นใหม่ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ไปแล้ว ทั้งด้านการจัดต้ังยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี ดังข้อสรุปในเอกสารดังกล่าวที่ระบุว่า ลักษณะการ
เกิดของขบวนการต่อสู้กับอ านาจรัฐเพื่อแบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีมาอย่างต่อเนื่อง 
จนบางครั้งผู้เกี่ยวข้องเกิดความเคยชินและเข้าใจว่าการก่อความไม่สงบยังคงเป็นแบบเดิม  ๆ เมื่อ
เกิดข้ึนแล้ว และถูกปราบปรามก็จะสงบลงระยะหนึ่งแล้วค่อยเกิดใหม่ หมุนเวียนเช่นน้ีเรื่อยไปไม่มีที่
สิ้นสุด แต่จากข้อมูลเอกสาร และพยานบุคคลที่เข้าร่วมขบวนการในปัจจุบัน มี ข้อบ่งช้ีว่าได้มีการ
เช่ือมโยงมิติทางศาสนาเข้ากับอุดมการณ์ทางเช้ือชาติและประวัติศาสตร์ในการต่อสู้เพื่อแบ่งแยก

ดินแดนออกเป็นรัฐเอกราชปัตตานีดารุสลาม  ( دارالسالم فطاني ) ด้วยสถานการณ์เช่นน้ีเอื้อให้เกิด
การระดมก าลังเข้าสู่สงครามประชาชนต่อสู้กับรัฐบาลอย่างยืดเยื้ อได้ และเมื่อพิจารณาข้อมูลใน
ภาพรวมทั้งหมด ขณะนี้ผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาคงต้องคิดถึงยุทธศาสตร์ความมั่นคงในรูปแบบใหม่
ที่ต้องค านึงถึงปัญหาความละเอียดอ่อนด้านเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม เช่ือมโยงกับ
สถานการณ์โลก ซึ่งเมื่อน ามาผนวกรวมกันแล้วก็จะส่งผลต่อความเช่ือ ความจงรักภักดีที่มวลชนใน

                                            
19  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ขบวนการก่อการร้ายที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นทีจ่ังหวัด 

ชายแดนภาคใต,้ 50-51. 
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พื้นที่ปฏิเสธและต่อต้านอ านาจรัฐ แม้ว่าปัญหาเหล่านี้จะเป็นปัญหาท้องถ่ิน แต่ได้ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อความมั่นคงในระดับประเทศโดยรวมได้ 

แนวโน้มการก่อความไมส่งบที่รุนแรงอยู่ในขณะนี้ ถึงแม้ว่าทางราชการจะยึดพื้นที่ได้ แต่ 
การสถาปนาให้อ านาจรัฐเข้มแข็ง โดยใช้มิติด้านความมั่นคงเพียงอย่างเดียว อาจได้ผลเพียงระยะสั้น  ๆ
ประชาชนจะยังไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการเท่าที่ควร สังเกตได้จากการก่อวินาศกรรม และการ
ลอบท าร้ายคนบริสุทธ์ิไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด  

2.2.7 แนวความคิดเก่ียวกับอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ 
    การศึกษาที่อธิบายปัญหาความขัดแย้งโดยอาศัยแนวคิดอัตลักษณ์ วัฒนธรรม 

และชาติพันธ์ุ เอกสารสรุปการวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุแห่งปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของ ปิยะ กิจถาวร ระบุว่า ความรุนแรงในพื้นที่เกิดจากความต้องการปกป้องอัตลักษณ์มลายู
ของคนไทยเช้ือสายมลายูที่นับถือศาสนาอิสลาม 

รัตติยา สาและ20 ได้ศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชนที่ปรากใน
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยพยายามศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการปฏิสัมพันธ์และการ  
รอมชอมระหว่างผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามกับผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นประการส าคัญ ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะน าพลังทางวัฒนธรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา ผลการศึกษาพบว่า พลังส าคัญที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์และการรอมชอม
ระหว่างศาสนิกชนที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คือ ความเข้าใจและการยอมรับใน
เรื่อง “ความแตกต่างของค่านิยม” ซึ่งกันและกัน ที่มีความเป็นไปได้ที่จะอาศัยผลึกแห่งความเป็น
กัลยาณมิตร ซึ่งก่อตัวจากอ านาจของระบบอุปถัมภ์ในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างความเป็น

เกลอ (أصدقاء) เป็นเครือญาติ เป็นนายจ้างลูกจ้าง เป็นเจ้านาย (السيد) (ลูกพี่)-ลูกน้อง เป็นครู-ศิษย์ 

และความเป็นผู้น า (االمام) และเป็นผู้ตาม (الماموم) ทั้งในระบบและนอกระบบ ด้วยเงื่อนไขของ
ความจ าเป็นทางด้านปัจจัยต่างๆเพื่อการด ารงชีพ พลังดังกล่าวนี้นับได้ว่าเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีค่า
มหาศาลถ้ารู้จักน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชาติบ้านเมืองในที่สุด 

2.2.8 ความส าคญักับปญัหาเชิงโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการจัดสรร 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

    การศึกษาที่ให้ความส าคัญในประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และ
การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ รายงานการวิจัยของนักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาในเชิงพื้นที่ 

                                            
20 รัตติยา สาและ, การปฏิสมัพันธ์ระหว่างศาสนกิที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลาและ 

นราธิวาส (กรงุเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย, 2544), 41-42. 
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เรื่องข้อค้นพบในการศึกษาโดยเวทีชาวบ้าน ปี 2545 จ านวน 13 ครั้ง ในพื้นที่ 9 อ าเภอ ของจังหวัด
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พบว่า นโยบายของรัฐบางเรื่องไม่ประสบผลส าเร็จในทางปฏิบัติ 
เนื่องจากนโยบายดังกล่าวไม่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในท้องถ่ิน 
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดประสิทธิภาพในการน านโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเอกสารรายงานของ
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) วินิจฉัยเหตุแห่งปัญหาความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเกิดจากเงื่อนไขส าคัญ 3 ประการ คือ  

2.2.8.1 เงื่อนไขบุคคล ได้แก่กลุ่มผู้ก่อความไมส่งบที่ก่อเหตรุ้าย และเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐที่ตอบโต้ด้วยวิธีการรุนแรง  

2.2.8.2 เงื่อนไขเชิงโครงสร้าง ได้แก่ ความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากกระบวนกายุติธรรม 
และการปกครองของรัฐ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการศึกษา สภาพประชากร บริบททางภูมิศาสตร์ 
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ที่ท าให้เกิดการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรระหว่างกัน 

2.2.8.3 เงื่อนไขทางวัฒนธรรม คือ ลักษณะเฉพาะทางด้านเ ช้ือชาติ  และศาสนา 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท าให้ช่องว่างทาง
เศรษฐกิจยิ่งขยายตัวมากขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซาและอัตราการขยายตัวที่อยู่ในระดับต่ า โดย
ผลกระทบที่ชัดเจนคือผลที่เกิดข้ึนในภาคการเกษตรที่มีความกังวลต่อความไม่ปลอดภัย เป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการกรีดยาง และการเข้าไปรับซื้อผลไม้ของพ่อค้า ในขณะที่ภาคการ
ท่องเที่ยวก็เป็นอีกส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยนักท่องเที่ยวเข้า
มาท่องเที่ยวน้อย การส ารองห้องพักลดลง เงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากนักท่องเที่ยวก็ลดลง
ตามล าดับ อ านาจการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนก็ลดลง การลงทุนส่วนใหญ่ต้อง
หยุดชะงักเพื่อรอดูสถานการณ์ และในบางกรณีก็มีการย้ายฐานการลงทุนออกนอกพื้นที่ไปอีกด้วย 

2.2.9 ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกของรัฐกับประชาชน  
                        การศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ 
รายงานของคณะท างานพิเศษของรัฐบาล ภายใต้การน าของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
ที่มี พล.อ.ชัยศึก เกตุทัต เป็นประธานมีความเห็นว่า ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างทางสังคม ซึ่งรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และนโยบายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีทิศทางการแก้ปัญหาที่ดีอยู่แล้ว แต่อุปสรรคส าคัญอยู่ที่การน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม 

รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามญัสภาผู้แทนราษฎร ปี 2547 ได้สรุป 
ผลการศึกษาว่า สภาพปัญหาในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 ระดับ คือ  

(1) ระดับผิวหน้า คือ ปรากฏการณ์การก่อความไม่สงบ 
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(2) ระดับโครงสร้าง คือ ปัญหาการศึกษา เศรษฐกจิ กลไกทางการเมืองการ 
ปกครองและปัญหาเกี่ยวกบัการระบาดของยาเสพติด 

(3) ระดับวัฒนธรรม คือ ปฏิกิริยาไม่ยอมรบัความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ของคนบางกลุ่ม 

งานศึกษาของ ดร.รุง่ แก้วแดง 21  เรื่องสงครามและสันติสขุในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
พบว่าปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผลที่เกิดจากนโยบายรัฐนิยมในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ในอดีต และบทบาทของขบวนการแบ่งแยกดินแดนความขัดแย้งกันเองของเจ้าหน้าที่รัฐ นโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติด การยุบศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองบัญชาการ
ผสมพลเรือน ต ารวจ ทหารที่ 43 (พตท.43) และเขตการศึกษา 2 

ปิยนาถ บุนนาค22 ได้ ศึกษานโยบายการปกครองของรัฐบาลไทยต่อชาวไทย  
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475 – 2516) พบว่า รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาของจังหวัด  
ชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด นับตั้งแต่ก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบนั 
ส าหรับระหว่าง พ.ศ. 2475 – 2516 นั้นแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศใช้นโยบายหลักเหมอืนกันทั่วประเทศ
แต่ในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจข้ึน เพื่อปรับนโยบายหลักนั้นให้

เข้ากับสภาพบุคคลและพื้นที่ (المنطقة) ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การสาธารณสุขและ อื่น ๆ 

บางนโยบายรัฐบาลก็ก าหนดข้ึนใช้เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษ (الخاصة ) เช่น 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม ( االسالمى القانون ) ในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส 
ยะลา และสตูล พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 เป็นต้น แม้กระนั้นรัฐบาล บางสมัยก็มีการ
ด าเนินนโยบายบีบบังคับชาวไทยมุสลิมโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรม จึง
ก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวไทยมุสลิม เป็นโอกาสให้บุคคลบางกลุ่มถือเป็นข้ออ้างในการ
แทรกแซงซึ่งก่อให้เกิดปัญหา ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ อย่างไรก็ดีโดย
ส่วนรวมแล้วรัฐบาลมีนโยบายในการปกครองชาวไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษตามภูมิหลัง
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ปัญหาที่เกิดข้ึนมิได้อยู่ที่นโยบายของรัฐบาล แต่อยู่ที่ข้าราชการ

                                            
21 รุ่ง แก้วแดง, สงครามและสันติสุข@ชายแดนภาคใต ้(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน, 2557),  

135-137. 
22 ปิยนาถ บุนนาค, “นโยบายการปกครองของรัฐบาลไทยต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัด  

ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475-2516),” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 47-49. 
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ของรัฐผู้น านโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่มากกว่า รัฐบาลจึงควรจัดให้มีการประเมินผลการน านโยบายไป
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเพื่อการปรับปรุงการน านโยบายไปใช้ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2.2.10 สภาพปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
          การวิเคราะหส์ภาพปัญหาในที่นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

(1) ภูมิหลงัทางประวัติศาสตร์(التاريخية) 
                           ภูมิหลังของขบวนการต่อต้านอ านาจรัฐ หรือสมัยหนึ่งที่ทางราชการเคยเรียกว่า 
ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ขบวนการโจรก่อการรา้ย จนมาถึงปัจจุบันที่รูจ้ักโดยทั่วไปว่า กลุ่มก่อความ
ไม่สงบนั้น แท้จริงแล้วมีความเป็นมาที่ยาวนานคู่กับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยเลย
ทีเดียว ที่ส าคัญก็คือได้มีนักวิชาการด้านความมั่นคงจ านวนมาก เช่ือมั่นว่าภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
ของรัฐปัตตานีในอดีตคือพลังหนึ่งใน 3 ส่วน ของพลังแห่งอุดมการณ์การต่อสู้ ของขบวนการแบ่งแยก
ดินแดนรุ่นใหม่ที่ก าลังก่อสงครามการก่อความไม่สงบอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน 
และต่อไปนี้คือ ภูมิหลังประวัติศาสตร์ความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสังเขปนับตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน 

สังเขปประวัติศาสตรป์ัตตานี การเข้าใจประวัติศาสตรป์ัตตานีเพื่อน าไปสู่การพัฒนา  
นโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความมั่นคงของชาตินั้นจะต้องอยู่พื้นฐานของเหตุผลและความ
เป็นกลาง จุดเริ่มต้นจึงอยู่ที่การตั้งกรอบคิดและตามมาด้วยการตั้งสมมุติฐานที่สอดคล้องกับความเป็น
จริงทางสังคมที่ต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาจนน าไปสู่ความขัดแย้งและเกิดปัญหาความแตกต่า งในความ
เข้าใจของคนยุคปัจจุบัน นักประวัติศาสตร์มองว่าการที่มีความเช่ือว่าหัวเมืองมลายูภาคใต้เป็นดินแดน
ของใครมาก่อนไม่อาจจะเข้าใจรากเหง้าที่แท้จริงของปัญหาในปัจจุบันที่เกิดจากอดีตได้เนื่องจากการ
มองแบบดังกล่าวอาศัยฐานคิดว่าด้วยรัฐชาติสมัยใหม่ที่เน้นว่าประเทศชาติต้องมีเอกลักษณ์และ
เอกภาพหนึ่งเดียว ในขณะเดียวกันก็เช่ือว่าเอกลักษณ์และเอกภาพดังกล่าวเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจาก
อดีตอันยาวนานในประวัติศาสตร์แต่ความเป็นจริงก็คือเอกลักษณ์ของชาติ ในรัฐชาติสมัยใหม่นี้เป็นสิ่ง
ที่เพิ่งเกิดข้ึนมาเมื่อประมาณ 300 ปีที่ผ่านมานี้เอง ประเทศและรัฐในปัจจุบันก็เป็นผลผลิตของ
กระบวนการทางการเมืองในประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงเวลาประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา
เท่านั้น เราจึงไม่ควรเอาบริบทของสิ่งที่เกิดข้ึนใหม่มาตีความอดีตที่เกิดข้ึนนานนับร้อยนับพันได้ 

ประเด็นที่ควรพิจารณาก็คือประวัติศาสตร์การก าเนิดของรัฐชาติสมัยใหม่รวมทั้งไทยก่อ 
ตัวข้ึนในช่วงเวลาที่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างระบบอ านาจในดินแดนต่าง ๆ สถานการณ์ดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบอ านาจแบบไม่เท่าเทียมกันระหว่างศูนย์อ านาจใหญ่น้อย “ซึ่งต่างก็ไม่มี
ขอบเขตดินแดนที่แน่นอน” ความสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะนั้นก็ไม่แน่นอนตามไปด้วย ข้ึนอยู่กับว่า
ท้องถ่ินใดเข้มแข็งมากกว่ากัน ปัญหาในอดีตจึงมิใช่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐส่วนกลางกับท้องถ่ินหรือ
ชายขอบ แต่เป็นเรื่องที่ว่าท้องถ่ินใดแข็งและมีพลังอ านาจมากกว่าท้องถ่ินอื่น และท้องถ่ินสองฝ่าย
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หรือหลายฝ่ายมีความสัมพันธ์ต่อสู้กันอย่างไรในแต่ละช่วงเวลา การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความจริงใน
อดีตจึงต้องอาศัยการยึดถือ “ความเป็นจริง” ของท้องถ่ินเป็นศูนย์กลาง จึงจะเห็นภาพอดีตได้อย่าง
ชัดเจนและน ามาสู่ความเข้าใจการต่อสู้และความขัดแย้งที่สืบเนื่องมาถึงในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง ไร้
ความล าเอียง เมื่อเราท าความเข้าใจอดีตโดยใช้ท้องถ่ินเป็นศูนย์กลางในการจะเข้าใจการเมืองของ
คาบสมุทรมลายูสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องเข้าใจว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับรัฐปัตตานีในอดีต
เกิดข้ึน รัฐไทยหรือสยามในที่นี้คือราชอาณาจักรสยามที่มีกรุงศรีอยุธยาหรือกรุงเทพเป็นศูนย์กลางใน
ดินแดนลุ่มน้ าเจ้าพระยา ส่วนรัฐปัตตานีนั้นเป็นรูปแบบโครงสร้างทางการเมืองแบบที่เรียกว่า รัฐ
สุลต่านปาตานี ความสัมพันธ์และการต่อสู้ทางอ านาจในภูมิภาคคาบสมุทรมลายูระหว่างหน่วย
การเมืองทั้งสองแบบเกิดข้ึนในห้วงเวลาอันยาวนานอย่างน้อยที่สุดเท่าที่มีเอกสารบันทึกไว้ตั้งแต่
ศตวรรษที่ 16 ถ้าเราสังเกตจากประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของปัตตานี ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจทาง
การเมืองทั้งสองจนกระทั่งก่อนศตวรรษที่ 19 ก็จะปรากฏให้เห็นชัดในสองลักษณะใหญ่ ๆ คือ การให้
บรรณาการและการท าสงครามระหว่างกัน การให้เครื่องราชบรรณาการฝ่ายปัตตานีเป็นผู้ให้ และการ
ท าสงครามก็คือฝ่ายสยามส่วนใหญ่ยกก าลังมารบเพื่อโจมตีปัตตานีเว้นแต่ครั้งแรกในช่วงสมัยพระเจ้า
จักรพรรดิที่ฝ่ายปัตตานียกก าลังรบกับกองทัพพม่านี่คือลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัตตานีกับสยามก่อนศตวรรษที่ 19 ซึ่งจบลงด้วยการสูญเสียของอ านาจสุลต่านปัตตานีแก่รัฐสยามใน
ปี พ.ศ. 2328 หลังจากนั้นความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปเป็นรูปการปกครองแบบหัวเมืองช้ันนอกกับ
ศูนย์กลางคือกรุงเทพ แต่การต่อสู้ในลักษณะสงครามและการก่อกบฏลุกข้ึนสู้ก็ยังเป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนจนกระทั่งเกิดการบรูณาการของรฐัไทยให้เปน็รัฐชาติสมยัใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 
นั้น สัมพันธภาพทางอ านาจก็เปลี่ยนไป 

