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ความรุนแรง จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  : วีรบุรุษหรือทรชน

(ความชอบธรรมบนความทุกข์เพื่อนมนุษย์)

    นาวาเอก กิตติพงษ์  จันทร์สมบูรณ์
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 เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้         เปน็พืน้ทีเ่หตุการณค์วามไมส่งบ 

อีกพื้นท่ีหน่ึงของโลกท่ีสามารถสร้างความสูญเสีย 

แก่มนุษยชาติที่นานาชาติต่างให้ความสนใจนับเป็น 

ระดับต้น ๆ ของโลก แต่สำาหรับประเทศไทย

แล้วนับเป็นพ้ืนที่ เ ดียวที่นำาความเจ็บปวด

และทุกข์ทรมานให้แก่ชาวไทยได้มากและ

ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของไทย 

เมื่อพิจารณาสาเหตุของเหตุการณ์ความรุนแรง 

หลายฝ่ายชี้ไปว่าเกิดจากปัจจัยที่หลากหลาย

ทั้งในมิติการเมือง สังคม และเศรษฐกิจที่พอ

จะรวบรวมเป็นเหตุผลเฉพาะได้ คือ เหตุผล 

ดา้นประวตัศิาสตร ์      ศาสนา         เชือ้ชาต ิ     ความตอ้งการ 

รักษาอำานาจการปกครองรัฐปัตตานี ความไม่

ยุติธรรมเท่าเทียมในสังคม การถูกกดขี่ ความยากจน 

และความต้องการรักษาอำานาจและระบบการ

ปกครองของประเทศไทย โดยตัวแสดงที่เป็น 

ผู้ก่อให้เกิดปัจจัยและทำาให้เกิดเป็นสถานการณ์

ขึ้นนั้นสามารถจัดกลุ่มรวมได้เป็นสามกลุ่ม คือ 

ฝ่ายที่จงใจให้เกิดสถานการณ์ คือกลุ่มแสวงหา

อำานาจ ได้แก่ กลุ่มผู้นำาศาสนา กลุ่มเชื้อสาย 

สุลต่าน กลุ่มหัวรุนแรงที่ถูกปลูกฝังอุดมการณ์  

และกลุ่มผู้ที่หลงผิด ส่วนฝ่ายที่สอง คือฝ่าย 

ตั้งรับที่ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แต่บางครั้ง 

ก็สร้างปัจจัยขึ้นโดยไม่เจตนาได้แก่ รัฐบาล และ 

ขา้ราชการ         และฝา่ยทีส่าม คอืกลุม่หาผลประโยชน ์

จากสถานการณ์ อันได้แก่ กลุ่มประกอบธุรกิจ

ผิดกฎหมาย และกลุ่มแสวงหาประโยชน์ทั้งใน 

และต่างประเทศ เช่น นักการเมือง องค์กรอิสระ 

http://www.oknation.net/

บทนำา
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ข้าราชการ และนักวิชาการบางส่วน แต่เมื่อพิจารณาโดยใช้เจตนาแห่งการ 
ใช้ความรุนแรงแล้ว ทุกฝ่ายต้องยอมรับว่าฝ่ายรัฐหรือฝ่ายแสวงประโยชน์ 
ไม่ใช่ผู้ที่ก่อความรุนแรง แต่เป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่นำาวิธีการแห่ง 
ความโหดเหี้ยมวิธีการของทรชนมาใช้เป็นเครื่องมือให้ได้มาซึ่งเป้าหมาย 
ท่ีเปน็ประโยชนข์องพวกตน โดยเฉพาะกลุม่ชนชัน้เจา้เมอืงและผูน้ำาศาสนา 
รุ่นเก่า      ที่พยายามรักษาสถานะทางอำานาจทั้งทางการเมืองและสังคมไว ้
โดยอ้างเหตุผลความชอบธรรมจากประวัติศาสตร์     จากศาสนา    จากภาษา และ 
การปกครอง  ดังนั้น ด้วยลักษณะที่ไร้มนุษยธรรมของคนกลุ่มนี้       หากประสบ 
ความสำาเร็จ สามารถแยกจงัหวดัภาคใตเ้ปน็รฐัอสิระ        กลุ่มคนเหล่านีไ้ด้อำานาจ 
ปกครองตามความฝัน เราสามารถคาดได้เลยว่า คนไทยในภาคใต้ที่ต้อง
ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของคนกลุ่มนี้จะประสบเคราะห์กรรมอย่าง
สาหัสเท่าไร เพื่อให้เข้าใจถึงกลุ่มคนดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้น บทความนี้จะ
อธิบายถึงวิวัฒนาการของกลุ่มก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้กลุ่มนี้ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่กลุ่มและ
พวกของตนต้องการอย่างไร มีผลต่อความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้าง และจะส่งผลให้แนวโน้มของสถานการณ์

เป็นอย่างไร   

 

