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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนปญหาความมั่นคงแหงชาติของไทยมา
กวาศตวรรษ ที่สืบเน่ืองมาต้ังแตตนกรุงรัตนโกสินทร เมื่อเมืองปตตานี ในฐานะเมืองประเทศราช
ของกรุงสยามเร่ิมไมสงเคร่ืองบรรณาการ การที่ไทยตองเสียดินแดนปตตานีบางสวนไปใหอังกฤษ
ภายใตสนธิสัญญา Anglo-Siamese Treaty 1909 ทําใหแผนดินปตตานี แบงเปน ๒ สวน คือ สวนใต
ตกอยูกับอังกฤษ ที่กลายมาเปนมาเลเซียในปจจุบัน และสวนเหนือที่ยังเหลืออยูกับไทยภายใต
สภาพแหงราชอาณาจักรไทย

ความขัดแยงในพื้นที่ไมเคยสูญหายไปไหน ความรุนแรงเทาน้ันที่ผันแปรไปตามปจจัย
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในแตละยุค

ภายใตบริบทของการเมืองระหวางประเทศ เพื่อตอสูกับการกอการรายสากล ต้ังแต พ .ศ.
๒๕๔๔ อันสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ 9/11 ทําใหพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับผลกระทบ
อยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งคือ จุดเร่ิมตนของการศึกษาน้ี ที่มีสวนเกี่ยวโยงกับการร้ือฟนและการขยาย
ความรุนแรงของปญหาความไมสงบในภาคใต

การศึกษาถึงปจจัยที่เกี่ยวของ โดยการนําทฤษฎี Linkage Theory ของ James N. Rosenau
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปนตัวกําหนด (initial stage of linkage) และที่ไดรับผลกระทบ (terminal stage)
รวมทั้งปจจัยจากภายใน (polity) และปจจัยภายนอก (environment) ตาง ๆ ในเหตุการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่ออธิบายถึงอิทธิผลของมิติตางประเทศที่มีอยูกับเหตุการณ และเพื่อศึกษาถึง
รูปแบบกระบวนการความเชื่อมโยงภายใตหลักการทฤษฎีน้ี

แนวคิดวาดวยประชาคมโลกอิสลามไดถูกนํามาประกอบการอธิบายปจจัยภายนอกตอ
เหตุการณเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจชัดเจนมากขึ้นถึงสายสัมพันธระหวางประชาชาติมุสลิมที่มีตอ
กระบวนทัศนในเชิงที่เกื้อหนุนกัน ดวยความรูสึกในเอกภาพแหงศรัทธาเดียวกัน

ผูศึกษาตระหนักดีถึงความสลับซับซอนของปญหาที่มีหลากหลายมิติ จึงไดสรุปรายงาน
ถึงปจจัยทางประวัติศาสตร อัตลักษณทางเชื้อชาติและศาสนา ความแตกตางของชาวมุสลิมในพื้นที่
กับชุมชนมุสลิมอ่ืน ๆ ในประเทศไทย คานิยมของการศึกษา ปญหาการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้ง
นโยบายความมั่นคงในชวงตาง ๆ

การพัฒนาความสัมพันธระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงเดียวกัน เพื่อเปน
พันธมิตรในสงครามตอตานการกอการรายสากล จนประเทศไทยไดรับสถานะ Major Non NATO
Ally ถือไดวา ชวยเกื้อหนุนการรณรงคของกลุมกอความไมสงบ ซึ่งไมคืบหนานักกอนหนาน้ี ใหฟน
ตัวขึ้นมาใหม กลุมเหลาน้ี มีหลากหลายกลุมและกอต้ังมากวา ๖๐ ป ทั้ง BRN-Barisan Revolusi



จ

Nasional Melayu Patani, PULO-Patani United Liberation Organization, BERSATU ตลอดจน
GMP-Gerakan Mujahidin Patani รวมทั้ง BRN-Coordinates และ RKK Runda Kumpulan Kecil