ในที่นี้จะเป็นการสังเขปประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสยามกับรัฐปัตตานีใน  
ห้วงระยะเวลาอันยาวนานดังกล่าวข้างต้น ในต านานปัตตานี (Hikayat Patani) เล่าว่าพญาตูนักพา 
ปกครองโกตามะห์ลีฆัยพบชายชราช่ือ ปะตานี ชายหาดแห่งหนึ่งจึงย้ายเมืองโกตามะห์ลีฆัยมายังพื้นที่
แห่งนั้น ในช่ือที่เรียกกันต่อมาว่า “ปะตานี” ต านานปัตตานี กล่าวว่า พญาตูนักพาเข้ารับอิสลาม
เปลี่ยนช่ือเป็นสุลต่านอิสมาแอล ชาห์ หนังสือประวัติศาสตร์รัฐมลายูปัตตานีเล่าว่าราชาอินทิรารับ
อิสลามเปลี่ยนช่ือเป็นสุลต่าน ฮัมหมัดชาห์ สุลต่านอิสมาแอล ชาห์ นับตั้งแต่ครั้งนั้น มีความสัมพันธ์
อันดีกับสองรัฐเพื่อนบ้านคือสยามกับมะละกา พ.ศ. 2054 มะละกาตกอยู่ภายใต้อ านาจการปกครอง
ของโปรตุเกส พ.ศ. 2059 ปัตตานีต้อนรับการมาเยือนของเรือการค้าโปตุเกสล าแรก พ.ศ. 210 6 
สุลต่านมุซัฟฟาร์ ชาห์ บุตรของอิสมาแอล ชาห์ เดินทางไปโจมตีสยามในสมัยพระมหาจักรพรรดิด้วย
เรือ 200 ล า ใช้ทหารประมาณ 1,500 คน สามารถยึดราชวังกษัตริย์สยามไว้ได้ ต่อมาทหารอยุธยาได้
ยึดพระราชวังคืน ระหว่างเดินเรือกลับ สุลต่านมุซัฟฟาร์ ชาห์ สิ้นพระชนม์อย่างกะทันหันที่ปากแม่น้ า
เจ้าพระยาและได้ถูกฝังศพไว้ที่ปากแม่น้ าน้ัน 
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การรบครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นสงครามครั้งแรกระหว่างปัตตานีกับสยามที่มีการบันทึกไว้ใน  
ประวัติศาสตร์ ก่อนที่จะมีสงครามระหว่างกันอีกหลายครั้งในยุคต่อมา พ.ศ. 2107 - พ.ศ. 2115  
สุลต่านมันซูร์ ชาห์ อนุชาของสุลต่านมุซัฟฟาร์ ชาห์ ได้ปกครองปัตตานี สุลต่านมันซูร์ ชาห์ ได้สั่ง
เสียก่อนสิ้นพระชนม์ว่าให้ราชบุตรของสุลต่านมุซัฟฟาร์ ชาห์ คือ ปาติกสยามได้สืบทอดราชสมบัติ
แทนพระองค์ พ.ศ. 2116 ราชาปาติกสยามพร้อมกับน้าสาวของพระองค์ที่ช่ือราชาอัยชะห์ถูกลอบปลง
พระชนม์และราชาบัมบังเชษฐาถูกสังหารขณะหนีออกจากราชวัง ราชาบาฮาดูร์ ซึ่งเป็นบุตรของ
สุลต่านมันซูร์ ชาห์ ได้ครองราชย์แทน พ.ศ. 2127 ราชาบาฮาดูร์ถูกสังหารโดยราชาบีมาซึ่งเป็น
ลูกพี่ลูกน้องของพระองค์ ราชาบีมาถูกล้อมและถูกสังหารจนเสียชีวิตเช่นกัน ราชาบาฮาดูร์มีราชธิดา
ล้วนคือ ราชาฮิเยา ราชาบีรู และราชาอูงู ซึ่งทั้งสามพระองค์จะได้ครองราชย์สืบต่อมา ช่ือนางจายังที่ 
1 นางจายังที่  2 และนางจายังที่  3 ตามล าดับ พระนางทั้งสามเป็นผู้น าที่มีบทบาทส าคัญใน
ประวัติศาสตร์รัฐปัตตานี ภายใต้สามราชินีนี้เช่ือกันว่าปัตตานีได้เป็นยุคทองของความรุ่งเรืองในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 16 และต้นศตวรรษที่ 17 พ.ศ. 2146 สยามเริ่มโจมตีรัฐปัตตานีในสมัยราชินีฮีเยา 
แต่ปัตตานีสามารถป้องกันตนเองได้ พ.ศ. 2161 สมัยของราชินีบีรู ราชินีได้เช้ือเชิญสุลต่านกลันตันที่
ช่ือว่า สุลต่านอับดุลการเดห์ ให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เป็นสหพันธรัฐปัตตานีหรือปัตตานีใหญ่ โดยมี
เงื่อนไขว่าการรวมดินแดนครั้งนี้กลันตันต้องมีอ านาจเหนือดินแดนของตนเองและไม่ต้องส่ง
บรรณาการ หรือภาษีแก่ปัตตานี (ประวัติศาสตร์ปัตตานีบันทึกไว้ว่า  การรวมดินแดนครั้ งนี้  
กินเวลานานถึง 131 ปี กระทั่งปี พ.ศ. 2293) พ.ศ. 2175 สยามท าสงครามกับปัตตานีครั้งที่ 2 ในสมัย
ราชินีอูงู พ.ศ. 2176 – 2177 สยามท าสงครามกับปัตตานีเป็นครั้งที่ 3 ในสมัยราชินีอูงูเช่นกัน ในการ
ท าสงครามทั้งสองครั้งสยามไม่สามารถยึดครองปัตตานีได้ เพื่อการป้องกันการโจมตีของสยามต่อ
ปัตตานี ราชินีอูงูได้ระดมก าลังพลเป็นจ านวนถึง 23,000 คน เสริมด้วยก าลังพลของรัฐกลันตัน  
รัฐปาหังและรัฐโยโฮร์รวมกันถึง 30,000 คน พ.ศ. 2178 ราชินีอูงูสิ้นพระชนม์ ราชธิดาซึ่งเกิดจากการ
อภิเษกกับสุลต่านแห่งปาหังช่ือว่า ราชินีกูนิง ได้เป็นกษัตริย์ต่อมา พ.ศ. 2179 ในสมัยของราชินีกูนิง 
สยามวางแผนโจมตีปัตตานีโดยได้สัญญาความร่วมมือกับฮอลันดาแต่แผนการครั้งนี้ถูกยกเลิกไป 
ปัตตานีได้ร่วมมือกับสุลต่านนริยาลุดดิน มูฮัมหมัด ชาห์ จากรัฐเคดะห์ในการป้องกันตนเอง ต่อมาได้มี
การด าเนินการทางการทูตเพื่อสร้างความปรองดอง คณะทูตจากสยามได้เดินทางมาปัตตานีเพื่อ
เรียกร้องให้กษัตริย์ปัตตานีขอโทษต่ออาณาจักรสยาม พร้อมให้ส่งเครื่องบรรณาการให้สยามอีกครั้ง
หลังจากหยุดไปในสมัยราชินีอูงู ในที่สุดด้วยการให้ค าปรึกษาของฮอลันดา ปัตตานีก็ยอมส่งคณะทูต
สันติภาพไปสยามในเดือนสิงหาคมในปีเดียวกัน และยอมส่งเครื่องราชบรรณาการแก่สยามอีกครั้ง 
ส่วนสยามก็จะแต่งตั้งทูตประจ าที่ปัตตานี  พ.ศ. 2181 สยามได้ท าสงครามกับปัตตานีอีกครั้ง นับเป็น
ครั้งที่ 4 โดยการน าทัพของเจ้าเมืองนครศรธีรรมราชออกญาเสนาภิมุข หรือขุนนางชาวญี่ปุ่น ที่ช่ือยามาดา 
พ.ศ. 2194 ราชินีกูนิงลงจากราชบัลลังก์จากการโจมตีของราชาแห่งกลันตันซึ่งไม่ได้ปกครองปัตตานี
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เอง แต่ทรงมอบให้ราชาบาฮาร์ราชโอรสของพระองค์เป็นผู้ปกครอง ยุคสมัยนี้เรียก ยุคสมัยแห่งการ
ปกครองของกษัตริย์กลันตัน 

พ.ศ. 2181 เป็นต้นมากระทั่งถึงเมื่อปตัตานีตกอยู่ภายใต้อ านาจของสยามในปี พ.ศ. 2328 
ไม่เคยเกิดสงครามอีกเลยระหว่างทั้งสองรัฐเพราะเครื่องราชบรรณาการถูกส่งอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม
ปัตตานีได้ท าการหยุดส่งเครื่องราชบรรณาการต่อสยามในปี พ.ศ. 2310 เมื่ออยุธยาตกอยู่ภายใต้
อ านาจของพม่าเพราะเหตุดังกล่าวท าให้ปัตตานีกลายเป็นอิสระจากสยามจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2328 
อย่างไรก็ดีมีหลักฐานจากนักประวัติศาสตร์กลนัตันในหนังสอืเรือ่งประวัติศาสตรร์าชอาณาจักรปตัตานี
ว่าสงครามเกิดข้ึนอีกครั้งระหว่างปัตตานีกับสยามในปี พ.ศ. 2225 ในระหว่างช่วงว่างเว้นจากการท า
สงครามกับสยาม รัฐปัตตานีใหญ่ก็แยกออกจากกัน ในปี พ.ศ. 2293 กลันตันภายใต้ราชาหลงสุไลมาน
ก็แยกเป็นอิสระจากปัตตานี อาจจะกล่าวได้ว่าเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ปัตตานีก็กลายเป็นรัฐที่มี
อ านาจตกต่ าลงด้วยปัจจัยภายในที่มีการแบ่งแยกและวิกฤตการณ์ผู้น าเกิดการฆ่าฟันกันแย่งชิงอ านาจ
ราชบัลลังก์ระหว่างผู้น าหลายครัง้ในช่วงเวลาดังกลา่ว นักประวัติศาสตร์ปัตตานีเองก็ยอมรับว่าปัตตานี
ได้กลายเป็น “คนป่วยแห่งคาบสมุทรมลายู” มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 พ.ศ. 2312 กองทัพของพระเจ้า
ตากสินมหาราชติดตามการหลบหนีของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งอีกก๊กหนึ่งที่ตั้งตนเป็นอิสระข้ึน
ภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตก ทัพของพระเจ้าตากสินมาถึงแม่น้ าเทพาเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
ปัตตานีส่งตัวเจ้านครศรีธรรมราชให้ การขอร้องได้รับการตอบรับและเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชถูกส่ง
ตัวให้ฝ่ายสยาม พ.ศ. 2328 ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตโกสินทร์ กองทัพสยามได้โจมตีปัตตานีอีก
ครั้งหนึ่ง เพราะเหตุที่ว่าได้ว่างเว้นการท าสงครามเป็นเวลายาวนาน ปัตตานีจึงอยู่ด้วยความประมาท
และไร้ระเบียบป้อมปราการได้ถูกทิ้งร้างไปนาน กองทหารก็ไม่ได้รับการฝึก นอกจากนี้ยังมีการจัด
ขบวนรบที่กะทันหันและฉุกละหุก ผลสุดท้ายปัตตานีก็พ่ายแพ้ในการรบครั้งสุดท้ายน้ีสุลต่านปัตตานี 
คือ สุลต่านมูฮัมหมัดชาห์สิ้นพระชนม์ในสนามรบ เพราะถูกยิงด้วยปืนใหญ่ หัวเมืองมลายูทั้ง 4 เมือง
กลับอยู่ในความปกครองของสยามอีกครั้งหนึ่ง โดยให้มีการปกครองอย่างอิสระ แต่ต้องส่งเครื่องราช
บรรณาการให้กับเมืองหลวง 3 ปีต่อครั้ง และได้จัดระเบียบการปกครองให้เมืองไทรบุรี และกลันตัน 
อยู่ในความดูแลของเมืองนครศรีธรรมราช และเมืองปัตตานีกับตรังกานู อยู่ในความดูแลของเมือง
สงขลา จากบันทึกของนักประวัติศาสตร์ท้องถ่ินการพ่ายแพ้ดังกล่าวนับเป็นความสูญเสียอิสรภาพของ
อาณาจักรมลายูปัตตานี และเป็นการล้มล้างอ านาจอธิปไตยของราชามลายู ซึ่งได้รับการปกป้องมา
นับเป็นเวลาหลายศตวรรษ พ.ศ. 2334 เต็งกูรามิดิน เจ้าเมืองปัตตานีสมคบกบัโต๊ะสาเยก โจรสลดัจาก
อินเดียก่อกบฏยกทัพเข้าตีเมืองสงขลาได้ส าเร็จ เต็งกูลามิดิน ปกครองปัตตานีอยู่ 5 ปี (พ.ศ. 2329 – 
2334) ในยุคนี้มีความพยายามที่จะท าการแข็งเมืองโดยดึงความรว่มมือมาจากภายนอก โดยส่งตัวแทน
ไปยังกษัตริย์อันนามที่มีพระนามว่า องค์เชียงสือ ขอความช่วยเหลือให้โจมตีสยามจากทางด้านเหนือ 
ส่วนทางปัตตานีจะโจมตีสยามจากทางใต้ กษัตริย์อันนาม ไม่ให้ความร่วมมือ และนอกจากนั้นยังได้ส่ง
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หนังสือชักชวนของเต็งกูลามิดินไปให้กษัตริย์สยามเป็นหลักฐานการทรยศ กองทัพสยามที่น าโดยพระ
ยากลาโหมเดินทัพลงใต้รวมกับทัพของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชและสงขลา เต็งกูล ามิดินถูกจับกุม
และถูกประหารชีวิต บางส านวนบอกว่า เต็งกูลามิดินถูกจ าคุกตลอดชีวิต การต่อสู้ของเต็งกูลามิดิน
เป็นการต่อสู้เพื่อเป็นอิสระจากอ านาจของสยามแต่ถูกสยามปราบปรามและจับกุม สุดท้ายสยามได้
แต่งตั้ง “ดาโต๊ะปังกาลัน” เป็นเจ้าเมืองแทน 

พ.ศ. 2352 ดาโต๊ะปังกาลันแข็งเมืองสยามแต่งตั้งดาโต๊ะปังกาลันขุนนางมลายู เป็นเจ้า 
เมืองปัตตานีแทนเตง็กลูามิดิน (พ.ศ. 2334 – 2352) และมีการแต่งตั้งขุนนางสยามทีม่ีช่ือว่า ลักซามานา 
ดายัง ท าหน้าที่คอยควบคุมคนมลายูไม่ใหท้รยศต่อสยาม ดาโต๊ะปังกาลันมักจะทะเลาะกบัขุนนาง
สยามที่อยู่ในปัตตานีในเรือ่งการปกครองเสมอ ในทีสุ่ดดาโต๊ะปังกาลันโจมตีในเรื่องการปกครองเสมอ 
ในที่สุดดาโต๊ะปงักาลันโจมตีคนสยามที่ปัตตานี ขุนนางสยามต้องหนีไปยงัสงขลา ในการนี้ดาโต๊ะปงักาลัน
ได้จับความร่วมมอืจากดาโต๊ะปูยุดในการระดมพลรับมือจากการโจมตีกลับคืนของสยาม จนดาโต๊ะปัง
กาลันเสียชีวิตจากการปะทะกัน 

พ.ศ. 2352 – 2359 รัชกาลที่ 2 ในช่วงแรกหลังจากปัญหาการแข็งเมืองของขุนนางมลายู
จึงทรงแต่งตั้งพระยาตานีจากคนสยาม (นายขวัญซ้าย) ซึ่งเป็นบุตรของนายเค่ง (ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ 
ที่เดินทางโดยเรือส าเภามาที่เมืองสงขลา และแต่งงานกับหญิงชาวเมืองสงขลา มีบุตร 2 คน คือ นายขวัญ
ซ้ายกับนายพ่าย) รัชกาลที่ 2 ได้แต่งตั้งให้นายขวัญซ้ายเป็นเจ้าเมืองปัตตานีตั้งแต่ พ.ศ. 1808 -1815 
และต่อมาแต่งตั้งนายพ่ายเป็นพระยาตานีต่อจากนายขวัญซ้ายผู้เป็นพี่ชายซึ่งในสมัยนี้คนสยามก็มีการ
ทะเลาะกับชาวมลายูปัตตานีอีก นายพ่ายจึงมีสาสน์ถึงเมืองสงขลาให้แจ้งไปถึงกรงุเทพ ทางกรุงเทพจงึ
ให้พระยาอภัยสงครามกับพระยาเมืองสงขลา (เถ้ียนจง) ยกทัพมาช่วยพระยาตานี (นายพ่าย) ปราบ
พวกก่อการวุ่นวาย และในปี พ.ศ. 2359 นี้เอง ที่สยามได้แบ่งการปกครองเมืองปัตตานีออกเป็น 7 
หัวเมือง โดยให้คนมลายูพื้นเมืองเป็นเจ้าเมือง และมีคนสยามปกครองเพียงเมืองเดียว คือเมืองยะหริง่ 
การแก้ปัญหาจากทางสยาม คือการใช้นโยบายแบ่งแยกและปกครอง (Provide and Rule) โดยการแยกเมือง
ปัตตานีออกเป็น 7 หัวเมืองย่อย คือปัตตานี ยะหริ่ง หนองจิก สายบุรี ยะลา รามัน และระแงะ และให้
หัวเมืองทั้ง 7 ข้ึนกับเมืองสงขลา 

พ.ศ. 2373 ตนกูปะแงรัน (เจ้าเมืองไทรบุรีคนเก่า) ร่วมกับหลานชายและพรรคพวกยึด 
เมืองไทรบุรี พระยาไทรบุรี (พระภักดีบริรักษ์) สู้ไม่ได้จึงถอยไปอยู่ที่เมืองพัทลุงในช่วงนี้ เกิดสงคราม 
ระหว่างเมืองไทรบุรีร่วมมือกับบรรดาหัวเมืองมลายู ต่อสู้กับสยามเป็นเวลาหลายปี และในปี พ.ศ. 
2375 นี้เองที่ว่ากองทัพของปัตตานีร่วมกับกองทัพเจ้าเมืองไทรบุรีร่วมกันต่อสู้ทัพของสยามและทัพ
เมืองไทรบุรี และปัตตานีพ่ายแพ้ มีบันทึกไว้ว่าเมื่อสยามตีปัตตานีจนแตกพ่ายและได้กวาดต้อนเชลย
จากปัตตานีจ านวน 4,000 คน ไปยังกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2385 ได้มีความพยายามจะแยกเมืองไทร
บุรีออกเป็นเมืองเล็กเมืองน้อย เหมือนเมืองปัตตานีที่มีการแบ่งออกเป็น 7 หัวเมือง เพื่อให้อ่อนก าลัง
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ลงและจะได้ปกครองได้ง่ายข้ึน จนในที่สุดเพื่อไม่ให้มีการก่อกบฏข้ึนอีก สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้แบ่งเมืองไทรบุรีออกเป็น 4 หัวเมือง ได้แก่ ไทรบุรี สตูล ปะลิส กะบังปาสู 

พ.ศ. 2438 เนื่องจากการเข้ามามีอ านาจของชาติตะวันตกเหนือดินแดนแถบนี้ตั้ งแต่ใน 
รัชสมัยของรัชกาลที่ 3 เรื่อยมาจนถึงสมัยของรัชกาลที่ 5 ต้องมีการวางรูปแบบการปกครองแบบใหม่ 
มีการก าหนด “แนวนโยบายการปฏิรูปการปกครอง ร.ศ. 114” ซึ่งก าหนดสิ่งที่ต้องท าระยะแรก คือ 
ลดอ านาจของเจ้าเมืองลง เพื่อที่จะกระชับอ านาจของรัฐบาลส่วนกลางเหนือประเทศราชมากขึ้น 

พ.ศ. 2439 – 2444 รัชกาลที่ 5 เริ่มวางนโยบายลดอ านาจเจ้าเมือง จนถึง พ.ศ. 2441  
พระยาสุขุมวินัยนิต ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชได้น านโยบายการปฏิรูปแนวใหม่ไปใช้
ในหัวเมืองทั้ง 7 คือ การยกเลิกการผูกขาดภาษี ยกเลิกระบบศาลเดิมให้เปลี่ยนเป็นระบบศาลเดียว 
มีตุลาการสยามร่วมพิจารณาคดีอย่างน้อยแห่งละ 1 คน โดยให้แต่งตั้งผู้รู้และเป็นที่นับถือทางศาสนา
เป็นผู้พิพากษาในคดีมรดกและคดีระหว่างสามีภรรยาซึ่งใช้กฎหมายทางศาสนา ส่วนคดีอาญาให้ใช้
กฎหมายสยาม และในปีเดียวกันนั้นเองจากผลการด าเนินนโยบายดังกลา่วท าให้เจา้เมืองเดิมเกิดความ
ไม่พอใจจนถึงข้ันไปร้องทุกข์ต่ออังกฤษและเสนอจะยกปัตตานีให้อยู่ในปกครองของอั งกฤษ ท าให้
สยามต้องออกระเบียบปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ เรียกว่า พ.ร.บ.ลักษณะปกครอง
ท้องถ่ิน ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2442) พร้อมด้วยระเบียบการปกครองท้องที่เฉพาะของปัตตานีแบ่งเขตการ
ปกครองเป็นเมือง อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน รัฐบาลที่กรุงเทพมีอ านาจเต็มที่ในการแต่งตั้งเจ้าเมือง ปลัด
เมือง ยกกระบัตร และผู้ช่วยราชการ ลดอ านาจเจ้าเมืองลงอย่างเป็นทางการ มอบอ านาจสิทธ์ิขาด
ให้แก่ข้าหลวงเทศาภิบาล 