 แกะรอยกลุ่มก่อการ
 เมื่อติดตามกลุ่มที่ทำาการต่อต้านรัฐไทยด้วยวิธีการก่อการร้ายนั้น 
จะพบว่ามีคนเพียงกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้อยู่เบ้ืองหลังให้มีแนวร่วมและสร้าง
ตวัแทนขึน้มาใหม่       เมือ่กลุม่คนเหลา่นีจ้ดัตัง้องคก์รได้ระยะหนึง่กจ็ะปรากฏ 
ความจริงให้แนวร่วมที่มีวุฒิภาวะ ได้ประจักษ์ถึงความความเสื่อมทราม 
ในรูปแบบและวิธีการของกลุ่มคนเหล่านี้ ทำาให้แนวร่วมและมวลชนในองค์กร
ที่ตั้งขึ้นเสื่อมและสลายไป แต่กลุ่มคนเหล่านี้ก็รวมตัวและสร้างองค์กรขึ้นใหม ่
รวมทั้งพัฒนาวิธีการในการควบคุมมวลชนที่เข้มข้นมากขึ้น ทั้งนี ้
เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอำานาจการปกครองรัฐปัตตานี จนนับเป็นวิวัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงมาตามลำาดับ ดังนี้ 
 ๑.	องค์กร	 PPM	 (Patani	 People’s	 Movement)	 โดย 
หะยสีหุลง        ประธานสภาอสิลามจงัหวดัปตัตานไีดก้อ่ตัง้กลุม่ขึน้เมือ่     พ.ศ.๒๔๙๐ 
เพื่อรณรงค์เรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเอง สิทธิทางศาสนาและ

วัฒนธรรม  และการปกครองโดยหลักศาสนาอิสลาม องค์กรนี้นับว่าเป็น
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องค์กรที่ยังมีอุดมการณ์ทางศาสนาค่อนข้างสูง

 ๒.	 กบฏดุซงญอร์	 เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๑ 

หะยีอับดุลราห์มาน ผู้นำาทางศาสนาได้นำาฝูงชนหลายร้อยคนบุกเข้าโจมตี

สถานีตำารวจที่จังหวัดนราธิวาสและเกิดการปะทะกัน จนมีผู้เสียชีวิตจาก

เหตุการณ์ประมาณ ๔๐๐ คน หลังจากนั้นชาวมุสลิมหลายพันคนหลบหนี 

ไปยังประเทศมาเลเซีย และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้ผู้นำาทางศาสนาทั้งในเขตไทย 

และมาเลเซียเรียกร้องให้ทำาสงครามทางศาสนา (ญิฮาด) กับเจ้าหน้าที่ไทย 

และเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ หะยีสุหลงได้รับการปล่อยตัวแต่ก็หายตัวไปพร้อม

กับนายอาหมัด โต๊ะมีนา บุตรชาย ใน พ.ศ.๒๔๙๗ ทำาให้มีผลกระทบ 

ต่อการระดมมวลชนและสร้างองค์กรในระยะต่อ ๆ มา

 ๓.	กลุ่ม	GAMPAR  (Gabungan Melayu Patani Raya หรือ 

Greater Patani Malayu Association)  ก่อตั้งโดย ตวนกู มุไฮยิดดิน 

ที่รัฐกลันตัน มาเลเซีย เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ มีวัตถุประสงค์จะรวมดินแดน 

๔ จังหวัดของไทยกับรัฐกลันตันของมาเลเซียเข้าด้วยกันเพื่อก่อตั้งเป็น 

รัฐอิสลาม 

 ๔.	กลุ่ม	 BNPP	  (The Barisan Nasional Pemberbasan 

Patani/BNPP หรือ Patani National Liberation Front) จัดตั้งเมื่อ 

พ.ศ.๒๕๐๒ โดยเต็งกู ยาลาล์ นาเซอร์  (Tengu Abdul Jalal) หรือ 

นายอดุลย์   ณ   สายบุรี   ลูกของต่วนกู อับดุลกอแดร์ เจ้าเมืองสายบุรี และ 

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นรองนายกสมาคม 

GAMPAR     เนื่องจากการเสียชีวิตของผู้นำา    PPM   และ   GAMPAR    โดย    BNPP  

เป็นกลุ่มติดอาวุธกลุ่มแรกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีก่อตั้งขึ้น 

เพื่อต่อต้านอำานาจรัฐ โครงสร้างของ BNPP แบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

  ๔.๑	 ฝ่ายมวลชน  นำาโดย อุสตาซ อับดุล การิม ฮาซัน 

จัดตั้งกลุ่ม BRN (The Barisan Revolusi Nasional/BRN หรือ National 

Revolutionary Front) เน้นอุดมการณ์สังคมนิยมอิสลาม จัดตั้งเมื่อ 

พ.ศ.๒๕๐๖ (บางแห่งอ้างว่าก่อตั้งเมื่อ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๓) 

ซึ่งอุสตาซ อับดุล การิม ฮาซัน หรือ หะยี อับดุล การิม ฮาซัน (Ustaz Haji 

Abdul Karim) เป็นอดีตโต๊ะครูปอเนาะในพื้นที่อำาเภอรือเสาะ จังหวัด
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นราธิวาส และมีผู้ร่วมก่อตั้งขบวนการอีกหลายคน โดยแบ่งองค์กรออกเป็น