พ.ศ. 2444 สยามออกข้อบังคับส าหรับปกครอง 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 พร้อมกับแต่งตั้ ง
เต็งกูอับดุลกาเดร์ บิน เต็งกูกามารุดดิน ซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวิชิตภักดี เมื่อ พ.ศ. 2442 เป็น 
เจ้าเมืองปัตตานีข้าหลวงใหญ่ประจ าบริเวณ 7 หัวเมือง คนแรกคือ พระยาศักดิ์เสนีย์ (หนา บุนนาค) 
ซึ่งต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเดชานุชิต ต่อมาพระยาวิชิตภักดีได้สมคบกับพระยาเมืองระ
แงะ สายบุรี และรามันยื่นหนังสือร้องเรียนต่อข้าหลวงใหญ่ของอังกฤษประจ าสหพันธรัฐมลายูที่
สิงคโปร์ว่า ประเทศไทยไม่ให้ความเป็นธรรม และข่มเหงรังแกชาวมุสลิมพร้อมทั้งได้ก่อความไม่สงบ
ข้ึน รัชกาลที่ 5จึงได้ทรงให้จับกุมถอดยศพระยาวิชิตภักดีไปจองจ าอยู่ที่เมืองพิษณุโลกก าหนด 10 ปี 
แต่ได้รับการอภัยโทษ เมื่อ ปี พ.ศ. 2448 และได้เดินทางกลับปัตตานีในฐานะสามัญชน 

พ.ศ. 2449 ในช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มเกิด  
เหตุการณ์ความไม่สงบข้ึนในท้องที่ต่าง ๆ ซึ่งมักจะมีผู้กล่าวว่าเบื้องหลังของเหตุการณ์เกิดจากการ  
สนับสนุนของเจ้าเมืองเก่าที่เสียผลประโยชน์ หลังจากนั้นพระองค์จึงทรงให้กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ คิดหาวิธีการปกครอง โดยรัฐบาลได้มีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการบริหารราชการใหม่ ด้วยการจัดต้ัง
มณฑลปัตตานีข้ึนในปี พ.ศ. 2449 และก าหนดนโยบายการปกครองบริเวณ 7 หัวเมืองให้รัดกุมยิ่งข้ึนโดย 
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(1) ออกระเบียบวิธีปฏิบัติการให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี  
ท้องถ่ินและศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น การน ากฎหมายอิสลามว่าด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกมาใช้ 

(2) คัดเลือกบุคลากรที่จะส่งเข้ามาเป็นผู้บริหารกิจการจากบุคคลที่มีความรู้  
ความเข้าใจ วัฒนธรรมท้องถ่ิน เป็นผู้มีใจบริสุทธ์ิ มีคุณธรรมสามารถเข้ากับประชาชนได้  

(3) เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกจิ การศึกษา การคมนาคม การสาธารณสุข ให้รุดหนา้  
ยิ่งกว่าหัวเมืองมลายูที่อังกฤษปกครองอยู่ เพื่อผลทางจิตวิทยา 

(4) เมืองใดที่ผู้ว่าราชการยังมีชีวิตอยู่ ก็คงไว้สภาพเป็นเมือง และเพิ่มเงินค่า 
ยังชีพให้แก่ผู้ว่าราชการให้สูงข้ึนเมื่อผู้ว่าแก่กรรมลงก็รวมเมืองต่าง ๆ เป็น “จังหวัด” ในปี พ.ศ. 2459 
รวมเป็น 4 จังหวัด ปัตตานี สายบุรี ยะลา นราธิวาส  

พ.ศ. 2452 สยามสามารถแก้ปัญหาการคุกคามขององักฤษได้ส าเร็จ ด้วยการสละดินแดน
บางส่วนของประเทศ คือ รัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู เปอร์ลิส ให้กับอังกฤษ พ.ศ. 2454 พระยาวิชิตภักด ี
ยื่นค าร้องขอรับเบี้ยหวัดย้อนหลัง แต่ไม่ได้รับการพิจารณา ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ก็ได้ยื่นเรื่องขอ
กรรมสิทธ์ิครอบครองที่ดินเดิม จ านวน 600 แปลง โดยอ้างว่าเป็นมรดก และศาลได้พิจารณายึดที่ดิน
ดังกล่าวเข้าเป็นทรัพย์แผ่นดิน เพราะถือว่าเป็นกบฏ จากเหตุน้ีเองที่ได้สร้างความโกรธแค้นให้กับพระ
ยาวิชิตภักดีเป็นอย่างมากถึงกับมีการวางแผนสังหารข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ แต่แผนถูกเปิดเผยเสียก่อน 
พระยาวิชิตภักดีจึงหลบหนีไปอยู่ที่กลันตันและได้เริ่มก่อตั้งขบวนการต่อสู้กับรัฐไทยนับตั้งแต่น้ัน 

พ.ศ. 2474 ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 ได้ทรงให้ประกาศยกเลิกมณฑลปัตตานี ยุบสายบรุี
ลงเป็นอ าเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดปตัตานี และระแงะเป็นอ าเภอ ส่วนปัตตานีและยะลา มีฐานะเป็น 
จังหวัดเทียบเท่าสงขลา 

พ.ศ. 2475 การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยกลุ่มคณะราษฎร์เป็นการสิน้สุดของ 
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ. 2476 ภายหลังการเสียชีวิตของพระยาวิชิตภักดี เต็งกูมามุด
มะไฮยิดดิน บุตรชายคนที่ 7 ก็ได้พยายามด าเนินการตามแนวความคิดของพระยาวิชิตภักดีต่อไปโดย
ได้ร่วมมือกับเต็งกูอับดุลกาเดรแ์ละเต็งกยูะลา นาเซร์ หรือนายอดุลย์ ณ สายบุรี แต่ได้เกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เสียก่อน เต็งกูมะไฮยิดดิน จึงได้สมัครเข้าเป็นทหารในสังกัดกองทัพอังกฤษไปรบอยู่ที่อินเดีย
จนได้ยศพันโท ภายหลัง ได้ก่อตั้ ง ขบวนการมุสลิมแห่งรัฐกลันตัน เพื่อต่อต้านกองทัพญี่ปุ่ น  
เมื่อสงครามโลกสงบลงก็ได้อาศัยขบวนการนี้ส่งความช่วยเหลือแก่ชาวมุสลิมที่ตกค้างอยู่ใน

ซาอุดีอาระเบีย ( العربية السعودية )สมัยสงคราม และเมื่อกลับภูมิล าเนาก็ได้ชายไทยมุสลิมกลุ่มนี้
เข้ามาเป็นสมาชิกของขบวนการอีกจ านวนมาก 

 พ.ศ. 2481 – 2485 เริ่มนโยบายรัฐนิยม โดยหลวงพิบูลสงคราม ตั้งแต่ เดือนมิ ถุนายน  
พ.ศ. 2482 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 รวม 12 ฉบับ โดยมีหลักการว่า “ประเทศไทยเพื่อชาติเช้ือ
ไทย” พ.ศ. 2484 – 2488 เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา จอมพล ป.พิบูลสงครามตัดสินใจร่วมเป็น
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พันธมิตรทางทหารกับญี่ปุ่น เมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดครองดินแดนส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รัฐบาลไทยจึงตัดสินใจลงนามท าสัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ความร่วมมือกับญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาที่ญี่ปุ่นจะยกดินแดนไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส ซึ่งเคยตกเป็นของอังกฤษคืน
ให้แก่ไทย และน าไปสู่การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 
2485 

พ.ศ. 2485 จัดต้ังสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ท าให้ 
มีผลกระทบถึงความเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมขึ้นทั่วประเทศ พ.ศ. 2486 รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ประกาศพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2477 ยกเลิกข้อยกเว้นเดิมส าหรับคนมลายูมุสลิม 

พ.ศ. 2486 วันที่ 28 ตุลาคม 2486 ชาวมลายูมุสลิมจังหวัดปัตตานี เลือกกอฎี (القاضى) 
ข้ึนเพื่อตัดสินข้อพิพาทของชาวมุสลิมโดยไม่เกี่ยวข้องกับศาลจังหวัดปัตตานี  ส่วนชาวมลายูมุสลิมใน
บริเวณที่อยู่ติดกับชายแดนจะให้กอฎีที่อยู่ในบางรัฐของมาเลย์ ได้แก่ ไทรบุรี ปะลิส กลันตัน ตรังกานู 
ตัดสินพิพาททางศาสนาให้ 

พ.ศ. 2488 วันที่ 8 พฤษภาคม 2488 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนปูถัมภ์ฝ่ายอิสลาม 
พ.ศ. 2488 ปรับปรุงต าแหน่งทางศาสนาอิสลามมีการสืบต่อต าแหน่งจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นประมุข
ทางศาสนา (นายแช่ม พรหมยงค์) ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ระบุว่าปฏิบัติราชการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการที่
จะทรงอุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม (ในมาตรา 3) เกิดต าแหน่งใหม่ คือกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทยและให้มีการฟื้นฟูต าแหน่งดาโต๊ะยุติธรรมข้ึน พ.ศ. 2488 ขบวนการมุสลิมแห่ง รัฐกลันตันของ 
เต็งกูมะไฮยิดดิน ได้เปลี่ยนช่ือเป็นขบวนการรวมเผ่ามลายูทีย่ิ่งใหญ ่และต่อมาได้เปลีย่นช่ืออีกครัง้หนึง่
เป็นขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติปัตตานีที่มีนโยบายแบ่งแยกดินแดนออกจากการปกครอง
ของอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2489 รัฐบาลหลวงธ ารงนาวาสวัสดิ์ ออกพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการใช้กฎหมาย 
อิสลามในเขต จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ใช้กฎหมายอิสลามวินิจฉัยช้ีขาดคดีแพ่งเกี่ยวด้วย
เรื่องครอบครัวและมรดกของศาลช้ันต้น พ.ศ. 2490 หะยีสุหลง เป็นตัวแทนของชาวมลายูมุสลิมยื่นค า
ขอ 7 ข้อต่อรัฐบาล พลเรือตรีถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2490 แต่ไม่ได้รับการ
ตอบสนอง และเกิดการเผาหมู่บ้านราษฎรที่หมู่บ้านบาลูกาสาเมาะท าให้ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย 29 
ครัวเรือน ตุลาคม พ.ศ. 2490 ตนกูมะไฮยิดดิน เชิญนางสาวบาร์บาร่า วิททิงนั่ม โจนส์ ซึ่งเป็นนักข่าว
ของหนังสือพิมพ์เตรทไทม์ในสิงคโปร์ เข้าไปท าข่าวที่จังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้ทางราชการอ้าง ว่า
หะยีสุหลง พยายามชักชวนชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศและแจ้งเรื่องราวที่ไม่สมควรไปเผยแพร่ใน
ต่างประเทศท าให้รัฐบาลเสือ่มเสียช่ือเสียง และได้จับกุมหะยีสหุลงและพวก ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 
2491 เดือนเมษายน พ.ศ. 2491 รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม (ยุค 2) 26 – 27 เมษายน พ.ศ. 2491 
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เกิดจลาจลที่หมู่บ้านดุซงญอ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2491 แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
ศาสนูปภัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2488 โดยลดฐานะของจุฬาราชมนตรี เป็นให้ค าปรึกษาแก่กรรมการ
ศาสนาในกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2495 ปล่อยตัวหะยีสุหลง
หลังจากถูกพิพากษาจ าคุก ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2497 หะยีสุหลง หายสาบสูญไปหลังจาก
ต ารวจสันติบาลเรียกไปพบที่สงขลาพร้อมกับลูกชายคนโต 

2.2.10.1 สภาพปญัหาท่ีตกทอดมาจากอดีตถึงปัจจุบัน 
            จะเห็นได้ ว่าความยุ่งยากที่เกิดข้ึนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

( คือ  ปัตตานี ยะลา สตูล  และนราธิวาส) ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเจ็ดหัวเมืองย่อมเป็นเครื่องช้ีให้เห็น
ปฏิกิริยาต่อต้านการที่ทางการกรุงเทพฯเข้าปกครองโดยตรง โดยมีความพยายามที่จะก่อกบฏข้ึน
หลายครั้ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 เป็นต้นมา แต่ละครั้งปรากฏว่าหัวหน้ามักเป็นเช้ือสายเจ้านายเก่า
หรือมีต าแหน่งทางศาสนา เช่น การกบฏที่หมู่บ้านน้ าใส อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2465 
เช่ือว่าผู้น าคนส าคัญก็คือตนกูอับดุลกาเดร์ อดีตเจ้าเมืองปัตตานีกับพรรคพวก ซึ่งได้อพยพไปอยู่ที่โก
ตาบาห์รูในรัฐกลันตัน ตั้งแต่ปี 2458 นั่นเอง 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความยุ่งยากใน 4 จังหวัดภาคใต้มีมากข้ึน วันที่ 10 มกราคม
2491 หะยีสุหลง (นายสุหลง บิน อับดุลกาเดร์ บิน มูฮัมหมัด อัล ฟาตานี) ซึ่งเป็นประธานกรรมการ  
อิสลาม และผู้น าขบวนการลับของประชาชนเมืองปัตตานีถูกจับในข้อหายุยงให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อ
แบ่งแยกดินแดน ต ารวจค้นพบจดหมายของเขาจ่าหน้าถึง ตนกู มุไฮยิดดิน (บุตรชายคนเล็กของอดีต
เจ้าเมืองปัตตานี ตนกูอับดุลกาเดร์) ขอความช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิให้แก่ประชาชนมลายูในสี่
จังหวัดภาคใต้ของไทย การจับครั้งนี้ได้รับการประท้วงจากชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี และได้
จุดชนวนความไม่พอใจที่คุกรุ่นอยู่แล้ว เมื่อถูกกระพือจากนักการเมืองในมาเลเซียจึงปะทุขึ้นเป็นการ
กบฏข้ึนที่ปัตตานีและนราธิวาสในเดือนกุมภาพันธ์ และเมษายนในปีนี้เองที่อ าเภอยามู จังหวัดปัตตานี 
และหมู่บ้านดุซงญอ อ าเภอระแงะ ได้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างต ารวจกับชาวบ้านในถ่ิน
นั้น จนท าให้มีผู้เสียชีวิตถึง 30 – 100 คน และเป็นเหตุให้ชาวบ้านอพยพหนีเข้าเขตมาเลเซียเป็น
จ านวน 2,000 – 6,000 คน 

ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะสามารถปราบกบฏครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ได้เกิดความไม่สงบ 
ข้ึนอีก 2 ครั้ง ที่จังหวัดนราธิวาส และอีกครั้งในจังหวัดปัตตานี ในปีเดียวกันจนรัฐบาลต้องประกาศ
ภาวะฉุกเฉินในท้องถ่ินสี่จังหวัดนั้นโดยอ้างว่าเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์
เหล่านี้ย่อมช้ีให้เห็นสภาพการณ์อันแล้วร้ายในขณะนั้นได้ ถ้าหากพิจารณาดูเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในปี 
พ.ศ. 2491 นี้อย่างถ่องแท้ก็จะพบว่า กบฏในท้องที่สองจังหวัดนั้นมีรากเหง้าหยั่งลึกไปไกล ความไม่
พอใจก่อตัวข้ึนมาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา และเหตุอื่น  ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่
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ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะจากความรู้สึกบีบค้ันอันเป็นผลมาจากนโยบายด้าน
วัฒนธรรมของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 

การกระท าของต ารวจไทยในครัง้นั้น ท าใหส้มาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งของจงัหวัด 
นราธิวาสยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี แต่ได้รับค าตอบอย่างไม่แยแสและเมื่อรัฐบาลของ 
นายควง อภัยวงศ์ ข้ึนมาแทนรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ส.ส.ผู้นั้นก็ได้มีจดหมายร้องเรียนไปอีก 
แต่มิได้รับค าตอบ ต่อมา ส.ส. ผู้นี้ (คือ นายอดุลย์ ณ สายบุรี หรือตนกูอับดุลยะลา บิน ตนกูอับดุลมุฏเฏาะลบิ)  
กับพรรคพวก 7 คน ก็ได้ยื่นค าร้องไปยังรัฐมนตรีกระทรวงอาณานิคมของอังกฤษร้องขอให้ “ชาติ
พันธมิตร” ช่วยเหลือและ “ปลดปล่อยเราให้พ้นจากเงื้อมมือของสยาม” 

ในปี พ.ศ. 2499 ความไม่สงบไดเ้ริ่มตัง้เค้าข้ึนอีก ส่วนใหญ่เป็นผลของความขาดแคลน 
ข้าวโดยมีการลักลอบค้าข้าวทางพรมแดนไทย-มลายา เรื่องที่ไม่พอใจกันมากคือ การปันส่วนข้าว ซึ่ง
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องถูกสงสัยว่าน าข้าวที่จะปันส่วนให้ราษฎรทางชายแดนภาคใต้ไปขายในตลาดมืด 
ภาวะค่าครองชีพที่ถีบตัวสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว และการฉ้อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการในท้องถ่ินน้ัน
ยิ่งเพิ่มความไม่พอใจให้รุนแรงมากขึ้น 

นอกจากนี้ต่อมา หะยสีุหลง อับดลุกาเดร์ ก็ถูกจับอกีและหายสาบสูญไปมีเสียงร่ าลือว่า
ถูกฆ่าถ่วงน้ า ด้วยเหตุผลทางการเมืองท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างญาติมิตรของ หะยสีุหลง กับ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อมาก็ได้เกิดกบฏดุซงญอข้ึน 

ที่กล่าวมาทั้งหมดคือ วิกฤติการณ์ความไม่สงบหรือความขัดแย้งในอดีตที่มีผลต่อ  
ภาพลักษณ์ของข้าราชการในสายตาประชาชนมุสลิมท้องถ่ินโดยเฉพาะข้าราชการต ารวจและฝ่าย
ปกครอง ซึ่งแม้ว่าวิกฤตการณ์ครั้งนั้นจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ความรู้สึกไม่พอใจและภาพลักษณ์ดังกล่าว
ก็ยังคงมีอยู่ในหมู่ชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้เสมอ จนส่งให้มีความไม่สงบเกิดข้ึนเป็นครั้งคราว  โดย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 การก่อความไม่สงบในภาคใต้ก็ยังคงเป็นปฏิบัติการเชิงรัฐศาสตร์ที่ต้องการแยกตัว
เป็นอิสระ ขณะที่รัฐบาลไทยก าลังมุ่งเน้นการเอาชนะการขยายอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย และด้วยการปราบปรามอย่างรุนแรง คู่ขนานกับการท างานจิตวิทยามวลชน ท าให้
เหตุการณ์วิกฤติภาคใต้เริ่มสงบลงในช่วง พ.ศ. 2525 แต่ก็เป็นเพียงช่วงสั้น ๆ เท่านั้น 

2.2.10.2 สภาพปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน 
               ปัญหาความไม่สงบที่ก าลังเกิดข้ึนอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขณะนี้นับเป็นปัญหาที่ส าคัญเร่งด่วนสูงสุดในบรรดาปัญหาความมั่นคงทั้งมวลของรัฐไทย หาก
หน่วยงานหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกภาคส่วน ยังไม่ส าเหนียกและขาดความตระหนักต่อผล
เสียหายร้ายแรงที่ก าลังเกิดข้ึนอย่างเพียงพอ รัฐไทยก็อาจถึงข้ันต้องเสียดินแดนและเอกราชในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไปอย่างคาดไม่ถึงก็ได ้
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อย่างไรก็ตามปัญหาความรุนแรงในขณะนี้หากพิจารณาตามทฤษฎีการก่อการร้ายที่  
นิยามโดยโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรฐัอเมริกา ก็ถือว่าเป็นความขัดแย้งระดับต่ าประเภทสงคราม
การก่อความไม่สงบ (Insurgency War) ที่เป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลทีป่กครองประเทศกับขบวนการ
ก่อความไม่สงบซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภายนอกเข้ามา และประชาชนของฝ่ายรัฐบาลเพื่อล้มล้าง
อ านาจรัฐ สงครามดังกล่าวนี้ แตกต่างจากการก่อความไม่สงบธรรมดามาก่อความรุนแรงในประเทศ
ด้วย โดยด าเนินการโจมตีต่อจุดเปราะบาง ทั้งทางด้านการเมือง สังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ การทหาร 
ตรงที่มีระดับความรุนแรงคุกคามต่อเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่า และมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมพื้นที่ด้วย 

จากผลการศึกษารายงานการวิจัยและรายงานการศึกษาปัญหาของคณะท างานต่าง ๆ 
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงเกี่ยวกับสภาพปัญหา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ท าให้ทราบว่าปัญหาที่ด ารงอยู่นั้นมีหลาย
ประการ ได้แก่ ปัญหาการเมืองการปกครอง การศึกษา การต่างประเทศ เศรษฐกิจ ยาเสพติด อิทธิพล
ท้องถ่ิน การแย่งชิงผลประโยชน์ของกลุ่มการเมือง การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนของ
เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วน ความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ การก าหนดนโยบายและโครงการ
ต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน การขัดแย้งกันเองของเจ้าหน้าที่รัฐ การค้าของ
เถ่ือน การประพฤติมิชอบในวงราชการ การเคลื่อนไหวต่อสู้กับอ านาจรัฐของขบวนการแบ่งแยก
ดินแดน การไม่ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปัญหาทางด้านสังคมจิตวิทยา กระแส
การเมืองระดับสากล ที่ส่งผลสะเทือนต่อเจตคติของประชาชนบางกลุ่มในประเทศ เช่น การปฏิวัติ
อิสลาม การปฏิเสธโลกาภิวัฒน์ ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ปัตตานี ผลพวงจากนโยบายที่ผิดพลาดของ
รัฐในอดีต ความต้องการปกป้องอัตลักษณ์ของคนไทยเช้ือสายมลายู ตลอดถึงความผิดพลาดเชิง
นโยบายของรัฐบาลที่ตัดสินใจยุบเลิกหน่วยงานส าคัญที่ยังจ าเป็นต่อภารกิจด้านความมั่นคง  
อันได้แก่ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 23 กองบัญชาการผสมพลเรือน
ต ารวจ ทหาร ที่ 43 (พตท.43) และเขตการศึกษา 2 แม้ผลการศึกษาจะพบว่ามีปัญหาหลายประการ
ทับซ้อนกันอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนยากที่จะสังเกตแยกแยะได้ว่า อะไรเป็นปัญหาหลักที่
มีอิทธิพลต่อปัญหาอื่น ๆ 
 

                                            
               23 เป็นองค์กรพิเศษที่รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2524 ต่อมาได้รับ
การยกฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2545 รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ได้ปรับยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีค าสั่ งส านักนายกรัฐมนตรี  
ที่ 123/2545 ยุบศอ.บต. 
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2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

แนวทางในการพิจารณาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การพิจารณาแนวคิดและ  
ข้อมูลเพื่อให้ได้นิยามของปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องนับเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้ที่มี 
หน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากการนิยามปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง จะน าไปสู่การยึดกุม
ทิศทางที่ถูกต้อง และมีเอกภาพในทางปฏิบัติตามไปด้วย การพิจารณาปัญหาความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เมื่อได้ด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร หลักฐาน และพยานบุคคล ท าให้
สามารถก าหนดนิยามได้ ดังนี้  

2.3.1 ปัญหาการก่อสงครามการก่อความไม่สงบพื้นที่ คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดจาก 
พฤติการณ์ต่อต้านอ านาจรัฐของขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่มีกลุม่ B.R.N. Co-ordinate เป็นแกนน า 

2.3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา จะต้องเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ 
สภาพปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหา เมื่อเรานิยามปัญหาว่า คือ สงครามการก่อความไม่
สงบ แนวทางการแก้ไขจึงต้องเป็นการแก้ไขทั้งระบบแบบคู่ขนาน คือ ใช้ทั้งการทหารเต็มรูปแบบกับ
กลุ่มติดอาวุธ และใช้งานการเมืองหรืองานมวลชนกับองค์กรน า แนวร่วมและมวลชนพื้นฐานระบบการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้น าหน่วยทุกระดับ จะต้องสันทัดในการใช้จังหวะ เวลา เงื่อนไข ลักษณะพื้นที่ 
บุคคล และสถานการณ์ที่ยืดหยุ่นพลิกแพลงเพื่อให้เกิดผลเต็มประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา 
 
2.4 แนวความคิดในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้           
                    

แนวความคิดในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ัน ทุกหน่วย 
งานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และนักวิชาการที่มีช่ือเสียงจ านวนมาก ได้น าเสนอผ่านสื่อรูปแบบ ต่าง ๆ  
มาแล้วอย่างหลากหลาย ในที่นี้ได้ประมวลเฉพาะประเด็นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา
อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นผลงานทั้งของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนคณะท างานทั้งที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและที่ได้รับการแต่งตั้งหลายร้อยท่าน กลายเป็นผลงานที่ส าคัญ 23 ช้ินงาน ซึ่งพัฒนา
มาสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ซึ่งรวมทั้งยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และมาตรการ รูปธรรม ในการ
แก้ไขปัญหา ดังนี้ 

2.4.1 จัดต้ังองค์กรในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา คือ ศูนย์อ านวยการบริหาร  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองบัญชาการผสมพลเรือน ต ารวจ ทหาร (พตท.) จะเน้นภารกิจทางด้านการทหาร 

2.4.2 ก าหนดนโยบายส าคัญ ดังนี้  
2.4.2.1 เน้นยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พฒันา ปรัชญาเศรษฐกจิ 

พอเพียงและความสมานฉันท ์
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2.4.2.2 เน้นการให้ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมตามหลกันิติธรรม 
2.4.2.3 ใช้กระบวนการมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วน เป็นพลงัในการเข้าถึงประชาชน 
2.4.2.4 ใช้การประชาสมัพันธ์สร้างความเข้าใจความจรงิของภารกิจในการ 

แก้ปัญหาความไม่สงบต่อสังคมทัง้ในและต่างประเทศ 
2.4.3 ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

2.4.3.1 ด าเนินการรุกทางการเมือง และสร้างความเป็นธรรมในสังคมบูรณา
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม จัดระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
และมีเอกภาพ สร้างภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจในอ านาจรัฐ 

2.4.3.2 สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
กับผู้น าทางศาสนา ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน และองค์กรภาคประชาชน เพื่อให้เกิดสภาพร่วมคิดร่วมท า
ในการแก้ไขปัญหา 

2.4.3.3 ขจัดเงื่อนไขและสาเหตุที่ท าใหป้ระชาชนในพื้นที่ รู้สึกแปลกแยก  
ไม่เท่าเทียม ให้ทุกคนรู้สึกว่าอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขมีศักดิ์ศรีตามวิถีชีวิต สังคม ศาสนา 
วัฒนธรรมของตน 

2.4.3.4 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันเวลา เพื่อให้ เกิดความเข้าใจ   
ความปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่ประชาชน ส่งเสริมใหม้ีช่องทางสร้างความเข้าใจกับกลุ่มที่มีความเหน็ 
แตกต่าง และเลือกใช้ความรุนแรงด้วยการปรับความเข้าใจกับบุคคลกลุ่มเป้าหมายทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4.3.5 สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม ขจัดเงื่อนไขความไม่ยุติธรรม 
ทุกรูปแบบบริหารงานยุติธรรมแบบบูรณาการ และพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม 
พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน และพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

2.4.3.6 พัฒนาคนและสงัคมบนพื้นฐานความหลากหลายของวิถีชี วิตและ 

วัฒนธรรม โครงการส่งเสริมศาสนสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักศาสนา (القاعدة) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิถีชีวิต สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

2.4.3.7 เร่งรัดให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับทีส่อดคล้อง 

กับความต้องการของวิถีชีวิต และวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ผูน้ าทางศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิ (العلماء) 
ในพื้นที่มีส่วนร่วมเสนอแนะการจัดการศึกษาในพื้นที่ให้มากข้ึน 

2.4.3.8 พัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ อย่างยั่ ง ยืนด้วยปรัชญา  
เศรษฐกจิพอเพียง 
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2.4.3.9 ใช้งานมวลชนสัมพันธ์จัดการกับปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และแนวทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 

2.4.3.10 สร้างความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรต่าง ๆ ในระดับ 
สากลเกี่ยวกบัข้อเทจ็จริงในประเด็นการเมอืงการปกครองของจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

2.4.2.11 จัดการฝกึอบรมด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เจ้าหน้าทีร่ัฐ 
ทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ตระหนักยอมรับและเคารพในคุณค่าของลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปฏิบัตงิานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
วีรพล วรานนท2์4 ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ท าให้ เกิดความไม่สงบในพื้นที่  3   

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ปัญหาความไม่สงบในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดข้ึนมาเป็นระยะ 
เวลาที่ยาวนาน โดยเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในพื้นที่เลวร้ายลงตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ท าให้มีผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก เหตุร้ายเกิดข้ึนทั้งในเมืองและชนบท เหยื่อของผู้ถูกกระท ามีทั้งเจา้หนา้ที่
รัฐและประชาชนทั่วไป ปัจจัยด้านการเมืองการปกครอง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการ
แทรกแซงจาก ภายนอกประเทศ ปัจจัยด้านอุดมรัฐปัตตานี และปัจจัยด้านสังคมจิตวิทยา ล้วนมีผลตอ่
การเกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้น โดยปัจจัยด้านการเมืองการ
ปกครองจะมีส่วนส าคัญที่สุดที่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อเนื่องไปสู่ปัจจัยด้านอื่น ๆ  ด้วย ซึ่งท าให้ปัญหามี
ความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน  แนวทางแก้ไขปัญหาในระยะสั้นจะต้องเร่งยุติปัญหาความรุนแรงในพืน้ที่
ให้ได้ ส่วนใน ระยะยาวต้องสร้างระบบการเมืองการปกครองในพื้นทีใ่ห้เข้มแข็ง ร่วมกับการสรา้งความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในพื้นที่และการสร้างความเจริญในด้านต่าง ๆ ให้ทัดเทียมกับ
พื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ 

สรศิริ ปรญิญานันท์ 25 ได้ท าการวิจัยเรือ่งบทบาทของกองอ านวยการเสริมสร้างสันติสุข 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 

                                            
24 วีรพล วรานนท์, “ปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ,”  

(วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต, ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 
2549), 28-29.  

25 สรศิริ ปริญญานันท์, “บทบาทของกองอ านวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑติ, 
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), 23. 
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บทบาทของ กอ.สสส.จชต. ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบด าเนินการมาถูกทางแล้ว ถึงแม้ว่า
สถานการณ์การก่อความมาสงบยังไม่ยุติ กอ.สสส.จชต. ได้ใช้การด าเนินการด้านสันติวิธีคือ ไม่ใช้ความ
รุนแรงในการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง อดทนต่อปัญหาต่าง  ๆ ที่เกิดข้ึน และพยายามที่จะ
กระท าให้ดีที่สุดทั้งในด้านกฎหมายและการยุติความคิดในการต่อสู้ด้วยความรุนแรง ในระยะยาวคาด
ว่าน่าจะประสบความส าเร็จถ้ามีการแก้ไขโครงสร้างและอุปสรรคที่เกิดข้ึน ปัญหาและอุปสรรคเกิด
จากโครงสร้าง กอ.สสส.จชต. ขาดโครงสร้างด้านการพัฒนาซึ่งต้องมีหน่วยงานด้านนี้ปฏิบัติงานภายใต้
อ านาจ กอ.สสส.จชต. และยังขาดเอกภาพในการบังคับบัญชาไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด รวมถึง
ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ่อยครั้งมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่โดย เฉพาะอ านาจสั่งการ
เช่นกัน นอกจากนี้รูปแบบในการท างานรว่มวางแผนร่วมเป็นแบบทหารมากเกินไป ท าให้เกิดปัญหาใน
การบริหารจัดการอีกด้วย 

พรสิน สารกลุ26 ได้ท าการวิจัยเรือ่งศึกษาการบริหารงานของรัฐบาล  พันต ารวจโท  
ทักษิณ ชินวัตร กรณีการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานของรัฐบาล พันต ารวจโท ทักษิณ 
ชินวัตร กรณีการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับปานกลาง ระดับความคิดเห็นต่อ
การน าแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองและสงัคมที่ดีมาแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อใช้แนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี วิเคราะห์การบริหารงาน
ของรัฐบาล พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร พบว่า ปัจจัยอายุมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจาก
เจ้าหน้าที่รัฐใช้อ านาจไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรมปัญหาการแบ่งแยกดินแดน ปัญหายาเสพติด การค้า
ของเถ่ือน และผู้มีอิทธิพลเสียผลประโยชน์ 

นวัต บุญธรักษา27 ได้ท าการวิจัยเรื่องนโยบายการบริหารราชการจังหวัดชายแดน  
ภาคใต้:ศึกษาเฉพาะกรณีการยุบศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า การยุบเลิกศูนย์ 
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการก าหนดนโยบายที่ผิดพลาดเนื่องจากการยุบเลิก
หน่วยงานไม่มีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่จะเข้าไปรับภารกิจต่อ บทบาทของผู้ว่าราชการ

                                            
26 พรสิน สารกุล, “การบริหารงานของรัฐบาลพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร: กรณีการแก้ไข 

ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2549), 65-68. 

27 นวัต บุญธรักษา, “นโยบายการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้: ศึกษาเฉพาะกรณี 
การยุบศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2549), 43-50. 
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จังหวัด (ซีอีโอ) ไม่มีภารกิจด้านความมั่นคง การตั้งสมมติฐานผิดที่ว่าไม่มีขบวนการแบ่งแยกดินแดน
เคลื่อนไหวในพื้นที่ ท าให้การก าหนดนโยบายใหม่มีความผิดพลาดส่งผลกระทบตามมาอย่างมากมาย
ขาดองค์กรในการอ านวยการในพื้นที่ ท าให้การแก้ไขปัญหาไม่มีแนวทางที่ชัดเจน 

การปฏิรูประบบราชการสง่ผลกระทบต่อหน่วยงานระดับปฏิบัติ  นอกจากนี้ ยังพบว่า  
เจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบัติงานพื้นที่ไม่มีความรู้ด้านพื้นฐานทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น รัฐบาลควรน านโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มาเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้งเพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาครอบคลุมทุกเรื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมอบหมายภารกิจ อ านาจ หน้าที่ผ่าน
หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ คือ คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
ส านักงานสภาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เกษียร วรศิร2ิ8 ได้ท าการวิจัยเรื่องเกิดความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
พบว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเห็นว่า สาเหตุ
ของการเกิดความไม่สงบในพื้นที่เกิดจากกลุ่มโจรธรรมดา ขบวนการโจรก่อการร้าย และผู้ติดยาเสพ
ติดมากที่สุด โดยปัญหาส าคัญมากที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การประสานงานข้อมูลข่าวสาร
นโยบาย ต่าง ๆ ไม่สอดคล้องท าให้ผู้ปฏิบัติสับสน ประชาชนขาดความเช่ือถือต่อข้าราชการที่ปฏิบัติ
ภารกิจ ส่วนประชาชนในพื้นที่เห็นว่าปัญหาที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เกิดจากปัญหายาเสพติด การเรียกค่าคุ้มครองและปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐมาก
ที่สุด ส าหรับผู้น าชุมชนมีความเห็นว่า ปัญหาการพนันในชุมชน ปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และปัญหาอาชญากรรมรุนแรงและสะเทือนขวัญเป็นปัญหาที่มีความส าคัญมากทีส่ดุ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติงานในพื้นที่รับทราบมาตรการในการด าเนินการที่หน่วยเหนือก าหนดและเห็น
ว่าแผนแต่ละแผนมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในระดับปานกลาง การเรียกค่า
คุ้มครองส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มโจรธรรมดา กลุ่มผู้ฉวยโอกาสและผูแ้สวงหาผลประโยชน์ต่าง ๆ  โดยมิชอบธรรม 

ส านักงานคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (2528) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ พบว่า คณะอนุกรรมาธิการฯชุดน้ีสรุปปัญหาความไม่สงบ  
เรียบร้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ดังนี้ ปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่
จ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ (1) ปัญหาหลัก ประกอบด้วย ปัญหาด้านเช้ือชาติ ปัญหาด้านศาสนา ภาษา 
และวัฒนธรรม ปัญหาด้านการวางแผนครอบครัวและพัฒนาทรัพยากร ปัญหาด้านการศึกษา (2) 
ปัญหาพื้นฐาน ประกอบด้วย ปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหาด้านสังคมจิตวิทยา ปัญหาด้านการ

                                            
28 เกษียร วรศิริ, “เกิดความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต,้” (วิทยานิพนธ์ปริญญา  

มหาบัณฑิต, ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 43. 