    ๔.๑.๑ BRN–ULAMA  ด้านการเมืองและการศาสนา

    ๔.๑.๒ BRN-CONGRESS รับผิดชอบการปฏิบัติการ

ด้านการทหาร

    ๔.๑.๓ BRN-Coordinate สร้างความไม่สงบทางการ

เมืองและการก่อวินาศกรรม

   ๔.๒	 ฝ่ายต่างประเทศ นำาโดย เต็งกู บีรอ กอตอนีรอ ใช้ชื่อ 

กลุ่มว่า PULO (Persatuan Pembebasan Patani Bersatu/PPPB หรือ 

Patani United Liberation Organization/PULO) ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ 

มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๑ ที่อินเดีย โดยเต็งกู บีรอ กอตอนีรอ (Tengku Bira 

Kotanila) และนายกาบีร์ อับดุลเราะห์มาน (Kabir Abdul Rahman) 

ซึ่งสำาเร็จการศึกษาด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Aligarh Muslim 

ของอินเดีย ให้ความสำาคัญกับความเคลื่อนไหวที่จะจัดตั้งรัฐปัตตานีเป็น 

รัฐเอกราช เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ ได้เกิดความแตกแยกขึ้นในกลุ่มผู้นำา PULO 

ทำาให้หะยีอับดุลเราะห์มาน (Hayi Abdul Rohman หรือ Arrong  

Mooreng) แกนนำาคนสำาคัญได้แยกตัวออกมาตั้งกลุ่มใหม่ชื่อ New 

Patani United Liberation Army/New PULO โดยเป้าหมายของ

กลุ่มเน้นการเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเอง กลุ่มนี้มีปัญหาเรื่อง 

การคอรร์ปัชนัเงนิชว่ยจากตา่งประเทศ จงึยุตกิารเคลือ่นไหวป ี    พ.ศ.๒๕๔๓ - 

๒๕๔๘     

   ๔.๓		ฝ่ายติดอาวุธ  นำาโดย เปาะเยะ  เป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้

กลุ่ม BNPP ที่มี เต็งกู ยาลาล์ นาเซอร์ เป็นผู้นำาโดยตรง และเมื่อ เต็งกู ยาลาล ์

นาเซอร์ เสียชีวิตลง อุสตาสดิง ก็ได้ขึ้นเป็นผู้นำาแทน และใน พ.ศ.๒๕๓๒ 

ได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น BIPP เพื่อให้เข้ากับการปฏิวัติอิสลาม โดยเปลี่ยน

จาก National เป็น Islam แต่กลุ่มนี้ก็มีปัญหาคือ แกนนำาเน้นศักดินา

ชาตินิยม สมาชิกขาดวินัย ไม่ชำานาญการรบ ผู้ร่วมกระบวนการไร้

อุดมการณ์และร่วมมือกับอาชญากรในการก่อความไม่สงบ  

 ๕.	กลุ่ม	BBMP (Barisan Bersatu Mujahidin Patani) แนวร่วม 

มูจาฮีดีนปัตตานี ซึ่งก่อตั้งขึ้นก่อนเมื่อ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ โดยมี

แนวคิดที่จะรวบรวมขบวนการต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้มีเอกภาพและ

ความเข้มแข็งในการต่อสู้ ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการปลดแอก
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ร่วมก่อตั้งมีกลุ่มต่าง ๆ เช่น แกนนำา BRN 

Coordinate นักวิชาการทางศาสนา แกนนำา PULO และแกนนำา 

BNPP/BIPP

 ๖.	กลุ่ม	GMP (Gerakan Mujahidin Patani)  หรือ “ขบวน

การมูจาฮีดีนปัตตานี” เริ่มปรากฏชื่อใน พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นกลุ่มที่แยกตัว 

จากขบวนการ BIPP และ BBMP โดยมีแกนนำาสำาคัญประกอบด้วย 

อดีตสมาชิก BNPP/BIPP การเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้เน้นด้านการเมือง 

อยู่ในมาเลเซีย บทบาทสำาคัญของ GMP คือเป็นหนึ่งในแกนนำาที่รวบรวม

ขบวนการต่าง ๆ ก่อตั้งเป็นขบวนการร่วมเพื่อเอกราชปัตตานี หรือ 

เบอร์ซาตู (BERSATU) เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ (ยกเว้น BRN Coordinate 

ที่ไม่ได้เข้าร่วมขบวนการแต่เป็นพันธมิตร)

 ๗.	 กลุ่ม	 BERSATU มาจาก กลุ่มแนวร่วมเพื่อเอกราชปัตตานี 

(the United Front for the Independence of Patani หรือ the 

Barisan Kemerdekaan Patani and Solidarity) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 

๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ด้วยความเห็นชอบร่วมกันของแกนนำากลุ่ม 