Ref. code: 25605903011038ZUX



59 

 

วางแผนครอบครัวและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้าน
การเมืองการปกครอง ปัญหาด้านการต่างประเทศ  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยทุธวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ2์9 ได้ศึกษาเรื่อง การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้โดยสันติวิธี ผลการศึกษาพบว่า ความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาภาคใต้ คือการทีจ่ะต้องเน้นไปที่ 
การสร้างความปรองดอง สร้างความสันติสุข จะต้องให้ความส าคัญกับหลาย ๆ ปัญหาที่เกิดข้ึนและให้
ค านึงถึงความรู้สึกของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหา ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้มาตรการหลาย
มาตรการ ทั้งมาตรการด้านทหารและการเมือง แต่ทว่าปัญหาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมี
หลายปัญหา ซึ่งการแก้ไขเช่นการใช้มาตรการทางทหารเข้าไปปราบปราม หรือทางด้านการเมืองหรือ
การใช้มาตรการทางจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือการใช้มาตรการทางด้านการศึกษา รัฐบาล
พยายามแก้ปัญหาโดยการใช้วิธีการหลายอย่างแต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปในการแก้ปัญหาในภาคใต้  
ก็คือการแก้ปัญหาด้วยมิติทางวัฒนธรรม การดับไฟใต้ด้วยมิติทางวัฒนธรรม ต้องยอมรับว่าปัญหาใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช้เป็นประเด็นในการต่อสู ้มีทั้งประเด็นเรือ่ง เช้ือชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรมรวมไปถึงประเด็นทางด้านประวัติศาสตร์ที่พวกเขามองว่าสยามไปยึดครองเขาไปกด
ข่ีข่มเหงเขา ก็ต้องเป็นเรื่องที่ว่าใครเขียนประวัติศาสตร์ก็มีการน าประวัติศาสตร์ไปบิดเบือนไปชู
ประเด็นว่ารัฐปัตตานีเดิมเป็นรัฐอิสระแต่ถูกสยามเข้ามายึดครองจึงมีความชอบธรรมที่จะต้องต่อสูเ้พือ่
เอาเอกราชคืน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลจะต้องยอมรับใน
เรื่องวัฒนธรรมของคนมุสลิมว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย อย่างตอนนี้ไทยก็เข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียน ถ้าได้ยอมรับในส่วนตรงนี้แล้วท าให้เห็นว่านอกจากเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยแล้ว เขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาเซียนด้วย ถ้ารัฐบาลชูประเด็นในเรื่องการ
ยอมรับด้านวัฒนธรรมก็จะหมดปัญหาตรงนี้ เพราะฉะนั้นปัญหา เรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็
จะน ามาชูเป็นประเด็นอีกไม่ได้เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของไทยด้วยเช่นกัน 

เพชรสุดา ภูมิพันธ์ุ 30 ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบรหิารเพื่อการพัฒนาท้อง ถ่ิน  
ผลการศึกษาพบว่า รปูแบบการบรหิารเพื่อการพฒันาท้องถ่ินเป็นรปูแบบการบริหารตามภารกิจ คือ 
การเน้นให้นักศึกษาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตได้ ก าหนดเนื้อหาเป็นความรู้สากลผสาน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและประสานงานผลติผลงานที่สนองการแก้ไขปัญหาระดับพืน้ที่ ด้านการวิจัยคือควร

                                            
29 อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์ ,  “การแก้ไขปัญหาการกอ่ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย 

สันติวิธี,” ส านักข่าวอิศรา, สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556, http://www.isranews agency=42. 
30 เพชรสุดา ภูมิพันธ์ุ, “รูปแบบการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา  

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), 49. 
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ก าหนดทิศทางงานวิจัยที่เน้นการพึ่งพาตนเอง ประสานงานให้มีการวิจัยเฉพาะกับพื้นที่ ขอความ
ร่วมมือกับชุมชนวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาและประเมินผลการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ที่เกิดข้ึน 
โดยใช้งานวิจัย คือก าหนดการบริหารที่เน้นถึงรูปแบบการแก้ไขปัญหา การร่วมมือกับท้องถ่ินในการ
ช่วยแก้ไขปัญหา 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้ได้ทราบว่า 
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้ังแต่อดีตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังและเป็นระยะเวลา  
อันยาวนานจนถึงปัจจุบันท าให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงบุคคลต่าง  ๆ  ที่ผ่านเข้าไปหรือเข้าไปปฏิบัติ
หน้าที่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นจ านวนมาก เช่น เสียชีวิต บาดเจ็บ และทุพพลภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตไป
ได้อย่างปรกติสุข ส่งผลให้ภาครัฐต้องเข้ามาให้การช่วยเหลือเยียวยาข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนในเขตพื้นที่ 
 
2.6 กรอบในการศึกษาวิเคราะห์ 
 

เน้นศึกษาความนึกคิด การรับรู้และทัศนคติของเยาวชนต่อประเด็นปญัหาความรุนแรง 
ในภาคใต้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี ้
 

2.6.1 ประเด็นด้านอัตลักษณ ์
    เยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่มองว่าความแตกต่างทางด้านอัตลักษณ์วิถีการด าเนินชีวิต

และความแตกต่างในเรื่องของจารีตประเพณีถือว่ายังเป็นปัญหาหนึ่งที่ทางภาครัฐยังไม่มีความเข้าใจที่
ดีพอและยังไม่เข้าถึงแก่นแท้โดยเฉพาะในเรื่องของการคลุมศีรษะหรือฮิญาบในสตรีมุสลิมหรือการที่
ผู้ชายมุสลิมไปท าการละหมาดร่วมกันในวันศุกร์ภาครัฐยังระแวงถึงเรื่องของความมั่นคงจึงท าให้วิถี
การด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงถูกจับตามองจาก
ทางเจ้าหน้าที่รัฐที่เขายังไม่เข้าใจในประเด็นตรงนี้และถูกมองไปในทางลบ 

2.6.2 ประเด็นด้านบทบาทรัฐไทยท่ีมีต่อพ้ืนท่ี   
       ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนส่วนใหญน่ับถือศาสนาอิสลามและ 

จะมีโรงเรียนที่สอนด้านศาสนานั้นจ านวนมากหรอืที่เรียกกันว่าโรงเรียนปอเนาะจะเน้นสอนเกี่ยวเรื่อง 
ของศาสนาเพียงอย่างเดียวและส่วนมากแล้วจะใช้ภาษามาลายูในการเรียนการสอนและใช้ในการ
ติดต่อพูดคุยสนทนากันนับว่าเป็นภาษาท้องถ่ินไปเลยคนที่มีอายุประมาณ 60 ปีข้ึนไปจะพูดภาษาไทย
ไม่ค่อยได้รวมทั้งเยาวชนที่เรียนเฉพาะภาคบังคับจนถึงช้ันประถมศึกษาปีที่  6 หรือ ป.6 แล้วออกไป
เรียนต่อในโรงเรียนปอเนาะจะใช้ภาษาไทยไม่ค่อยได้และเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องตามหลักการเขียน
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ค าที่ถูกต้องกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่มองว่าสิ่งเหล่านี้รัฐไทยควรที่จะต้องให้ความส าคัญให้มากและ   
ควรคิดหาวิธีการว่าจะท าอย่างไรในระยะยาวว่าเด็กนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนปอเนาะสามารถออกมา
ประกอบอาชีพได้เหมือนกับคนที่เรียนมาทางสายสามัญและอาชีวะได้ไม่ใช่แค่ได้เป็นครูสอนใน
โรงเรียนปอเนาะเพียงอย่างเดียวรัฐไทยควรหาช่องทางและเพิ่มบทบาทให้เด็กนักเรียนที่จบมาจาก
ปอเนาะสามารถที่จะเข้าไปท างานในหลาย ๆ ที่ได้เช่นรัฐไทยควรมองว่าภาษามาลายูในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ก็คือภาษาที่คนส่วนมากในอาเซียนพูดกันรัฐควรที่จะใช้โอกาสตรงนี้น้ันอย่างไร 

2.6.3 ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
       เยาวชนนักศึกษามองว่าเรื่องของเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักของความไม่สงบที่
เกิดข้ึนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เยาวชนตั้งค าถามว่าท าไมงบประมาณที่ลงไปใช้แก้ไข
เยียวยาปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และงบประมาณส าหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
เป็นเม็ดเงินจ านวนมากแต่เมื่อลงไปแล้วไม่ทั่วถึงกระจุกอยู่แค่บางส่วนบางพื้นที่เองดูเหมือนว่าคนที่
ควรจะได้กลับไม่ได้ด้วยซ้ าไปอีกอย่างการที่ทางการประกาศให้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
เขตพื้นที่สีแดงจึงท าให้นักลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศจึงไม่กล้าที่จะเข้ามาลงทุนรวมไปถึง
ที่ดินมีราคาถูกแต่กลับไม่มีคนซื้อจึงท าให้หลาย ๆ คนตั้งค าถามให้คิดว่าท าไมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทยอยู่ติดกับมาเลเซียแต่ท าไมถึงไม่เจริญ 

2.6.4 ประเด็นด้านการกระจายอ านาจ 
       เรื่องของการกระจายอ านาจเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เยาวชนมองว่าเรื่องของการ
กระจายอ านาจของไทยยังไม่ดีพอคือในความเป็นจริงแล้วยังไม่ยอมปล่อยมือส่วนกลางยังคงกุมอ านาจ
อยู่ในหลาย ๆ เรื่องทั้งที่เรื่องบางเรื่องส่วนกลางควรที่จะมีการกระจายอ านาจไปแต่กลับไม่ยอม
กระจายหรือว่ากระจายอ านาจไปแล้วส่วนที่น าเอาอ านาจไปใช้ก็ยังไม่มีความเป็นอิสระในการใช้
อ านาจนั้นจึงท าให้ผลที่ได้จึงไม่ดีพอโดยเฉพาะเรื่องของการกระจายอ านาจให้กับท้องถ่ินหรือพื้นที่ที่
ห่างไกลออกไป 

2.6.5 ประเด็นด้านบทบาทส่วนราชการกับการให้บริการสาธารณะ 
    เยาวชนนักศึกษากลุ่มคนรุ่นใหม่มองว่าประเด็นดังกล่าวไม่ค่อยมีปัญหามากนัก

เพราะเรื่องของการให้บริการสาธารณะเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องของส่วนรวมทุกคนสามารถใช้ได้แต่
เยาวชนอยากให้ภาครัฐเอาใจใส่ใน 2 เรื่องคือคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ันในหลายครอบครัว
จะนิยมมีบุตรกันหลายคนบางครอบครัวมีลูกมากกว่า 10 คนก็มีก็เลยอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ
ในเรื่องสวัสดิการ ค่าครองชีพและชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของการศึกษาให้ได้อย่างถึงด้วย อีกเรื่องคือ
สุภาพสตรีที่เป็นม่ายเพราะสามีเสียชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบที่เกิดข้ึนในพื้นที่แต่ว่า
อายุของผู้เป็นม่ายเหล่านั้นอายุยังน้อยอยู่บางคนก็ไม่ได้แต่งงานใหม่ก็ต้องเป็นม่ายทั้งที่อายุยังน้อย 
ปัญหาเหล่าน้ีภาครัฐควรที่จะหาวิธีการแก้ไขอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เป็นปัญหาของสังคม 
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2.6.6 ประเด็นดา้นการสนบัสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหา 
    เรื่องดังกล่าวเยาวชนมองว่างบประมาณที่ทางภาครัฐอนุมัติส าหรับการแก้ปัญหา

นั้นงบส่วนนี้มีอยู่ทุกปีแต่ว่าปัญหาที่แก้ไขก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหมดไปนับวันมีแต่ยิ่งเพิ่มความรุนแรง
ยิ่งขึ้นและปัญหาความไม่สงบทีเ่กิดข้ึนน้ันปจัจบุันก็ไมไ่ด้มีแต่เฉพาะในพื้นที่สามจงัหวัดชายแดนภาคใต้
เท่านั้นแต่ว่าปัญหาความไม่สงบได้ลุกลามไปในหลาย ๆ  จังหวัดด้วยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสตูล จังหวัด
สงขลาและอีกหลาย ๆ พื้นที่ในส่วนที่ เป็นภาคใต้ตอนบนเช่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ 
งบประมาณที่ลงไปนั้นเยาวชนมองว่ายังคงใช้ไม่ตรงจุดและเกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร  ดังนั้น
งบประมาณที่ลงไปรัฐไม่ควรที่จะใช้ในการตามแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว คือคล้าย  ๆ  กับว่าให้ปัญหา
เกิดข้ึนมาก่อนแล้วมาตามแก้ไขเยียวยากันภายหลัง แต่ภาครัฐควรที่จะต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้
ปัญหาเกิดข้ึนมาอีกในระยะยาวด้วย ถ้ามิเช่นน้ันแล้วงบประมาณที่ลงไปก็คลา้ย ๆ  กับเป็นการงบอยา่ง
สิ้นเปลืองและสูญเปล่าใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิผลพอ
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บทที่ 3 
ความเป็นมาและภูมิหลัง 

    
3.1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร ์

 
ราชอาณาจักรไทยประกอบข้ึนด้วยดินแดนที่เคยเป็นรัฐโบราณและหัวเมืองต่าง ๆ   

ในอดีต ผนวกรวมกันข้ึนเป็นรัฐสมัยใหม่ที่มีอาณาเขตพรมแดนที่แน่นอนแต่เนื่องจากความเข้มแข็งของ
ผู้ปกครองในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งปฏิสัมพันธ์กับรัฐเพื่อนบ้านและความพยายามที่จะเป็นอิสระของหวั
เมืองต่าง ๆ ที่เคยมีอิสรภาพมาแต่เดิมท าให้พัฒนาการของราชอาณาจักรไทยแต่ละยุคแต่ละสมัยต้อง
เผชิญกับพลังอ านาจทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าหลังยุคสมัยการ
ขยายอาณานิคมของชาติตะวันตกมีข้อตกลงที่ชัดเจน เกี่ยวกับสถานภาพของรัฐต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้แต่
ความไม่พอใจและปฏิกิริยาของกลุ่มการเมืองและกลุ่มชาติพันธ์บางกลุ่มยังคงด ารงอยู่และมีความ
เคลื่อนไหวเป็นระยะ ๆ   

การเรียนรู้ความจริงทางประวัติศาสตร์ที่เกิดข้ึนในภูมิภาคต่าง ๆ ของราชอาณาจักร  
ไทยโดยเฉพาะกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เปิดกว้างและรับรู้ว่าความจริงเหล่านั้นเป็นส่วน
หนึ่งของประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรไทย  ย่อมดีกว่าการปฏิเสธหรือปิดโอกาสการเรยีนรู้ ซึ่งนอกจาก
จะสร้างทัศนะที่คับแคบให้กับพลเมืองไทยแล้วยังเปิดโอกาสให้กลุ่มเคลื่อนไหวกลุ่มต่าง ๆ น าจุดอ่อน
ดังกล่าวไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศจนพลังการขัดแย้ง
อาจขยายตัวรุนแรงเกินกว่าที่คนไทยด้วยกันเองจะเยียวยาได้ในอนาคต 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งฝา่ยรัฐและฝา่ยเคลื่อนไหวได้เลือกใช้ประวัติศาสตรบ์างตอน 
ให้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตน เช่น ฝ่ายรัฐอ้างเรื่องการเสียดินแดนเพื่อปลุกส านึกคนไทยทั้งประเทศให้
หวงแหนแผ่นดิน  ขณะที่ฝ่ายเคลื่อนไหวก่อความไม่สงบได้อ้างถึงรัฐปัตตานีและการทวงคืนอิสรภาพ
ของชาวมลายูปัตตานี  การใช้ประวัติศาสตร์ดังกล่าวก่อให้เกิดการเผชิญหน้าและขัดแย้งขยายผลอยา่ง
รุนแรงและรวดเร็ว  จนกระทั่งคนไทยบางคนถึงกับกล่าวว่า “ไม่จ าเป็นต้องรับรู้ประ วัติศาสตร์
ใดๆ ท้ังสิ้น เพราะปัจจุบันท่ีนี่คือแผ่นดินไทย” ขณะเดียวกันฝ่ายความเคลื่อนไหวก็เผยแพร่ 
ข้อความ “คนซีแย (สยาม) รุกรานคนมลายู จงขับไล่พวกมันออกไป”  

ปฏิกิริยาต่อกันและกันของคนไทยเพียง 2 ตัวอย่างนี้มากเกินพอที่จะกล่าวว่า ความขัดแย้ง  
ของคนไทยได้ขยายออกไปมากกว่าที่คิดการอธิบายความจริงทางประวัติศาสตร์แม้ว่าจะ ไม่มี
หลักประกันใด ๆ ว่าความขัดแย้งจะยุติลงในทันทีแต่ก็ต้องด าเนินการอย่างรีบด่วนให้คนไทยเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ของประเทศตนเองอย่างถูกต้องมีทศันะที่เปิดกว้างมากข้ึนและไม่ควรน าความขัดแย้งไม่
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ว่าในอดีตหรือปัจจุบันไปขยายผลให้เกิดความเลวร้ายยิ่งข้ึนไปอีก มิเช่นน้ันเท่ากับว่าคนในยุคปัจจุบัน
ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายกว่าอดีตไว้ให้ลูกหลานต่อไป 

ในมุมมองที่ตรงกันข้ามในด้านอารยธรรมและภูมิรัฐศาสตร์พบว่าประวัติศาสตร์ได้
สร้างสรรค์อารยธรรมที่กอ่ให้เกดิความภูมิใจในบรรพบุรษุของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้มากมาย
จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้การศึกษาเผยแพร่ความรู้ให้สาธารณชนได้รับทราบสิ่งที่ดีงาม ที่ปรากฏเป็น
มรดกอารยธรรมสืบทอดมาถึงทุกวันนี้ให้มากข้ึนกว่าที่ผ่านมา (ในส่วนของภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
ผู้วิจัยขอหยิบยกบทความของ ดร.ครองชัย หัตถา รองศ.ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเสริมเพิ่มเติมไว้ในส่วนดังกล่าว) 

 
3.2 สถานการณค์วามขัดแย้งในปัจจุบัน 

 
ในปัจจบุันสถานการณ์ของความขัดแย้งทีเ่กิดข้ึนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผล 

เกิดจากหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกันที่เป็นชนวนเหตุมาสู่การเกิดข้ึนของปัญหาต่าง ๆ 
 

3.2.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
    ความยากจนและปัญหาเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยหนึ่งเบื้องหลังการก่อการการก าเรบิ

ด้วย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีรายได้เฉลี่ยต่ าสุดเมื่อเทียบกับจังหวัดภาคใต้ด้วยกัน แม้ว่าสมรรถนะ
ของเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ พัฒนาข้ึนอย่างเห็นได้ชัดในช่วงทศวรรษหลัง ๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2526 
ถึง ปี พ.ศ. 2559 รายได้ต่อหัวของจังหวัดปัตตานีเพิ่มข้ึนจาก 9,340 บาท เป็น 57,621 บาท ขณะที่
รายได้ต่อหัวของจังหวัดยะลาและนราธิวาส ก็เพิ่มข้ึนจาก 14,987 บาท เป็น 52,737 บาท และจาก 
10,340 บาท เป็น 38,553 บาท ตามล าดับ รวมไปถึงการขาดประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาท้องถ่ิน เป็นปัจจัยหนึ่งของความไม่สงบ เอกชนมักไม่มีส่วนร่วมในการลงทุน เพราะพื้นที่อยู่
ภายใต้หน่วยงานความมั่นคงของรัฐ คณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติรายงานว่าโครงสร้างการพฒันา
เศรษฐกิจของภาคใต้มีปัญหา เพราะมีประชากรยากจนสูงและมีการแย่ งชิงทรัพยากร กระนั้น
นักวิเคราะห์ทางสังคมกลับมองว่า ความยากจนเองมิใช่ปัญหาทั้งหมด แต่เป็นการไม่ได้รับความ
ยุติธรรมมากกว่า และในการแก้ปัญหาความรุนแรงรฐัควรแก้ปัญหาแรงจงูใจทางการเมอืงด้วย อย่างไร
ก็ตาม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเจ้าหน้าที่รฐัมักเอ่ยถึงผูว่้างงาน รับจ้างก่ออาชญากรรมในพื้นที่ไปดว้ย 
ความไม่พอใจต่อการละเมิดดังกล่าว จึงเป็นชนวนเหตุน าไปสู่ความไม่สงบและความรุนแรงที่เกิดข้ึน 

3.2.2 ปัจจัยทางการศึกษา 
    ในระบบโรงเรียนปอเนาะ พบว่ามีบางโรงเรียนที่มีเป้าหมายการแบ่งแยกดินแดน 

หรือการท าสงครามศักดิ์สิทธ์ิ (ญีฮาด : الجهاد) เพื่อตอบโต้รัฐบาลไทยที่ชาวมุสลิมมลายูในพื้นที่เช่ือ
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ว่ากดข่ีข่มเหงพวกเขาชัดเจน ระบบโรงเรียนดังกล่าวถูกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนแทรกซึมแล้วเผยแพร่
ลัทธิอุดมการณ์ ซึ่งหน่วยข่าวกรองกองทัพบก ระบุว่า โรงเรียนสอนศาสนากลายเป็นแหล่งบ่มเพาะ
สมาชิกใหม่ของกลุ่มต่าง ๆ  และหัวหน้ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนนั้นก็ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปอเนาะ 

3.2.3 ปัจจัยทางการเมือง 
    ส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างนักการเมือง

ท้องถ่ิน การเมืองท้องถ่ินน้ันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้พื้นที่ตกอยู่ภายในอ านาจมืด เพราะคนในพื้นที่รู้
ดีว่าใครถือหางใคร ใครเป็นหัวคะแนนใคร โดยทั่วไปความขัดแย้งของการเมืองท้องถ่ินจะเช่ือมโยงกับ
กลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ต้องการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม จนกลายเป็นปัญหาภัยแทรกซ้อน 

3.2.4 ปัจจัยทางศาสนา 
    ความแตกต่างของคนในพื้นที่ที่นับถือศาสนาที่ต่างกันมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน 

อีกทั้งยังมีกลุ่มที่รูส้ึกไม่พอใจที่รฐัไม่ยอมรบัในเรือ่งของภาษา วัฒนธรรมและความเป็นมลายูของคนใน
พื้นที่ 

 

3.3 การแก้ปัญหาของภาครัฐ 
 

รัฐบาลในหลาย ๆ  รัฐบาลได้จัดต้ังหน่วยงานในลักษณะที่สง่ต ารวจทหารและเจ้าหน้า 
ที่จากส่วนกลางหรือจากกรุงเทพมหานครลงไปท างานในพื้นที่ แม้แต่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ก็แก้ปัญหาในลักษณะเดียวกัน แตกต่างตรงที่รัฐบาลแต่งตั้งบุคคลเองทั้งหมดในนามผู้แทนพิเศษ
ของรัฐบาลหน่วยงานเหล่านี้ถูกแต่งตั้งข้ึนและยุบแล้วแต่งตั้งใหม่ในช่ือที่แตกต่างกันไป อาทิ ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการนโยบายเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอ านวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ปฏิบัติการคดี
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการบริหารจัดการในพื้นที่ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 
4 ส่วนหน้า ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองร้อยบังคับการและบริการส่วน
หน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การ
แก้ปัญหามีปัญหาอย่างมากเนื่องจากมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องของอ านาจในการคุม
พื้นที่โดยฝ่ายทหารต้องการคุมพื้นที่ทั้งหมด การแก้ปัญหาของภาครัฐก่อให้เกิดปัญหาเสียเอง 
เนื่องจากคนในภาครัฐแย่งอ านาจกันเองในการคุมพื้นที่ 
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3.3.1 การใช้กฎอัยการศึก 
    ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ   

ก่อเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534 นับเป็นการใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร
ส่งผลให้การแก้ปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกอย่าง
เป็นทางการ 

ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 มีประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ แต่ยังคงใช้ 
กับจังหวัดยะลา เฉพาะอ าเภอธารโต อ าเภอบันนังสตา อ าเภอเบตง และอ าเภอยะหา จังหวัด
นราธิวาส เฉพาะอ าเภอจะแนะ อ าเภอเจาะไอร้อง อ าเภอระแงะ อ าเภอแว้ง อ าเภอศรีสาคร และ
อ าเภอสุคิริน จังหวัดสงขลา เฉพาะอ าเภอนาทวี อ าเภอสะเดา และอ าเภอสะบ้าย้อย 

ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 มีพระราชกฤษฎีกาต้ังอ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 มีประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ แต่ยังคง 

ใช้กับจังหวัดนราธิวาส เฉพาะ อ าเภอจะแนะ อ าเภอเจาะไอร้อง อ าเภอระแงะ อ าเภอแว้ง อ าเภอศรีสาคร 
และอ าเภอสุคิริน จังหวัดยะลา เฉพาะอ าเภอกาบัง อ าเภอธารโต อ าเภอบันนังสตา อ าเภอเบตง และ
อ าเภอยะหา จังหวัดสงขลา เฉพาะอ าเภอนาทวี อ าเภอสะเดา และอ าเภอสะบ้าย้อย และประกาศเลกิ
ใช้กฎอัยการศึกในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

จึงสรุปได้ว่าจังหวัดนราธิวาสเฉพาะอ าเภอจะแนะ อ าเภอเจาะไอร้อง อ าเภอระแงะ  
อ าเภอแว้ง อ าเภอศรีสาคร และอ าเภอสุคิริน จังหวัดยะลา เฉพาะอ าเภอกาบัง อ าเภอธารโต อ าเภอ
บันนังสตา อ าเภอเบตง และอ าเภอยะหา มีการประกาศกฎอัยการศึกตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2534 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เป็นระยะเวลา 14 ปี 4 เดือน 26 วัน 

ส่วน จังหวัดสงขลา เฉพาะอ าเภอสะเดา ไม่ได้รับการยกเลกิกฎอัยการศึกตามพระบรม 
ราชโองการประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ อ าเภอสะเดา จงึใช้กฎอัยการศึกยาวนาน จน
เลิกเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาประกาศกฎอัยการศึกยาวนานถึง 24 ปี 1 เดอืน 8 วัน 

3.3.2 หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557  
                            หลังรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด าเนินนโยบาย
โดยให้มีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นคนในพื้นที่เป็นครั้งแรก ได้แก่ พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ รัฐบาลจัดต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ พลเอก กิตติ อินทสร เป็นประธานกรรมการ  
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ เป็นรองประธานกรรมการ พลโท เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ เป็นรองประธาน
กรรมการ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็น
กรรมการและเลขานุการ นับเป็นครั้งแรกที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต ้
เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่รัฐบาลแต่งตั้งข้ึนโดยก่อนหน้านี้ไม่มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์
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อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเพื่อแก้ไขความไม่สงบใน
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีผลในวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้แต่งตั้ง พลโท 
ปิยวัฒน์ นาควานิช น้องชาย พลเอก ธีรชัย นาควานิช อดีตเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และอดีตผู้บัญชาการทหารบก เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 นับเป็นครั้งแรกที่แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นน้องชายของ
อดีตผู้บัญชาการทหารบก โดยมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559  

ในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการแปรสภาพต าแหน่งจังหวัดทหารบกปัตตานีและจังหวัด  
ทหารบกสงขลาเป็นมณฑลทหารบก มีการแต่งตั้ง พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว เป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะ
กิจนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการแต่งตั้ง พลตรี สมพล ปานกุล เป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกจิยะลา 
พลตรี วิรัชช์ กมลศิลป์ เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ใน
วันที่ 1 เมษายน 2560 ได้แต่งตั้ง พันเอก จตุพร กลัมพสุต เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที ่46 แทน 
พลตรี โภชน์ นวลบุญ พลต ารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา มอบหมายให้ พลต ารวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ 
เพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายร้อยต ารวจ รุ่น 36 เป็นผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต ารวจชายแดนภาคใต้ 
พลต ารวจตรี พัฒนวุธ อังคะนาวิน พลต ารวจตรี พุทธิชาต เอกฉันท์ พลต ารวจตรี มณฑล เงินวัฒนะ 
พลต ารวจตรี ทนงศักดิ์ วังสุภา เป็นรองผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต ารวจชายแดนภาคใต้ ต่อมามี
การยุบศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกับกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 9 ในวันที่ 
1 กันยายน พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ผู้บัญชาการสูงสุดฝ่ายต ารวจที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดน
ภาคใต้เปลี่ยนตัวบุคคลเป็น พลต ารวจโท สาคร ทองมุณี ในส่วนกองอาสารักษาดินแดน พลเอก 
อนุพงศ์ เผ่าจินดา ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ลงนามในค าสั่งกองบัญชาการรักษา
ดินแดนที่ 57/2559 เรื่องจัดตั้งส่วนราชการในกองบัญชาการกองรักษาดินแดน จัดตั้งกองร้อย
ปฏิบัติการฝึกที่ 1 ที่อ าเภอเมืองยะลา และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 
2559 โดยมีนายกองตรี ปารเมศ เห้งสวัสดิ์ เป็นผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 คนแรกและ 
นายหมวดเอก เศรษฐการ เพชรวารี เป็นรองผู้บังคับกองรอ้ย และในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีการ
แต่งตั้ง นายหมวดโท อดุลย์ หมื่นลึก เป็นผู้บังคับหมวด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศพื้นที่
ประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในเขตพื้นที่อ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี  และอ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มีผลตั้งแต่ระหว่างวันที่ 
1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และมอบหมายให้กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นผิดชอบด าเนินการ 

3.3.3 การเจรจาระหว่างภาครัฐกับกลุ่มก่อความไมส่งบในภาคใต้ 
                        การจัดต้ังคณะกรรมการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาล
แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จ านวน 13 
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ราย มี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นรอง
หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และให้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับว่ามีการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบมาก
ที่สุดในประวัติศาสตร์ กล่าวคือคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
จ านวน 20 ราย คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 60 ราย 
และคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลจ านวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 93 ราย ส าหรับผู้แทนพิเศษของรฐับาลในการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายนาม ดังนี้ ต่อมาวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยน
ต าแหน่งโดยให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ พล.อ.ชัยชาญ ช้าง
มงคล เป็นรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล 

ในปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังไม่มีทีท่า 
ว่าจะสงบลงจากการที่ผู้วิจัยได้ติดตามข่าวทางโทรทัศน์และทางสถานีวิทยุผนวกกับการที่บ้านของตัว
ผู้วิจัยเองอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงด้วยก็จะมข่ีาวการความไม่สงบเกดิข้ึนให้เหน็อยู่บ่อย ๆ  อาทิเช่นการลอบ
วางระเบิดตามสถานที่ต่าง ๆ การระเบิดเสาไฟฟ้า การก่อความไม่สงบตามสถานีรถไฟ การลอบยิง
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือการลอบวางเพลิงตามร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ ามัน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนก็ยังไม่
สามารถที่จะหาแก้ปัญหาให้ยุติลงได้ 
 
 3.4 บทบาทเยาวชนและกลุ่มคนรุน่ใหม่ต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง  

 
บทบาทเยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ต่อสถานการณ์ความขัดแย้งสามารถที่จะอธิบาย 

เป็นข้อ ๆ ได้ดังนี ้

 

3.4.1 เยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหมส่ามารถที่จะเสรมิสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อการลดสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงให้คลี่คลายลงได้ อีกทั้งเยาวชนเองสามารถมบีทบาท 
ต่อการจัดการความรู้ความสามารถให้เช่ือมโยงต่อสาธารณะให้ทุกคนในพื้นที่ได้มีความสัมพันธ์กันใน
รูปแบบการจัดท ากิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ระหว่างกันเพื่อลดการที่ไม่เข้าใจกันของคนที่อยู่ใน
พื้นที่ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุขได้ 

3.4.2 เยาวชนนักศึกษาและกลุ่มคนรุ่นใหมส่ามารถที่จะน าเอาความรู้จากการที่ได้ 
ท าการศึกษาเล่าเรียนมาพัฒนาระบบและกลไกวิธีการต่าง ๆ ให้เกิดการเช่ือมประสานเครือข่ายกันใน
หลาย ๆ ภาคส่วนเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อให้หลาย ๆ ฝ่ายได้ตระหนักถึง

Ref. code: 25605903011038ZUX



69 

 

ความส าคัญในการร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตของลูกหลานเพื่อพวกเขาจะได้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีและมองไปในข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

3.4.3 เยาวชนนักศึกษาและกลุ่มคนรุ่นใหม่ถือได้ว่าเป็นก าลงัส าคัญในการสร้าง 
เสริมศักยภาพและเป็นสามารถที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนในระดับหนึ่งอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาผู้น าของส่วนต่าง  ๆ ในพื้นที่ต่อการสร้างสรรค์การพัฒนากับพื้นที่และใน
ความส าคัญยอมรับต่อความเห็นต่างและความหลากหลาย 

3.4.4 โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรที่จะสนับสนุนเสริมสร้างและพัฒนา 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อพัฒนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ออกห่างจาก
สถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงต่าง ๆ  มีการจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชน
นักศึกษากลุ่มคนรุ่นใหม่ นักคิด และผู้น าชุมชนในหลาย ๆ พื้นที่ให้ได้มีการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน
ความรู้ พูดคุยกัน สร้างความสนิทสนม กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน สนับสนุนผลักดันการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาพื้นที่โดยโรงเรยีนหรอืมหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นตัวเช่ือมและภาครัฐควรจะใหก้าร
เชิดชูยกย่องบุคคลากรผู้น าหรือผู้ที่สร้างบ้านแปลงเมืองผู้ที่พัฒนาเมืองพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ  อันจะเป็น
ก าลังใจ สร้างให้เกิดความภูมิใจและเป็นพลังสรา้งสรรค์ต่อการพัฒนาเมอืงพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนและ
การลดและหาทางออกกับปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงที่ได้เกิดข้ึนให้ได้คลี่คลายลงและ
สามารถที่จะค่อย ๆ หายไปได้ในอนาคต 
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บทที่ 4  
  วิเคราะห์ผลการศึกษา 

 
4.1 ประเด็นด้านอัตลักษณ์  
 

เยาวชนมองว่าสาเหตุที่มาของความรุนแรงมีรากเหง้ามาจากการที่ ถูกเ ลือกปฏิบัติ   
ถูกละเมิดสิทธิโดยเฉพาะในทางศาสนา การที่ไม่ได้รับความยุติธรรมมีความรู้สึกว่ารัฐมองเหมือนเป็น
พลเมืองชายขอบ ทั้งหมดนี้เพราะเพียงว่ามีรูปแบบของอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่แตกต่างกัน รัฐไทยควรจะต้องยอมรับกับความจรงิที่ว่าไม่มีชาติใดที่มีความเป็นเนื้อเดียวกนั
ของผู้คนในชาติไม่ว่าจะเป็นทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้นรัฐควรที่จะต้องเข้าใจต้อง
ความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างหลากหลายทางด้านอัตลักษณ์ให้ถ่องแท้เพื่อที่จะให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้ในประเทศอันมีรัฐธรรมนูญเดียวกันได้อย่างสันติและสงบสุขได้ 
 
4.2 ประเด็นด้านบทบาทรัฐไทยต่อพ้ืนท่ี 
 

เรื่องนี้น้ันเจ้าหน้าที่รัฐต้องยกเลิกการใช้ความรุนแรงเข้าแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างเด็ดขาด 
เยาวชนคิดว่าการทางรัฐยิ่งใช้ความรุนแรงให้การแก้ไขปัญหามากข้ึนเท่าไหร่ก็จะมีการโต้กลับด้วยการ
ก่อความไม่สงบข้ึนตามมาอย่างไม่มีวันจบดังนั้นบทบาทของรัฐไทยในการที่จะกระท าหรอืว่าแสดงออก
ในพื้นที่ควรจะต้องยึดหลักความสันติวิธีและหลีกเลี่ยงจากการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาหรือทาง
ที่ดีควรให้คนในพื้นที่ปรับความเข้าใจหรือแก้ไขปัญหาการหาทางออกกันเอง เพราะคนในพื้นที่จะมี
ความรู้เขารู้เรากันมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกส่งลงไป อีกทั้งรัฐไทยควรลดบทบาทในการใช้ทหาร
เข้าไปแก้ไขปัญหา ควรใช้การท าความเข้าใจและการเจรจาถึงประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างกันดี
ที่สุดเช่นการให้ผู้น าชุมชนกับสมาชิกในชุมชนปรึกษาหารือกันถือว่าเป็นทางออกที่ดีกว่าการใช้
เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปแก้ไขปัญหา 
 
4.3 ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
 

เยาวชนมองว่าปัญหาทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นปัญหาหลักเลยที่ เดียวที่เป็นท าให้ เกิด 
ปัญหาข้ึนในพื้นที่เพราะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีบวกกับปญัหาเรื่องของยาเสพติดอีกจงึเป็นผลใหป้ญัหา
ความไม่สงบที่เกิดข้ึนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีความยืดเยื้ออีกทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังมอง

Ref. code: 25605903011038ZUX



71 

 

ว่าคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพกรีดยางพาราแต่ว่าราคา
ยางพาราตกต่ าบวกกับเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ไม่ค่อยจะดีอีกผลที่ตามมาก็คือปัญหาการก่อความไม่สงบ
หรือการสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ  ให้เกิดข้ึนเพื่อที่จะเปน็ตัวดึงดูดความสนใจจากรัฐบาลใหเ้ข้ามาเหลยีว
มองหรือเป็นการจุดกระแสเรียกร้องความสนใจเพื่อให้รัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่
เยาวชนคนรุ่นใหม่ยังมองว่าคนในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วยังเกิดความไม่พอใจที่ทางการประกาศให้เป็นเขต
พื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่เป็นอันตรายเพราะว่ามันมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากเลย
ทีเดียวเพราะนักลงทุนไม่กล้าที่จะเข้าไปลงทุนในพื้นที่รวมไปถึงทรัพย์สินของคนที่อยู่ในพื้นที่เองก็ต้อง
มาถูกท าลายลงอีกจากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบ เช่นการลอบวางระเบิดในตัวอาคาร การเผา
ร้านค้าและบ้านเรือนเป็นต้น 
 
4.4 ประเด็นด้านการกระจายอ านาจ 
 

การกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงไปสู่พื้นที่นั้นยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอเยาวชนคิด 
ว่าการใช้อ านาจของพื้นที่หรือท้องถ่ินยังไม่มีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการใช้อ านาจ
ส่วนกลางยังคงกุมอ านาจเอาไว้อยู่แล้วอีกอย่างเยาวชนยังมองว่าคนในพื้นที่เองที่ควรจะได้ใช้อ านาจ
ในการบริหารจัดการในพื้นที่เองกลับไม่ได้ใช้แต่กลายเป็นคนของส่วนกลางเสียมากกว่าที่ เข้ามาใช้
อ านาจในพื้นที่จนบางทีน าไปสู่การอ านาจที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย 
 

4.5 ประเด็นด้านบทบาทส่วนราชการกับการให้บริการสาธารณะ 
 

เรื่องนี้เยาวชนคิดว่ายังไม่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ซักเท่าไหร่แต่ 
อยากให้รัฐเข้ามาดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่และค่าครองชีพของครอบครัวบาง
ครอบครัวที่มีลูกมากให้ดูแลในเรื่องคุณภาพชีวิตและการได้รับการศึกษาและเรื่องของสุภาพสตรีที่ตอ้ง
มาเป็นม่ายเนื่องจากสามีเสียชีวิตจากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบซึ่งสตรีม่ายเหลา่น้ันยังไม่ได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึงหลายคนต้องมาเป็นม่ายทั้งที่อายุยังน้อยและยังไม่ได้แต่งงานใหม่ปัญหานี้มีเยอะมาก 
ดังนั้นส่วนราชการควรที่จะมีการด าเนินนโยบายต่อเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไร 
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4.6 ประเด็นด้านการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ปัญหา 
 

เรื่องของการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ปัญหาน้ันเยาวชนมองว่ารัฐยังใช้รูปแบบ 
ของมาตรการให้ปัญหาเกิดข้ึนมาก่อนแล้วตามมาด้วยการใช้งบประมาณเข้าสนับสนุนแก้ปัญหา
เยียวยาในภายหลังซึ่งตรงนี้เองเยาวชนมองว่ารัฐนั้นยังคงว่ิงตามปัญหามากกว่าปัญหาเรื่องของการก่อ
ความไม่สงบจึงเกิดข้ึนอยู่บ่อยครั้งเยาวชนมีความคิดว่าภาครัฐควรใช้มาตรการป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึน
ดีกว่าหรือเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลมไม่ใช่ว่าปล่อยให้ไฟลุกลามไปก่อนแล้วค่อยมาตามฉีดน้ าใน
ภายหลัง อีกทั้งเยาวชนมองว่ารัฐควรจัดมีการจัดสรรงบประมาณให้อย่างทั่วถึงและแก้ตรงจุดปัญหา
ด้วยอีกทั้งต้องมีการติดตามผลการด าเนินการแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดด้วย 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
สรปุผลการวิจัยเรื่อง : ทัศนคติของกลุ่มคนรุน่ใหม่ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ท่ีมีต่อปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี สรปุได้ดังนี ้
(1) จากการท าการศึกษาวิจัยท าให้ทราบว่าเยาวชนนักศึกษากลุ่มคนรุ่นใหม่มีส่วน 

ช่วยอย่างมากเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่ได้เกิดข้ึนนับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันโดย
การที่ทางภาครัฐเปิดกว้างในเรื่องของการศึกษาสนับสนุนการศึกษาทั้งด้านศาสนาและด้านสามัญภาค
บังคับหรือไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในรูปแบบที่เรียกว่าปอเนาะทางส่วนกลางต้องให้การสนับสนุนด้วย
ในเรื่องนี้และควรให้การศึกษาอย่างทั่วถึงกับเยาวชนที่อยู่ห่างไกลตามแนวชายแดนต่าง  ๆ ของ
ประเทศเพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านั้นได้มีความรู้ความสามารถในการช่วยพัฒนาประเทศชาติตาม
ความถนัดและความช านาญการของแต่ละคน 

(2) ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความไม่เข้าใจกันหรือ 
เกิดจากการที่มีความคิดกันไปคนละอย่าง ทั้ง ๆ ที่ทุกคนล้วนอยากให้มีความสงบสุขความปลอดภัยทัง้
ทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน หากทุกคนยอมรับในความแตกต่างยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่
คิดว่าตนเองถูกเสมอไป ด าเนินอยู่ภายในกรอบกติกาที่วางไว้ร่วมกัน โดยคิดถึงความอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ของสังคมส่วนใหญ่และเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชนลูกหลานในวันข้างหน้า  