BIPP GMP BRN และ PULO (รวมทั้ง PULO ใหม่ด้วย)  โดยมีการจัดประชุม 

ที่จะรวมนักรบปัตตานีเข้าด้วยกัน และจะรวมขบวนการต่อสู้ให้เป็นหนึ่งเดียว 

พ.ศ.๒๕๓๔ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “แนวร่วมเพื่อเอกราชปัตตานี” หรือ 

BERSATU โดยปัจจุบันมี ดร.วัน กาเดร์ เจ๊ะมาน เป็นประธาน ใช้วิธีการรบ 

แบบกองโจรอย่างแท้จริง  โดยเน้นการโจมตีฉาบฉวยและการเคลื่อนที่

อย่างรวดเร็ว  และมักจะปฏิบัติการตอบโต้การโจมตีกวาดล้างของฝ่ายรัฐ 

ด้วยการหันไปโจมตีสิ่งอำานวยความสะดวกที่เป็นเป้าหมายสาธารณะ 

และสร้างความแตกแยกระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม เมื่อ พ.ศ.

๒๕๔๑ รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับรัฐบาลมาเลเซียดำาเนินการปราบปราม 

จนทำาให้กลุ่ม BERSATU ต้องยุติความเคลื่อนไหว 

 ๘.	กลุ่มที่เคลื่อนไหวในปัจจุบัน  เนื่องจากกลุ่มต่าง ๆ ประสบ

ความเสื่อมถอย สมาชิกเข้าร่วมมือหรือมอบตัวกับรัฐบาลไทยจำานวนมาก 

แกนนำาบางส่วนจึงมีการแตกไปรวมตัวเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในปัจจุบัน 

 จาก พ.ศ.๒๕๒๖ (ค.ศ.๑๙๘๓) และ พ.ศ.๒๕๓๖ (ค.ศ.๑๙๙๓) 

กลุ่มก่อความไม่สงบได้ทำาข้อตกลงหยุดยิงกับฝ่ายรัฐบาลไทย รวมทั้งการปรับ 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่สามารถดึงมวลชนจำานวนมากออกจาก
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กลุ่มต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้ก่อความรุนแรงเข้ามอบตัว

เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๒๗/๔๑ 

เรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ ซึ่งพบว่ามีสมาชิก BRN และ PULO เข้ามอบตัวภายใต้ 

คำาสั่งนี้ถึง       ๓๔       คน       (กรกฎาคม    ๒๕๔๑    –   มีนาคม     ๒๕๔๔) ๑  แต่ในขณะ 

เดียวกันกลุ่มแกนนำาบางส่วนก็ได้พัฒนาตนเองโดยสร้างองค์กรใหม่และมี

การฝึกเยาวชนในปอเนาะและโรงเรียนสอนศาสนา ทำาให้ใน พ.ศ.๒๕๔๓ 

(ค.ศ.๒๐๐๐) ถึง พ.ศ.๒๕๔๗ (ค.ศ.๒๐๐๔) สามารถสร้างเยาวชน อายุ

ประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ ปี ให้พร้อมปฏิบัติการทางทหารได้ โดยกลุ่ม 

ผู้ก่อความรุนแรงในปัจจุบันนั้นคาดว่า๒  มีอยู่สองกลุ่มคือ  

 ๑.		กลุ่ม	GMIP   ขบวนการมูจาฮีดินอิสลามปัตตานี     (The  

Gerakan Mujahideen IsIam Patani)  ปรากฏชื่อของกลุ่มนี้เป็นครั้งแรก

เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ ผู้ก่อตั้งคือ เยาวชนชาวอำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

เคยฝึกอบรมที่ลิเบีย และร่วมรบกับขบวนการมูจาฮีดีนในอัฟกานิสถาน

ในสงครามต่อต้านสหภาพโซเวียต เมื่อคริสต์ทศวรรษ ๑๙๙๐ เป้าหมาย

หลักของ GMIP คือ การจัดตั้งรัฐปัตตานีที่เป็นอิสระ แต่ดูเหมือนว่า 

GMIP จะมีความใกล้ชิดกับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงในต่างประเทศมากกว่า

กลุ่ม BRN และกลุ่ม PULO โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับกลุ่ม Kumpulan 

Mujahideen Malaysia (KMM) เนื่องจากในช่วงที่ผู้นำากลุ่มนี้ฝึกอบรม 

ท่ีลิเบยีน้ันมีความสนทิสนมใกลชิ้ดกบัญาตขิองประธาน          พรรคการเมอืงหนึง่ 

ของประเทศมาเลเซีย

 ๒.	กลุ่ม	 BRN	 Coordinate เป็นกลุ่มหลักที่เคลื่อนไหว 

ก่อความไม่สงบในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อทำาความเข้าใจโครงสร้างของกลุ่มนี ้

จึงจำาเป็นต้องรับรู้ถึงลักษณะองค์กรและระบบการทำางานและแผน

ยุทธศาสตร์ของกลุ่มก่อการกลุ่มนี้ ดังต่อไปนี้  

  ๒.๑	 เป้าหมาย  กลุ่ม BRN Coordinate  ตั้งเป้าหมาย 

ความสำาเร็จที่การได้ตั้งรัฐปัตตานีดารุสลามโดยการทำาลายสังคม แบ่งแยก 

 ๑ ชิดชนก ราฮิมมูลา, ขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย	 ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี http:// www.isoc4-2.mi.th