(3) ในประวัติความเป็นมาในอดีตถึงแม้ว่าจะมีการรบราฆ่าฟันกันเพื่อให้ได้มาซึ่ ง  
ดินแดนการครอบครอง มีการสูญเสียกันต่าง ๆ  นานา แต่ปัจจุบันการอยู่ร่วมกันอย่างสนัติวิธีถือเปน็สิง่
ที่ยิ่งใหญ่กว่า ในหลายมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นว่า ณ ตอนนี้ประเทศไทยจะต้องตระหนักถึง
ระบบการบริหารจัดการอย่างไรให้ทุกคนมีความเสมอภาคมีความทัดเทียมกันอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด 
การได้รับโอกาสและสิทธิกันอย่างทั่วถึง เยาวชน นักศึกษาคนรุ่นใหม่มีเสรีภาพทางด้านความคิดและ
ท ายังไงให้พวกเขาเหล่าน้ันรู้สึกว่าพวกเขาเป็นพลังและเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  

(4) เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความเห็นว่าอย่ามองแค่เพียงว่าเยาวชนที่ติดยาเสพติดเป็น 
คนไม่ดีแต่ต้องมองว่าระบบการป้องกันยาเสพติดของประเทศนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือ
เปล่าซึ่งรวมไปถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่ค่อยจะบรรลุผลเนื่องจากว่ารัฐไม่เข้าใจในบริบทในพื้นที่ใน
การแก้ไขปัญหาหรือรัฐไม่ยอมเปิดใจที่จะเข้าใจดังนั้นรัฐควรที่จะต้องท าความเข้าใจในทุกพื้นที่ในทุก
บริบท 
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(5) เรื่องของการกระจายอ านาจนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ให้ความส าคัญใน  
เรื่องการกระจายอ านาจด้วยเช่นกันเพราะการกระจายอ านาจที่ใช้กันอยู่ทุกวันน้ียังไม่ค่อยเกิดผลอะไร
เลยดังนั้นการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรที่จะต้องให้คนในพื้นที่แก้ไขปัญหา
หรือร่วมคิดหาทางออกจากต้นตอของปัญหากันเองไม่ใช่ว่ารัฐส่งคนอื่นนอกพื้นที่มาใช้อ านาจในการ
แก้ปัญหาโดยวิธีการใช้ความรุนแรงในการเป็นเครื่องมือแก้ไขกับปัญหาต่าง ๆ 

(6) การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยทั่วไปในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มักจะ  
ใช้ วิธีการแบบครอบคลุมรวบรัดในรูปแบบวงกว้างแต่สิ่งที่ยังขาดไปก็คือเรื่องของการท าความเข้าใจ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ที่มักเกิดปัญหาข้ึนอยู่บ่อย ๆ ว่าเกิดจากอะไรฉะนั้นจึงต้องมีการศึกษาให้
ลึกซึ้งของพื้นที่นั้นเกี่ยวกับเรื่องของความหนาแน่นของประชาชนในเขตพื้นที่ ความหลากหลายของ
ผู้คน มิติของต้นตอความขัดแย้งย่อย ๆ  ของผู้คน การเติบโตทางเศรษฐกิจและวิถีรูปแบบของการใช้
ชีวิตรวมทั้งต้องดูถึงการมีความสัมพันธ์กันของผู้คนในพื้นที่ด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเอาใจเขามา
ใส่ใจเราด้วยเช่นกันว่าประชาชนในพื้นที่นั้นเขาอยากได้อะไรต้องการอะไรนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญเช่นเดียวกันด้วย 

(7) หากส่วนกลางหรือภาครัฐมีความต้องการที่จะก าหนดนโยบายหรือโครงการ  
อะไรก็แล้วแต่จะต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญว่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ทีม่ี
อยู่เดิมหรือไม่และต้องถามถึงความต้องการของพวกเขาด้วยว่าพวกเขามีความต้องการสิ่งอะไรและไม่
ต้องการสิ่งอะไรอีกทั้งส่วนกลางเองต้องมีความตระหนักว่านโยบายหรอืโครงการต่าง ๆ  ต้องไม่สร้างให้
เกิดภาวะความเดือดร้อนต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วย 
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รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก 
 

ประวัติการก่อตั้งชมรมนกัศึกษามุสลิมชายแดนภาคใต้ ( P.N.Y.S. ) 
อักษรย่อ ( P. )  หมายถึง จังหวัดปัตตานี 
อักษรย่อ ( N. )  หมายถึง จังหวัดนราธิวาส 
อักษรย่อ ( Y. )  หมายถึงจังหวัดยะลา 
อักษรย่อ ( S. ) หมายถึงจงัหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล 

ชมรมนักศึกษามุสลิมชายแดนภาคใต้ ( P.N.Y.S. ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นศูนย์กลาง 
ของนักศึกษามุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 
พร้อมกับการเปิดสอนของมหาวิทยาลัยรามค าแหง การรวมตัวกันของนักศึกษามุสลิมครั้งแรก โดยมี
แกนน าผู้ก่อตั้งชุมนุมประกอบด้วย 

1. นายสุรศักดิ์ นิมกลุ 
2. นายวีระ ฮูไซนี 
3. นายปรีชา ฮูไซนี 
ได้พบปะพูดคุยกันและมีความเห็นสอดคล้องกันในการที่จะรวมตัวเพื่อก่อตั้ง ชุมนุม  

นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหงและได้ด าเนินการล่ารายช่ือนักศึกษามุสลิมตามสถานที่ต่าง ๆ 
ในรั้วมหาวิทยาลัย ในขณะนั้นสามารถรวบรวมสมาชิกได้ประมาณ 24 คน พร้อมเปิดประกาศและ
เรียกประชุมขึ้นโดยใช้ห้องบรรยายของคณะบริหารธุรกิจ ช่ือห้องว่า BB3 หรือตึกสวป. ในปัจจุบัน 
สาเหตุหลักในการรวมตัวมีอยู่ 2 ประการด้วยกัน 

1. เกิดจากความต้องการทีจ่ะรวมตัวกันของนักศึกษามสุลมิที่มาจากสถานที่ต่าง ๆ จาก 
ทั่วประเทศ 

2. เกิดจากการสนบัสนุนของสมาคมนสิิตนักศึกษาไทยมสุลมิ (สนท.) เริ่มตัง้แต่ก่อตั้งมา  
ชุมนุมนักศึกษามุสลิมชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มาโดยตลอด
ถึงปี พ.ศ. 2519 ได้เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กิจกรรมของชุมนุมต่าง ๆ  ในรั้วมหาวิทยาลัยก็ต้อง
หยุดชะงักลง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2521 เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วก็ได้มีการตั้งชมรมขึ้นมาอีก
ครั้งภายใต้การควบคุมของมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยใช้ช่ือว่า ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัย
รามค าแหง โดยมีนายวีรพล รักษมณี เป็นประธานชมรมฯและได้บริหารชมรมนักศึกษามุสลิม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนปัจจุบัน 
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ความหมายของญีฮาด : ญิฮาด (อาหรับ: جهاد, อังกฤษ: Jihad) มาจากค ากริยา جهد ญะฮะดะ ใน
ภาษาอาหรับหมายถึง การดิ้นรนต่อสู้หรือความพยายาม ในทางศาสนาหมายถึง ความพยายามที่จะ
เพิ่มศรัทธาในพระเจ้ารวมทั้งการท าความดี การเผยแพร่ศาสนา ผู้ท าการญิฮาดเรียกว่ามุญาฮิด 
พหูพจน์เรียกว่ามุญาฮิดีนในทางศาสนาอิสลามแล้ว ค านี้ไม่ได้หมายถึงสงครามศักดิ์สิทธ์ิดังที่ผู้มิใช่
มุสลิมเข้าใจ และเป็นศัพท์ทางศาสนาค าหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดบ่อยครั้ง ค าว่าญิฮาดนี้มีปรากฏทั้งใน อัลกุรอ่าน
และหะดิษต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ทางการเมืองของปตานีและสยาม จากยุคโบราณถึง พ.ศ. ๒๕๐๐
รวบรวมจาก อิมรอน มะลูลีม วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศ
กรณีศึกษากลุ่มมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรุงเทพ,ส านักพิมพ์อิสลามิคอะเคเดมี, ๒๕๓๘) 
และ รัตติยา สาและ,การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
(กรุงเทพ, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๔) 
 
รัฐปตาน ี

- ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ (ศตวรรษที่ ๖) เมืองปตานีเริ่มส่งทูตและการค้าติดต่อกบั 
อาณาจักรจีน 

- พุทธศวรรษที่ ๑๑ - ๑๗ นครรัฐปตานีเป็นส่วนหนึง่ของรัฐหรือแคว้นลังกาสุกะที่ 
เป็นฮินดูชวาและพทุธมหายาน และยงัเป็นส่วนหนึง่ของเครอืข่ายกลุ่มเมืองศรีวิชัย 

- พุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐ (ศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๕) อาณาจักรปตานีนับถืออสิลาม 
ปฏิสัมพันธ์กบัอาณาจักสุโขทัยที่เพิง่ก่อตัง้ ต่อมา เมืองมลายูปักษ์ใต้ถูกก ากับโดยเมอืง
นครศรีธรรมราช ซึ่งข้ึนต่อกรุงศรีอยุธยา 

- พ.ศ. ๒๐๔๓ - ๒๓๕๑ (ค.ศ. ๑๕๐๐ - ๑๘๐๘) ราชอาณาจักรมลายู-อสิลาม ปตาน ี
- พ.ศ. ๒๓๓๒ - ๒๔๕๑ (ค.ศ. ๑๗๘๙ – ๑๘๐๘) กบฏตนกูละมิดดิน รายาปตาน ี
- พ.ศ. ๒๓๗๔ (ค.ศ. ๑๘๓๑) ไทรบรุีก่อกบฏ ขยายไปทั่วเมืองมลายู 
- พ.ศ. ๒๓๕๑ (ค.ศ. ๑๘๐๘) กบฏดะโต๊ะปกัลัน 
- พ.ศ. ๒๓๗๕ (ค.ศ. ๑๘๓๒) ถูกปราบ สยามแบง่แยกเป็น ๗ หัวเมือง  
- พ.ศ. ๒๓๕๑ – ๒๔๔๕ (ค.ศ. ๑๘๐๘ - ๑๙๐๒) นครรัฐปตานีถูกแบ่งออกเป็น ๗ หัว

เมือง (ปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง ยะลา สายบรุี รามัน ระแงะ) 
- พ.ศ. ๒๓๘๒ (ค.ศ. ๑๘๓๙) เมืองไทรบุรี เมืองกะบังปาสุ เมอืงเปอรล์ิส เมืองสตลู 
- พ.ศ. ๒๔๐๒ (ค.ศ. ๑๘๕๙) เมืองไทรบุรี เมืองเปอร์ลสิ เมอืงสตูล 
- พ.ศ. ๒๔๔๐ (ค.ศ. ๑๘๙๗) มณฑลไทรบรุ ี
- พ.ศ. ๒๔๔๔ - ๒๔๔๕ “กบฏพระยาแขกเจ็ดหัวเมือง” 
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- พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๔๙ (ค.ศ. ๑๙๐๒ - ๑๙๐๖) ตั้ง “บริเวณ ๗ หัวเมือง” 
- พ.ศ. ๒๔๕๒ - ๒๔๗๖ (ค.ศ. ๑๙๐๙ – ๑๙๓๓) จากสัญญาองักฤษ มณฑลไทรบรุี  

ประกอบไปด้วย รัฐเคดาห์และรัฐเปอรล์ิสของสหพันธรัฐมาเลเซีย และเมืองสตูล (รวมอยู่ในมณฑล
ภูเก็ต) 

- พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๔๗๕ (ค.ศ. ๑๙๐๖ - ๑๙๓๒) มณฑลปัตตานี (ปตานี ยะลา สาย 
บุรี บางนรา) 

- พ.ศ. ๒๔๗๕ – ปัจจบุัน ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา รวมเป็นห้าจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ 

- พ.ศ. ๒๔๗๖ ถึงปัจจุบัน จงัหวัดสตลู สยามประเทศไทย 
- พ.ศ. ๑๖๙๖ (ค.ศ. ๑๒๕๓) กองทพัมงโกลบุกถึงยูนนาน ก าเนิดรัฐไททั้งหลาย 
- พ.ศ. ๑๘๙๓ (ค.ศ. ๑๓๕๐) ก าเนิดอยุธยา 
- พ.ศ. ๒๐๐๓ (ค.ศ. ๑๔๖๐) อยุธยามีอ านาจเหนือทวาย 
- พ.ศ. ๒๑๐๖ (ค.ศ. ๑๕๖๓) กบฏปัตตานีสมัยพระเจ้าจักรพรรดิ 
- พ.ศ. ๒๑๓๒ - ๒๑๗๖ กบฏปัตตานีสมัยพระเจ้าปราสาททอง 
- พ.ศ. ๒๓๒๘ รัชกาลที่ ๑ โจมตีปัตตานี 
- พ.ศ. ๒๓๗๔ กบฏไทรบรุ ี
- พ.ศ. ๒๔๔๒ (ค.ศ. ๑๘๙๙) รัชกาลที่ ๕ ปฏิรปูการปกครองสยาม 
- พ.ศ. ๒๔๔๔ (ค.ศ. ๑๙๐๑) ออกกฎข้อบงัคับการปกครองหวัเมืองต่างๆระบบ 

เทศาภิบาล 
- พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๕๑ (ค.ศ. ๑๙๑๐) กบฏชาวบ้านปัตตานีสมัยรัชกาลที่ ๖ 
- พ.ศ. ๒๔๕๒ (ค.ศ. ๑๙๐๙) สนธิสัญญาอังกฤษ  
- พ.ศ. ๒๔๖๖ (ค.ศ. ๑๙๒๓) กระทรวงมหาดไทยออกสมุดคู่มอืส าหรับปกครองใน 

มณฑลซึง่มีพลเมืองนบัถือศาสนาอสิลามข้ึน 
- พ.ศ. ๒๔๗๕ การเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม 

- พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๑ รัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา และรัฐบาลพระยาพหล 

พลพยหุเสนา 
- พ.ศ. ๒๔๗๗ รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนาได้ออกกฎหมายให้ใช้บทบญัญัติ 
- บรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ทั่วประเทศ  

แต่ให้ยกเว้น “บริเวณเจ็ดหัวเมอืงซึ่งมกีฎข้อบังคับ ร.ศ. ๑๒๐” ในส่วนที่เกี่ยวด้วยครอบครัว ให้ใช้
กฎหมายอสิลาม 
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- พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๗ รัฐบาลจอมพล ป.พบิูลสงครามครัง้แรก 
- พ.ศ. ๒๔๘๖ รัฐบาลจอมพล ป.พิบลูสงครามประกาศพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัตบิรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
พุทธศักราช ๒๔๘๖ ยกเลกิข้อยกเว้นแต่เดมิส าหรบัคนมลายูมุสลิม 

- สิงหาคม ๒๔๘๗ – สิงหาคม ๒๔๘๘ รฐับาลนายควง อภัยวงศ์ (๑) 
- พ.ศ. ๒๔๘๘ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนปูถัมภ์ฝ่ายอสิลาม พ.ศ. ๒๔๘๘  
- กันยายน ๒๔๘๘ – มกราคม ๒๔๘๙ รัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 
- มกราคม ๒๔๘๙ – มีนาคม ๒๔๘๙ รัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ (๒) 
- มีนาคม ๒๔๘๙ – สิงหาคม ๒๔๘๙ รัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์ 
- สิงหาคม ๒๔๘๙ - ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ รัฐบาลหลวงธ ารงนาวาสวัสดิ์ 
- ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ รัฐประหารโดยคณะทหารบก 
- พฤศจิกายน ๒๔๙๐ – กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ ตั้งรัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ (๓) 
- ๑๖ มกราคม ๒๔๙๑ จับกุมฮจัญสีุหลง มลายูมสุลมิวางแผนบอยคอตการเลอืกตั้ง

ทั่วไป 
- กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ – เมษายน ๒๔๙๑ รัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ (๔) 
- เมษายน ๒๔๙๑ – กันยายน ๒๕๐๐ รัฐบาลจอมพล ป.พบิลูสงคราม (ยุค ๒) 
- ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๔๙๑ เกิดจลาจลทีห่มู่บ้านดซุงญอ จังหวัดนราธิวาส 
- พ.ศ. ๒๔๙๕ ปล่อยตัวฮจัญสีุหลงหลงัจากถูกพิพากษาจ าคุก ๔ ปี ๖ เดือน 
- ๑๓ สิงหาคม ๒๔๙๗ ฮจัญสีุหลงหายสาบสญูไป หลังจากต ารวจสันติบาลเรียกไป

พบทีส่งขลา พร้อมกับลูกชายคนโต 
 

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

พ.ศ. 2545  
*  30 มีนาคม ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอยุบศูนย์อ านวยการบริหารจงัหวัด 

ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส านักงานคณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
กองบัญชาการผสมพลเรือน ต ารวจ ทหารที่ 43 (พตท.43) ซึ่ง รัฐบาลมีค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 
123/2545 ยุบ ศอ.บต. คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ส านักงานคณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพตท.43   
เมื่อวันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน 
 
พ.ศ. 2547 

*  4 มกราคม - เกิดเหตุเผาโรงเรียน 20 แห่ง ในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเช่ือว่าเป็นการ 
เบี่ยงเบนความสนใจเพื่อปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ อ าเภอ
เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ท าให้ทหารเสียชีวิต 4 นาย และได้อาวุธปืนไปกว่า 413 กระบอก ท าให้
รัฐบาลเสียหน้าอย่างมาก พันต ารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีขณะนั้น ไม่พอใจเป็นอย่าง
มาก ต าหนิทหารที่ไม่ระมัดระวัง ถึงกับพูดว่า ถ้าคุณมีกองทหารท้ังกองพันอยู่ท่ีนั้น แต่คุณก็ยังไม่
ระวังตัว ถ้าอย่างนั้นก็สมควรตาย ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่สงบในชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย โดยเรียกวันดังกล่าวว่า วันเสียงปืนแตก 

*  5 มกราคม มีประกาศกองทพัภาคที่ 4 เรื่อง การใช้กฎอัยการศึกจงัหวัดนราธิวาส  
เฉพาะอ าเภอบาเจาะ อ าเภอรือเสาะ อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอยี่งอ และอ าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดปัตตานี เฉพาะอ าเภอกะพ้อและจังหวัดยะลา เฉพาะอ าเภอรามัน ยกเลิกเมื่อ 21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2548  

*  26 มกราคม – มีประกาศกองทัพภาคที่ 4 เรื่อง การใช้กฎอัยการศึก อ าเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส อ าเภอควนโดน อ าเภอละงู อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล อ าเภอเมือง อ าเภอหนองจิก 
อ าเภอยะหริ่ง อ าเภอมายอ อ าเภอยะรัง อ าเภอแม่ลาน อ าเภอสายบุรี อ าเภอทุ่งยางแดง อ าเภอโคกโพธ์ิ 
อ าเภอไม้แก่นและอ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี อ าเภอเมืองและกิ่งอ าเภอเมืองกรงปินัง จังหวัด
ยะลา ยกเลิกเมื่อ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

*  8 กุมภาพันธ์ – ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการอสิลามประจ า 3 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ ขอยุบหน่วยงานเนื่องจากไม่พอใจการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจทหาร 

*  12 มีนาคม - สมชาย นีละไพจิตร ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม ทีร่ับท าคด ี
เกี่ยวกับความมั่นคงในชายแดนใต้ถูกลกัพาตัว 

*  28 เมษายน - กลุ่มก่อความไม่สงบปฏิบัติการครั้งใหญ่ ท าให้ผู้ก่อความไมส่งบ 
เสียชีวิต 107 คน ทหารและต ารวจเสียชีวิต 5 นาย 

*  5 ธันวาคม - โปรยนกกระดาษกว่า 60 ล้านตัว ตามโครงการ “60 ล้านใจ สาน 
สายใยพ่ีน้องใต้ ด้วยดอกไม้และนกกระดาษ” จากนั้นโจรใต้แจกใบปลิวในจงัหวัดปัตตานีและ
ใกล้เคียง ขู่ฆ่าประชาชนที่เกบ็นกกระดาษ 
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พ.ศ. 2548 
*  23 กุมภาพันธ์ – ครูในจังหวัดปัตตานีขอให้รฐับาลอนุญาตการพกปืน เพื่อป้องกันตัว 

จากผูก้่อความไม่สงบ 
*  17 กุมภาพันธ์ – เหตุการณ์ระเบิดคารบ์อมบ์ในต าบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส   

มีผู้เสียชีวิต 6 คน และบาดเจ็บมากกว่า 40 คน 
*  3 เมษายน – เกิดระเบิดพรอ้มกัน 3 จุด ที่ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ หาดใหญ่,  

ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่และหน้าโรงแรมกรีนเวิลดพ์าเลซ จังหวัดสงขลา 
*  14 กรกฎาคม – เกิดความรุนแรงในเขตเทศบาลนครยะลา โจมตีโรงไฟฟ้าในเวลา 

กลางคืน ต ารวจเสียชีวิต 2 นาย และประชาชนบาดเจ็บ 23 คน และไฟฟ้าดับทั้งเมืองเป็นเวลาหลาย
ช่ัวโมง 

*  18 กรกฎาคม – รัฐบาลประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจัดต้ัง 
ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

*  21 กรกฎาคม – ยกเลิกกฎอัยการศึกในพื้นที่สามจังหวัด 
*  21 กันยายน - นาวิกโยธิน 2 นายจากค่ายจุฬาภรณ์ ถูกชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้าน 

ตันหยงลมิอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รุมท าร้ายเสียชีวิต หลังถูกจับเป็นตัวประกันนานกว่า 19 ช่ัวโมง 
เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นผู้ร่วมกอ่เหตุใช้อาวุธสงครามกราดยิงเข้าใส่ร้านน้ าชาในอ าเภอระแงะ ท าให้มี
ผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 5 ราย 

*  26 ตุลาคม ผู้ใหญบ่้านและรักษาความปลอดภัยหมูบ่้านจงัหวัดนราธิวาส ถูกยิง 
เสียชีวิต 4 ราย และมีผู้ได้รบับาดเจบ็อีก 4 ราย 

*  2 พฤศจิกายน - คนร้ายโจมตีระบบไฟฟ้าเมืองนราธิวาส ด้วยระเบิดพร้อมกัน 16 จุด  
ระเบิด 8 จุด มีผู้เสียชีวิต 1 ราย 
 

*  3 พฤศจิกายน - พล.ท.ขวัญชาติ กล้าหาญ แม่ทพัภาคที่ 4 ได้ลงนามในประกาศ 
กองทัพภาคที่ 4 เรื่องการใช้กฎอัยการศึกเพิ่มเติมในเขตอ าเภอจะนะ และอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
 
พ.ศ. 2549 

*  31 สิงหาคม เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดธนาคาร 22  จุดทั่วจังหวัดยะลา มี 
ผู้เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ 30 คน 

*  4 กันยายน มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คน ในเหตุการณ์ความไม่สงบใน 
ภาคใต้ นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 
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*  16 กันยายน เกิดเหตรุะเบิดในเวลาไล่เลี่ยกัน 4 จุด กลางเมืองหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บมากกว่า 50 คน นักท่องเที่ยวกว่า 1,000 คน ที่พักผ่อนอยู่ใน
โรงแรม 10 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในแนวที่เกิดเหตุระเบิด ต่างพากันหลบหนีออกจากโรงแรม จนเกิดโกลาหล 

*  2 พฤศจิกายน พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐบาล กล่าว 
ขอโทษต่อชาวมุสลิมกรณี “กรือเซะ-ตากใบ” ที่มีความเห็นว่ารัฐบาลที่ผ่านมาท าเกินกว่าเหตุ 

*  5 พฤศจิกายน ชาวบ้านใน ต าบลบาเจาะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กว่า 200  
คน รวมตัวเรียกร้องให้ถอนก าลังต ารวจ ตชด. ที่ดูแลความปลอดภัยให้กับโรงเรียนบ้านบาเจาะ ออก
จากพื้นที่ และปิดถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้าน สาเหตุมาจากมีราษฎรถูกยิงเสียชีวิต ท าให้ชาวบ้านเข้าใจ
ว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ยอมรับข้อเสนอย้ายฐานปฏิบัติการ ตชด. ออกจากพื้นที่ ท าให้
ชาวบ้านพอใจและสลายการชุมนุม 

*  21 พฤศจิกายน ชาวบ้าน ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา จ านวน 3 หมู่บ้าน  
กว่า 200 คน ชุมนุมเรียกร้องให้ถอนก าลังทหารพราน และ ตชด. ออกจากพื้นที่ 

*  22 พฤศจิกายน กลุ่มคนร้าย 7 คน จุดไฟเผาห้องเรียนในพื้นที่ ต าบลบาเจาะ และ  
ต าบลบันนังสตา ต่อหน้าครูและเด็ก 
 
พ.ศ. 2550 

*  18 กุมภาพันธ์ ในช่วงค่ ารวมเกิดเหตุระเบิดจังหวัดยะลา 15 ครั้ง จังหวัดปัตตานี 2  
ครั้ง จังหวัดนราธิวาส 8 ครั้ง จังหวัดสงขลา 2 ครั้ง วางเพลงิจังหวัดปัตตานี 12 ครั้ง จังหวัดนราธิวาส 
6 ครั้ง จังหวัดสงขลา 2 ครั้ง จงัหวัดยะลา 1 ครั้ง ลอบยงิจงัหวัดปัตตานี 1 ครั้ง จังหวัดนราธิวาส 1 
ครั้ง จังหวัดสงขลา 1 ครั้ง เสียชีวิต 6 ราย บาดเจบ็สาหัส 4 ราย บาดเจ็บ 62 ราย 

*  4 ธันวาคม คนร้ายซุกระเบิดในรถจกัรยานยนต์หน้าร้านข้าวต้มใน อ าเภอเมอืงปัตตาน ี
ก่อนจุดชนวนระเบิดมผีู้เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บสาหสั 25 ราย 
 
พ.ศ. 2551 

*  4 พฤศจิกายน คนร้ายวางระเบิดคารบ์อมบ์ และจกัรยานยนต์บอมบ์ 2 จุดหน้าที่ว่า
การอ าเภอสุคิริน ขณะมีการประชุมก านัน-ผู้ใหญบ่้าน ท าใหม้ีผู้ได้รบับาดเจ็บ 71 ราย เสียชีวิต 1 ราย 

*  5 ธันวาคม ตลาดดุซงญอ ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส คนร้ายก่อ
เหตุวางระเบิดร้านของช า สง่ผลใหม้ีผูเ้สียชีวิต 5 ราย มีเจ้าหน้าที่บาดเจบ็ 10 ราย ชาวบ้านบาดเจ็บ 
2 ราย 
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พ.ศ. 2552 
*  16 กุมภาพันธ์ รัฐบาลจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
*  26 พฤษภาคม ถนนสายเอเชีย หน้าที่ว่าการอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง คนร้ายใช้

ปืนยิงนายกเทศบาลต าบลเขาหัวช้าง รองนายกและเพื่อน รวมเสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บสาหัส 2 
ราย 

*  6 ตุลาคม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เกิดเหตุการณ์คาร์บอมบ์มี
ผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บ 39 คน 

*  9 ธันวาคม เกิดเหตุระเบิดข้ึนที่บริเวณศาลาริมแม่น้ าปัตตานี ถนนเลียบแม่น้ า เขต
เทศบาลนครยะลา มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 13 คน เสียชีวิต 2 ราย 

 
พ.ศ. 2553 

*  21 เมษายน คนร้ายก่อเหตุปาระเบิดชนิดเอ็ม 67 เข้าใส่เจ้าหน้าที่ต ารวจขณะเคารพ
ธงชาติ ส่งผลให้มีต ารวจเสียชีวิต 1 นาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 นาย และบาดเจ็บอีก 47 ราย วัน
เดียวกัน คนร้ายก่อเหตุระเบิดรถยนต์ ข้ึนบริ เวณหน้าร้านขายยาข้าง สภ.เมืองปัตตานี มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 21 ราย บาดเจ็บสาหัส 2 ราย 
 
พ.ศ. 2554 

*  18 มกราคม อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ออกประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี 
ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน นับเป็นครั้งแรกที่ยกเลิกเฉพาะอ าเภอแม่ลานจนถึงปัจจุบัน 

*  19 มกราคม คนร้ายราว 40 คน บุกถล่มฐานทหารที่จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้ทหาร
เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 13 ราย ปืนถูกปล้น 50 กระบอก กระสุนอีก 5,000 นัด 

*  26 มกราคม อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ออกค าสั่งกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ที่ 32/2554 เรื่อง โครงสร้างการจัดและอัตราก าลังของกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจ าปี 2554 โดยจัดก าลังทหารถึง 34,652 ราย เป็นการจัดก าลัง
ทหารมากที่สุดแต่งตั้งมีการจัดอัตราก าลัง มากกว่าการจัดก าลังทหารโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา 

*  21 เมษายน พล.ต.อัคร ทิพโรจน์ รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2547 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี 
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*  20 พฤษภาคม หลังมีชาวบ้านมาแจ้งว่ามีคนร้ายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยะลา อ าเภอ
ธารโต เจ้าหน้าที่ได้น าหน่วยรบทหารพรานไปล้อมแล้วเกิดการยิงกัน คนร้ายเสียชีวิตหมด 4 คน หนึ่ง
ในนั้น คือ มะแอ อภิบาลแบ แกนน าหลักในพื้นที่ ค่าหัว 2 ล้านบาท มีคดีรวมแล้วทั้งหมด 28 คดี 
รวมถึงการลอบสังหารพันต ารวจเอกสมเพียร เอกสมญา เมื่อปีที่แล้ว 

*  1 มิถุนายน นายรังสี สุภัทสร ชาวบ้านถูกระเบิดได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางไป
กรีดยางพารา ในอ าเภอกาบังต่อมา นายอัสมัน เฮาะมะสะเอ๊ะ ปลัดอ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา ได้
เดินทางไปตรวจเหตุการณ์ชาวบ้านเหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บ ทันทีที่เดินทางไปถึงปรากฏว่า
ได้มีเหตุระเบิดข้ึนอีกครั้งเป็นเหตุให้เสียชีวิตภายหลังถูกระเบิดรวมถึงผู้ติดตาม และผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 
ราย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ระเบิดได้รับบาดเจ็บจากระเบิดอีก 1 ราย รวมทั้งหมด 6 ราย 

*  24 สิงหาคม ภายในฐานปฏิบัติการณ์หน่วยพัฒนาสันติที่ 421 คนร้ายไม่ต่ ากว่า 20 
คน ยิงถล่มฐานส่งผลให้นายบาราเหม แฉะ อายุ 37 ปี สมาชิกอาสาสมัคร อ าเภอเทพา ถูกยิงด้วย
อาวุธปืนเอ็ม 16 เข้าล าตัวหลายนัด เสียชีวิต ส่วน อส.ทพ. มามะ นาวี อายุ 30 ปี อาสาสมัครทหาร
พราน ชุดพัฒนาสันติถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกน าส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่ถนนหน้ามัสยิดซกีู 
หมู่ที่  5 บ้านซีกู ต าบลละหาร อ าเภอสายบุรี คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายอามิ สือมิ อายุ 60 ปี 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านซีกู ต าบลละหาร เสียชีวิต 
 
พ.ศ. 2555 

*  3 มกราคม คนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องฝังใต้ถนนสายบ้านคลองช้าง -บ้านเขาวัง   
หมู่ที่ 3 ต าบลตรัง อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จุดชนวนระเบิดด้วยสายไฟ ท าให้ร้อยโท ดิเรกสิน 
รัตนสิน ผบ.ร้อย ร.15312 ฉก.ปัตตานี 25 และสิบเอก ยุทธยา จ าปามี เสียชีวิต 

*  31 มีนาคม เกิดเหตุการณ์คาร์บอมบ์ 2 จุดที่ จังหวัดยะลา มีผู้เสียชีวิต 11 ราย 
บาดเจ็บ 127 ราย และคาร์บอมบ์ที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในโรงแรมลีการเด้นส์ ส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิต 3 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 416 ราย  

*  24 มิถุนายน พระไข่ วงศ์อุทัย ถูกคนร้ายแทงเสียชีวิตที่วัดป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
*  20 กรกฎาคม อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้เกิดเหตุระเบิดคาร์บอมบ์ มี

ผู้ได้รับบาดเจ็บ 9 ราย บ้านเรือนร้านค้าเสียหายจ านวน 4 คูหา และรถยนต์เสียหาย 
*  25 กรกฎาคม อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา เกิดเหตุระเบิด ข้ึนที่บนถนนสายบ้าน

อูเป๊าะ-บ้านปากาซาแม หมู่ที่ 7 ต าบลวังพญา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 5 ราย 
และได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย 
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*  31 กรกฎาคม คนร้ายจุดระเบิดบริเวณโรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี ส่งผลให้มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย 

*  7 พฤศจิกายน พีระ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต
บริเวณด้านหน้าส านักงานสงขลาฟอร์รั่ม ถนนนครใน เขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 

 
พ.ศ. 2556 

*  13 กุมภาพันธ์ - คนร้ายบุกโจมตีฐานปฏิบัติการนาวิกโยธิน อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส เกิดการปะทะกับทหารนาวิกโยธิน เบื้องต้นทราบว่าคนร้ายเสียชีวิต 17 คน รวมทั้งมะรอโซ 
จันทรวดี แกนน าคนส าคัญในจังหวัดนราธิวาส 

*  6 เมษายน -คนร้ายกดระเบิดแสวงเครื่องบรรจุถังแก๊สปิกนิกหนัก 30 กิโลกรัม ที่ซุก
ในท่อระบายน้ าใต้พื้นถนน ท าให้อิศรา ทองธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และเชาวลิต ไชยฤกษ์ 
ปลัดฝ่ายป้องกันจังหวัดยะลา เสียชีวิต 

*  27 พฤษภาคม - อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี คนร้ายก่อเหตุวางระเบิดส่งผลให้มี
เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 นาย และเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บรวม 8 นาย 

*  28 มิถุนายน - คนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ บริเวณบริษัท พิธานพานิชย์ สาขานาทวี 
ถนนสายคลองแงะ-นาทวี อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีต ารวจเสียชีวิต 2 ราย และชาวบ้าน 1 ราย 
บาดเจ็บ 9 ราย บาดเจ็บสาหัส 4 ราย 

*  29 มิถุนายน – คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ต าบลห้วยกระทิง อ าเภอกรงปินัง 
จังหวัดยะลา มีทหารเสียชีวิต 8 ราย ทหารบาดเจ็บสาหัส 2 ราย ชาวบ้านบาดเจ็บสาหัส 2 ราย 

*  11 พฤศจิกายน - นายอับดุลย์ก่อนี หมัดเจริญ อายุ 58 ปี นายกเทศมนตรีเทศบาล
ต าบลเกาะแต้วถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต ที่จังหวัดสงขลา 

*  22 ธันวาคม - คนร้ายลอบวางระเบิดที่อ าเภอสะเดา 4 จุด จังหวัดสงขลา มีผู้ได้รับบาดเจบ็ 
9 ราย เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายในอ าเภอสะเดาในรอบหลายปีที่ผ่านมา 

 
พ.ศ. 2557 

*  26 มีนาคม ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ค าสั่ง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร ที่ 129/2557 เรื่อง โครงสร้างการจัดและอัตราก าลงัของกองอ านวยการ 
รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจ าปี 2557 โดยมีอัตราก าลัง 70,487 ราย 

*  6 เมษายน - เกิดเหตุระเบิด 4 จุด ในเขตเทศบาลนครยะลา ท าให้ชาวบ้านได้รับ
บาดเจ็บ 23 คน ในจ านวนน้ีอาการสาหัส 1 คน และพบผู้เสียชีวิต 1 คน 
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*  21 กรกฎาคม – คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้จัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ 

*  25 กรกฎาคม – เกิดเหตุระเบิดซึ่งซุกซ่อนในรถยนต์บริเวณหน้าโรงแรมฮอลิเดย์ 
ฮิลล์ (ฟูทูน่า) บริเวณเขตเทศบาลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ท าให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 
42 ราย 
 
พ.ศ. 2558 

*  1 เมษายน - พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯยกเลกิกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร 

*  3 มิถุนายน – คนร้ายยิงทหารเสียชีวิต 4 ราย ที่ถนนในท้องที่บ้านปาลกูาปาลัส หมู่ 
7 ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

*  19 ตุลาคม – คนร้ายก่อเหตลุอบวางระเบิดมทีหารเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 5 ราย 
*  29 ตุลาคม - เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด 7 จุด ในจังหวัดยะลา และ 1 จุด ใน

อ าเภอยะรงั จังหวัดปัตตานี 
*  12 พฤศจิกายน – คนร้ายวางระเบิดบรเิวณป้อมชุดรกัษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 

บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวัดปัตตานี มีคนเสียชีวิต 4 ราย และ
บาดเจบ็สาหสั 4 ราย 

 
พ.ศ. 2559 

*  13 มีนาคม - คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิด 6 จุด ที่อ าเภอสุไหงปาดี ลอบวางระเบดิ 
2 จุด อ าเภอเจาะไอร้อง บาดเจ็บ 9 ราย เกิดเหตุคนร้ายบุกเข้ายึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องท าลาย
ทรัพย์สินและพยายามเข้ายึดโรงพยาบาล มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย 

*  14 มีนาคม – คนร้ายวางระเบิด อ าเภอตากใบ 1 จุด อ าเภอสุไหงปาดี 1 จุด และ
อ าเภอเจาะไอร้อง 1 จุด บาดเจ็บ 3 ราย 

*  12 สิงหาคม – เกิดเหตุการณ์วางเพลิงและวางระเบิดในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เสียชีวิต 4 ราย 

*  2 พฤศจิกายน – เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ 8 จุด ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส 
และจังหวัดปัตตานี 
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*  22 พฤศจิกายน รัฐบาลประกาศใช้ พรบ.ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2551 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
พ.ศ. 2560 

*  13 มกราคม – มีค าสั่งกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ 
14/2560 เรื่อง โครงสร้างการจัดและอัตราก าลังของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 
ส่วนหน้า ประจ าปี 2560 จัดเจ้าหน้าที่จ านวน 61,604 ราย 

*  14 มกราคม - มีรายงานว่า สะแปอิง บาซอ ประธานขบวนการบีอาร์เอ็น โคออดีเนต 
เสียชีวิต 

*  6 เมษายน – เกิดระเบิดจ านวน 26 จุด ในพื้นที่ 4 จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา ส่งผลให้ไฟฟ้าดับสนิทเป็นบริเวณกว้าง 

*  1 กันยายน – ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกยุบรวมกับ
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 9 

*  4 ธันวาคม - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท า
หน้าที่ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า แทน พล.อ.
อุดมเดช สีตบุตร 
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ประวัติผู้เขยีน 
 

 
 

  

  
 

ช่ือ นายอาดิซีน หนิเร ่
วันเดือนปีเกิด 5 เมษายน 2522 
ต าแหน่ง ฝ่ายกิจการฮาลาลส่งออก ส านักงานคณะกรรมการ

กลางอสิลามแหง่ประเทศไทย 
ทุนการศึกษา  2547: ทุนมหาวิทยาลัย อัล - อัซฮรั ณ กรุงไคโร 

ประเทศอียปิต์ 
2550 : ทุนมหาวิทยาลัย 6th October University Of 
Egypt 

ประสบการณ์ท างาน 2561 - 2558 ฝ่ายกิจการฮาลาลสง่ออก 
ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
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