 ๒ Saschar Helbardt, Anatomy of Southern Thailand’s Insurgency : Some 

Preliminary Insights, University of Passua.
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มุสลิมและพุทธ บีบให้ไทยพุทธออกนอกพื้นที่ ทำาลายโครงสร้างรัฐใน

พื้นที่ และจัดตั้งโครงสร้างรัฐซ้อนรัฐ          

  ๒.๒	 โครงสร้างขององค์กร	

   ๒.๒.๑  DPP  (Dewan Pimpinan Pusat) 

สภาองค์กรนำา

   ๒.๒.๒  ประธาน/รองประธาน

   ๒.๒.๓  ฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายทหาร 

ฝ่ายปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายเยาวชน ฝ่ายศาสนา ฝ่ายเศรษฐกิจ และฝ่าย

เขต/พื้นที่

   ๒.๒.๔ โครงสร้างการปกครองมวลชน

      ๒.๒.๔.๑ ระดับเขต (กัส) - หัวหน้ากัส

               ก) ปัตตานีอูตารา (ตอ.) เขต ๒

นราธิวาสและปัตตานีบางส่วน

               ข) ปัตตานีตือเงาะ(กลาง) เขต ๑

ปัตตานี ยะลา นราธิวาสบางส่วน

          ค) ปัตตานียาโต๊ะ (ตต.) เขต ๓ 

เทพา จะนะ สะบ้าย้อย นาทวี สะเดา และควนโดน เมืองสตูล

      ๒.๒.๔.๒ ระดับพื้นที่

         ก) จังหวัด (วิลายะห์) - สกอมเวล 

         ข) อำาเภอ (แดอาเราะห์) - สกอม

(ปัตตานี) มี ๕ สกอม นราธิวาส ๖ สกอม ยะลา ๓ สกอม

         ค) ตำาบล (ลีกาลัน) - กูมิส 

         ง) หมู่บ้าน (อาเยาะห์) - หัวหน้า

อาเยาะห์

    ๒.๒.๕  กองกำาลัง   

         การดำาเนินการสร้างเหตุรุนแรงโดยใช้ 

นักรบกองโจร Part-time และใช้ฐานมวลชนระดับหมู่บ้าน ซึ่งเวลาปกต ิ

จะเป็นชาวบ้านที่ทำางาน หรืออยู่กับครอบครัว อยู่กับพ่อแม่ โดยกลุ่ม 

BRN Coordinate จะสร้างเยาวชนเหล่านี้ขึ้นโดยการปลูกฝังอุดมการณ์ 

ศาสนา (Jihad) และชาตินิยม (Nationalism) รวมทั้งการฝึกยุทธวิธ ี

เยาวชนที่จบหลักสูตรจะแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่  
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      ๒.๒.๕.๑ คอมมานโด -  เชี่ยวชาญ ผ่านการ
ฝึกจากต่างประเทศ เคยปฏิบัติการจริง  
      ๒.๒.๕.๒ เยาวชนคอมมานโดหรือกองกำาลัง
RKK - กำาลังระดับอาเยาะห์ผ่านหลักสูตร ยุทธวิธี RKK  
      ๒.๒.๕.๓ เยาวชนทหาร เป็นกองกำาลังตาม 
หมู่บ้านมีหน้าที่เตรียมการ และสนับสนุนด้านต่าง ๆ  เช่น การหาข่าว และ
การพยาบาล เป็นต้น
   ๒.๓	 ยุทธศาสตร ์ แกนนำา BRN Coordinate ได้พัฒนา
ยุทธศาสตร์ของตนเองขึ้นที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์ขั้นตอนการปฏิวัติ 
พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๕๐ โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่  สร้างจิตสำานึกมวลชน 
ตั้งมวลชนตั้งองค์กร ตั้งกองกำาลัง อุดมการณ์ชาตินิยม เตรียมพร้อมปฏิวัต ิ
และขั้นปฏิวัติ
   ๒.๔												ยทุธวธิ	ี									เปน็การนำายทุธศาสตร์ไปใชใ้หบ้รรลุเปา้หมาย 
ในระดับปฏิบัติการ แกนนำา BRN Coordinate ได้สร้างหลักยุทธวิธีขึ้นเพื่อ
ให้สมาชิกนำาไปใช้  ได้แก่ หลักเอกภาพ  ใช้ความรุนแรง  ศาสนา นำาลวง 
เจ้าหน้าที่เข้าเขตสังหาร  ประวัติศาสตร์  ลอบทำาร้าย  แฝงตัว ใส่ร้าย 
ข่มขู่ ไม่ประกาศตนเอง ใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ ร่วมมือกับกลุ่มอิทธิพล
   ๒.๕	 หลักนิยม	 สร้างความสนใจต่อนานาชาติ ควบคุม
สังคม ทำาลายระบบรัฐด้วยการสร้างความน่าสะพรึงกลัว 
   ๒.๖	 	 หลักสูตร	 RKK	  สำาหรับสมาชิกระดับ Commando 
เป็นการฝึกตามหลักสูตรที่เป็นระบบ ใช้เวลา ๒๘ วัน ติดต่อกัน หลักสูตร 
RKK (Runda Kumpulan Kecil) เป็นหลักสูตรหน่วยจรยุทธ์ขนาดเล็ก 
สมาชกิในกลุม่ประกอบดว้ย ตำาแหนง่ดตูน้ทาง      ตำาแหนง่หวัหนา้ชดุ       ตำาแหนง่ 
สื่อสาร/พยาบาล ตำาแหน่งปฏิบัติการสองคน และตำาแหน่งรองหัวหน้าชุด 
โดยวิชาทีฝึ่กจะเรยีงลำาดบัจากพืน้ฐานไปสูช่ัน้สงู        เปน็การฝกึในเวลากลางคนื 
เป็นหลัก ส่วนเวลากลางวันรับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์รัฐปัตตานี 
และทฤษฎีการรบแบบต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกสาธิตการต่อวงจรระเบิด
สูตรผสมระเบิดเพลิง การถอด/ประกอบอาวุธปืน การต่อสู้ป้องกันตัว 
การฝึกอาวุธโดยใช้ไม้แทนปืน เป็นต้น หัวข้อวิชาที่สำาคัญที่มีการสอน 
๖ วิชาหลัก ได้แก่ วิชาการปฏิวัติ วิชาปฏิบัติการข่าว วิชาวิเคราะห์พื้นที่
การรบ วิชาการส่งกำาลังและเศรษฐกิจ วิชาการจิตวิทยา และวิชาการ

บริหารองค์กรปฏิวัติ  
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 วิเคราะห์การกระทำาของกลุ่มก่อการ 
 การดำาเนินยุทธศาสตร์ของผู้ก่อความรุนแรงแบบไร้มนุษยธรรม 

และปิดบังซ่อนเร้น  นับว่าอาจจะล้มเหลวเพราะไม่ได้รับความเห็นใจจาก 

ทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศ และล้มเหลวที่จะสื่อสารให้สังคมภายนอก

ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผู้ก่อความรุนแรง รวมถึงไม่ทราบว่าปัญหา 

เกิดขึ้นเพราะอะไร นานาประเทศไม่ได้ให้ความเห็นใจในการต่อสู้ของ

กลุ่มก่อการในจังหวัดภาคใต้ด้วยสาเหตุที่ไม่รู้ว่าต้องการอะไร และไม่เห็น

อุดมการณ์ มีเพียงความโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมที่นานาประเทศยอมรับ 

ไม่ได้ หากมีการนำาขึ้นศาลก็ไม่ต่างจากฆาตกรหรืออาชญากร นักวิเคราะห์ 

ต่างประเทศได้ยืนยันว่ากลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ คือกลุ่มก่อการที่ใช้โรงเรียนสอนศาสนามาปลูกฝังความรุนแรง

ให้แก่เยาวชน  ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของฝ่ายทหารว่า หากกลุ่ม 

ผู้ก่อความรุนแรงเปิดเผยตัวจะไม่มีที่ยืนในสังคม เพราะได้สร้างความคับแค้น 

อย่างแสนสาหัสแก่กลุ่มคนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  ไม่ว่าคนไทยพุทธ 

คนไทยมุสลิม เด็ก ผู้ใหญ่ ข้าราชการ หรือ ผู้นำาศาสนาที่ต้องสูญเสียชีวิต 

ญาติพี่น้อง ตลอดจนทรัพย์สิน จากฝีมือของคนกลุ่มนี้โดยไม่มีเหตุของ

ความเกลียดชังมาก่อน ๓ ดังนั้น ผู้ก่อความรุนแรงจึงให้กลุ่ม NEW PULO  

ออกหน้าแทนในการเจรจา อย่างไรก็ตาม การดำาเนินการระดับยุทธวิธ ี

ของผู้ก่อความรุนแรง นับว่าประสบความสำาเร็จ ที่สามารถควบคุมมวลชนได้ 

เพราะกดประชาชนให้มีความหวาดกลัวพวกตนได้อย่างมากที่สุด 

และสามารถดำารงอยู่และมีอิสระในการปฏิบัติการ จากการปฏิบัติการ 

ที่ใช้ยุทธวิธีกองโจรที่แยบยล ในขณะเดียวกันก็สามารถดำาเนินยุทธศาสตร์ 

ให้ต่างประเทศบีบรัฐไทยให้ยอมรับการปกครองตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
 สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔

 สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่

เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ มีเหตุการณ์

 ๓ สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง  เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๕

 ๔ รายงานผลการศึกษา  คณะทำางานชุดวิชาการ ศึกษาและเสนอรายงานแนวทางการ

รับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ธ.ค.๕๕
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เกิดขึ้นรวม ๑๒,๓๗๗ ครั้ง ทำาให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมกัน

จำานวน ๑๔,๘๙๐ ราย กลุ่มผู้ก่อความรุนแรงสามารถก่อความไม่สงบได้

อย่างต่อเนื่อง ผลก็คือสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กำาลังวิกฤต 

ประชาชนมีความหวาดกลัว สับสน ความท้อแท้และสิ้นหวังเกิดขึ้นอย่าง

กวา้งขวางในอตัราท่ีรวดเรว็        มปีระชาชนทยอยอพยพออกนอกพืน้ที ่     โดยที ่

ฝ่ายรัฐไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ ทั้ง ๆ  ที่มีกำาลังอำานาจในทุก ๆ  ด้าน 

ที่เหนือกว่าฝ่ายผู้ก่อความรุนแรง เนื่องจากปัจจัยหลายประการที่ทำาให้ฝ่ายรัฐ 

สูญเสียความได้เปรียบ จึงทำาให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์มีแต ่

ทรงกับทรุด แม้รัฐบาลจะเพิ่มกำาลังและงบประมาณไปเต็มที่แล้วก็ตาม 

 กลุ่มผู้ก่อความรุนแรงนั้น นับว่าเป็นขบวนการที่มีวิวัฒนาการ 

ในการสร้างและพัฒนาองค์กร ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการต่อสู่อย่างแยบยล 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ กลุ่มผู้ก่อความรุนแรงได้ปรับ 

ยุทธศาสตร์ตามหลักการรบแบบกองโจรด้วยการนำาขบวนการลงใต้ดิน 

ปิดบังฝ่ายความมั่นคงของรัฐอย่างแนบเนียน แต่กลับมีการดำาเนินการสร้าง 

อุดมการณ์ ล้างสมอง ฝึกทักษะการต่อสู้แก่สมาชิกเยาวชนจนสามารถ 

ขยายเครือข่ายกำาลังตามแผนยุทธศาสตร์บันได ๗ ขั้นได้อย่างกว้างขวาง 

โดยใน พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นขั้นเตรียมพร้อมก่อนที่จะประกาศสงครามปฏิวัต ิ

กับประเทศไทยและแยกตัวรัฐปัตตานีออกไป ส่งผลให้เหตุการณ์ความรุนแรง 

ในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ยุทธศาสตร์ของผู้ก่อ 

ความรุนแรงเป็นการทำาสงครามยืดเยื้อท่ีใช้ความรุนแรงและเคลื่อนไหว

แบบปกปิดเพื่อรักษาสภาพมวลชน องค์กรปฏิวัติ และองค์กรระหว่าง 

ประเทศให้พรอ้มทีจ่ะเขา้สูข่ัน้ประกาศสงครามปฏวิตั ิ    มกีารสรา้งโครงขา่ย 

รฐัซอ้นรฐัทีม่คีวามสำาเรจ็ในระดบัทีส่งูมาก โดยแบง่พืน้ทีป่กครองออกเปน็ 

๓ เขต ประกอบด้วย ๑๔ จังหวัด (วิลายะห์) ที่มีสกอมเวลเป็นผู้ปกครอง 

มีอำานาจตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ   ที่รับมาจากสมาชิกระดับอำาเภอ (แดอาเราะห์) 

ตำาบล (ลีกาลัน) และหมู่บ้าน (อาเยาะห์) ซึ่งเป็นการบริหารและการปกครอง 

ตามลำาดับเหมือนมีรัฐซ้อนอยู่อีกรัฐหนึ่งที่ฝ่ายรัฐไทยไม่สามารถเข้าถึงหรือ

รับรู้ว่าใครคือผู้ที่อยู่ในกระบวนการนี้เลย จึงนับได้ว่าผู้ก่อความรุนแรง 

สามารถยึดประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ได้ที่ระดับหนึ่งแล้ว 

ดังนั้นการปฏิบัติการของฝ่ายรัฐไทยจะต้องไม่ใช่เพียงการรักษาความสงบ 

แต่ต้องนับว่าเป็นการกอบกู้ ยึดประเทศไทยในส่วนนี้คืน
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 แนวโน้มสถานการณ์
 การดำาเนินการลักษณะที่โหดเหี้ยม และข่มขู่มวลชนให้ตกอยู ่

ในความหวาดกลัว (Kingdom of Fear) รวมถึงการร่วมมือกับกลุ่มที่ทำา

ผิดกฎหมาย เช่น ค้านำ้ามันเถื่อนและยาเสพติด จะสร้างผลกระทบมุมกลับ 

ต่อกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในระยะยาว เพราะมวลชนย่อมฉลาดและรับรู ้

ได้ถึงความช่ัวร้ายของกลุ่มคนเหล่านี้หากปล่อยให้เกิดรัฐปัตตานีขึ้น 

พวกเขาก็ตกอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการที่โหดร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ดงันัน้มวลชนและแนวรว่มจะถกูบบีเขา้จนมมุ        และเกดิความรูส้กึต่อต้าน 

ไม่ยอมรับพฤติกรรมและแนวทางของผู้ก่อความรุนแรงในที่สุดมวลชน

จะหันกลับไปสนับสนุนรัฐ หากรัฐประสบความสำาเร็จในการปลดปล่อย

ประชาชนจากผู้ก่อความรุนแรง โดยลดสภาวะความหวาดกลัวได้ ทั้งนี้

สอดคล้องกับผลงานวิจัยศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองของ

ประชาชนทั่วไปในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน พ.ศ.๒๕๕๑ ประชากร

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนมุสลิม ร้อยละ ๕๗ พึงพอใจและเห็นด้วยกับรูปแบบ 

การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเดิม และอีกร้อยละ ๔๐ เห็นด้วยกับการ

ปกครองแบบพิเศษ ซึ่งหมายความว่าประชาชนไม่ได้ยอมรับแนวคิด 

ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในการให้แยกประเทศ หรือแม้แต่การปกครอง

แบบพิเศษ ดังนั้น รัฐยังมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะค่อนข้างมากกว่า 

ฝ่ายผู้ก่อความรุนแรง หากตัวชี้วัดหนึ่งคือความต้องการอันบริสุทธิ์ของ

มวลชน 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ความไม่สงบกับทฤษฎีความขัดแย้ง 

และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศต่าง ๆ  ในลักษณะเช่นเดียวกับประเทศไทย 

แล้ว พบว่า ทุกกรณีจะจบลงที่การเจรจาสันติภาพ เหตุการณ์ความไม่สงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นเดียวกัน มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าทั้งสองฝ่าย 

จะทำาให้เกิดการเจรจา ซึ่งก็มีการเจรจาทางลับไปบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม 

หากการเจรจาเป็นไปโดยเปิดเผยและมีรัฐอื่นมาเป็นตัวกลางแม้ว่าจะอ้างว่า 

เป็นผู้อำานวยความสะดวกก็ตาม จะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการยกระดับปัญหา 

ไปสู่สากลและพ่ายแพ้ต่อกลุ่มก่อการร้ายเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่ประเทศ 

เพื่อนบ้านของรัฐไทยได้รับบทเรียนอันเจ็บปวดมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมื่อประกอบกับการเจรจานั้นมีวาระซ่อนเร้นเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุน 

(Personal Interest)    หรือเพียงแค่ประโยชน์สาธารณะ Public Interest) 
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 มีอิทธิพลเหนือผลประโยชน์ของชาติ (National Interest) และ  ความมั่นคง 

แห่งรัฐ (National Security)  อย่างแท้จริง และแม้ว่าภาพที่จะเกิด 

อยา่งคอ่นขา้งแนน่อนกค็อื การจดัต้ัง	เขตปกครองพเิศษในชว่งเวลา	๑๐	ป ี

ขา้งหนา้							เชน่เดยีวกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนทำากับแควน้อยุกูร ์หรอื ทเิบต 

ก็ตาม ไม่มีประเทศใดในโลกปัจจุบันที่ยอมรับการเจรจากับผู้ก่อการร้าย 

และยกระดับการเจรจา หรือลงนามยุติความรุนแรงจนกว่าอำานาจรัฐ 

สามารถควบคุมสถานการณ์ระดับยุทธศาสตร์และยุทธการได้อย่างเบ็ดเสร็จ 

หรือปรากฏภาพสถานการณ์ว่าฝ่ายรัฐมีความเหนือกว่าฝ่ายก่อการ 

ทั้งด้านการเข้าถึงมวลชนและการควบคุมการก่อความรุนแรงอย่าง

ชัดเจนเช่นเดียวกับการต่อสู้กับโจรก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคใต้

ในอดีตกาล ทั้งนี้รัฐจะสามารถควบคุมอนาคตภาพให้เป็นการปกครอง

แบบพิเศษท่ีมีความสงบสุขได้หากแนวทางที่ฝ่ายรัฐดำาเนินการอยู่ปัจจุบัน

มีโมเมนตัมไปอย่างต่อเนื่อง พร้อม ๆ กับการพัฒนาประสิทธิภาพ และ

ความจริงจัง รวมถึงความต่อเนื่องในการดำาเนินงานของรัฐบาล ทหาร และ 

ภาคพลเรือน แม้ว่าความพยายามดังกล่าวจะต้องอดทนต่อความยากลำาบาก 

และใช้เวลายาวนานสักเท่าไรก็ตาม มิฉะนั้นแล้วอนาคตภาพที่มีโอกาส 

เกิดน้อยกว่าแต่เป็นไปได้ก็คือ ภาพที่รัฐถูกบีบบังคับให้เจรจากับผู้ก่อ 

ความรุนแรง เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ปกครองตนเอง 

และนำาไปสู่การตั้งรัฐอิสระ แยกดินแดนออกจากประเทศไทยไปในที่สุด

   ภาพ การเจรจาครั้งแรกอย่างเป็นทางการ 
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เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  โดยมี พลโท ภราดร 

พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

(สมช.) พร้อมประทับตราครุฑ ตราประจำา
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