กลุมกอความไมสงบสามารถนําพัฒนาการในบริบทระหวางประเทศวาดวย Global War on
Terror มาผสมผสานกับพัฒนาการและนโยบายของรัฐที่รวม GWOT เพื่อปลุกเรามวลชนไดอยาง
ลงตัว การปราบปรามอยางรุนแรงในกรณีกรือเซะและกรณีตากใบ ชวยขยายผลใหการรณรงค
และการขยายความรุนแรงไดรับความสนใจจากตางประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได และเปนเชื้อเพลิง
ใหอาจนําความไมสงบกลายเปนปญหาสากล

ผลจากการศึกษา จะชวยแนะนําไดถึงปจจัยที่เกี่ยวของในมิติตางประเทศตอความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนการประมวลนโยบายและมาตรการในปจจุบัน ตลอดจน
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของไดอยางมีหลักการ

นโยบายและมาตรการที่ดําเนินการในมิติตางประเทศสวนใหญ น้ัน มีเปาหมายหลักคือ การ
ปองกันการทําใหปญหาความไมสงบกลายเปนปญหาสากล

แตจากการวิเคราะหปจจัยจากการศึกษา ทําใหพบวานโยบายและมาตรการในมิติตางประเทศ
น้ัน สามารถตอบสนองการแกปญหาไดในมิติอ่ืน ๆ ดวย อาทิ ความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
การลดความรุนแรงและการใชสันติวิธี การศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนการเยียวยาและการ
สมานฉันท เพื่อการร้ือฟนความสงบของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางยั่งยืน

โดยขอจํากัดของเวลาในการทําการศึกษา แตโดยความสําคัญของสารัตถะ ผูศึกษาไดแนะนําวา
การศึกษาในเบื้องลึกของมิติตางประเทศตอปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต จะเปน
ประโยชนตอหนวยราชการที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงการตางประเทศ เพื่อจักไดใชเปนขออางอิง
เชิงวิชาการ ในการปรับปรุงและประสานนโยบายและมาตรการกับหนวยราชการที่เกี่ยวของในการ
แกปญหาใหมีเอกภาพเดียวกันกวาที่เปนอยู

นอกจากน้ัน การศึกษาตอไปในเชิงลึกถึงสัมพันธภาพระหวางแนวคิดแหงประชาคมโลกอิสลาม
กับสังคมมุสลิมไทย จะชวยอธิบายไดชัดเจนมากขึ้นถึงพฤติกรรมของชุมชนมุสลิมโดยเฉพาะชาวบาน
ในพื้นที่ความไมสงบตอปจจัยที่กระทบอัตลักษณทางศาสนา
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กิตติกรรมประกาศ

ผูศึกษาขอขอบพระคุณผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศทุกทาน นับต้ังแต
ฯพณฯ กษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ ตลอดจนทานปลัดกระทรวงฯ ฯพณฯ ธีรกุล นิยม
และรองปลัดกระทรวงฯ ทุกทาน ที่ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกระทรวงฯ
ดวยการสงเสริมใหมีการจัดอบรมนักบริหารการทูต รวมทั้งไดอนุมัติใหผูศึกษาเขารับการอบรม

ซึ่งการอบรมน้ี น้ัน ผูศึกษาถือเปนโอกาสดีที่ไดทบทวนหลักการบริหารที่ผานมาของตนเอง
และไดศึกษาแนวทางการบริหารใหม ตลอดจนวิธีคิด นอกจากน้ัน ยังมีโอกาสเสริมสรางเครือขาย
กับนักศึกษารวมรุนจากกระทรวงฯ รวมทั้งสรางเครือขายใหมและแลกเปลี่ยนประสบการณในมุมมอง
ที่หลากหลายกับนักศึกษารวมรุนจากหนวยราชการอ่ืน ซึ่งผูศึกษาเชื่อมั่นวาจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอไปในการปฏิบัติราชการ

ผูศึกษารูสกึซาบซึง้และประทบัใจเปนอยางยิ่งจากการทุมเททํางานอยางแข็งขันของผูอํานวยการ
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ตลอดจนเจาหนาที่ทุกทาน เพื่อใหโครงการอบรมน้ีบรรลุ
เปาหมายที่วางไว ดวยมิตรไมตรีและความเอาใจใสดูแลตลอดระยะเวลาการอบรม ซึ่งจัก
ประทับตราตรึงในจิตใจของผูศึกษาและผูรวมรุนทานอ่ืน ๆ เชนกัน

สําหรับการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี น้ัน ผูศึกษาไดรับคําแนะนําเปนอยางดี
จากคณาจารยที่ปรึกษาทุกทานคือ ดร.จิตริยา ปนทอง รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ ในฐานะ
อาจารยที่ปรึกษาหลัก และ ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร และ รศ.ดร.สมพร แสงชัย ที่ไดใหขอคิด ทั้งในสวนของ
กรอบการศึกษาและเคร่ืองมือประกอบการศึกษา เพื่อใหเปนเอกสารที่ทรงคุณคาในเชงิวิชาการ ผูศึกษาจึง
ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสน้ี

ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท จากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนอีกทานหน่ึงที่
ผูศึกษาไดรับความกรุณาในการแนะนําเอกสารสําคัญ ๆ ทางวิชาการที่เกี่ยวของ

ผูศึกษาไดรับความรวมมือเปนอยางดี จาก นส.เสมอจิต ลิ่มลิขิต และนส.ธนวรรณ ภมรานนท
ขาราชการในสังกัดกรมเอเชียใตฯ กระทรวงการตางประเทศ ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดการประยุกตใช
ทฤษฎีและการพัฒนารายงานใหสมบูรณมากขึ้นในเชิงวิชาการ

การจัดทําแผนภูมิเพื่ออธิบายกระบวนการเชื่อมโยงออกมาไดเรียบรอยสวยงาม น้ัน เปน
ฝมือการใช computer software ของนายภัทร ภักดีธรรม ผูชวยงานดานการเมือง เศรษฐกิจฯ
ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ซึ่งชวยใหผูศึกษาสามารถนําเสนอแนวคิดของการศึกษา
ไดอีกรูปแบบหน่ึง
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กําลังใจจากครอบครัวของผูศึกษาเองเปนอีกปจจัยที่ทําใหรายงานการศึกษานี้สาม ารถ
เสร็จสมบูรณได

สุดทายน้ี หากมีสวนใดของรายงานการศึกษาที่อาจคลาดเคลื่อน ลวนเปนความรับผิดชอบ
ของผูศึกษา จึงขออภัยมา ณ โอกาสน้ี



ซ

สารบัญ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ง
กิตติกรรมประกาศ ฉ
สารบัญ ซ
สารบัญตาราง ฎ
บทท่ี ๑ บทนํา  ๑

๑.๑ ภูมิหลังความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑
๑.๒ วัตถุประสงค       ๓
๑.๓ ขอบเขตการศกึษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวธิีการศึกษา                       ๔
๑.๔  ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา                     ๕

บทท่ี ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ               ๖
๒.๑  แนวคิดและทฤษฎี ๖

๒.๑.๑ “Toward the Study of National-International Linkages”        ๖
การกําหนดตัวแปร Input และ Output ๗

๒.๑.๒ “แนวคิดวาดวยประชาคมโลกอิสลาม”      ๑๑
๒.๒  ผลงานวิจัยและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ     ๑๒
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด     ๑๓
๒.๔ ผลที่คาดวาจะไดรับ     ๑๔

บทท่ี ๓ ผลการศึกษา                ๑๕
๓.๑ บทนํา ๑๕

๓.๑.๑ พื้นฐานของปญหาความไมสงบ     ๑๕
๓.๑.๒ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร     ๑๘

๓.๒ สรุปความพยายามแกปญหาในอดีตของรัฐสยาม     ๑๙
๓.๓ ผลการศึกษา     ๒๑
๓.๔ การวิเคราะหสถานการณในภาคใตดวยกรณีศึกษาโดยระบุตัวปจจัย          ๒๒

๓.๔.๑ กรณีปลนปนกองพันพัฒนาที่4คายกรมหลวง    ๒๒
นราธิวาสราชนครินทร อําเภอเจาะไอรอง
จังหวัดนราธิวาส

๓.๔.๒ กรณีกรือเซะ         ๒๓
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๓.๔.๓ กรณีตากใบ    ๒๕
๓.๔.๔ กรณีการยุบ ศอ.บต.                                                                    ๒๖
๓.๔.๕ กรณี บทบาทOIC ๒๗
๓.๔.๖ กรณี บทบาท PULO BRN –Coordinate และ RKK                    ๒๙
๓.๔.๗ กรณี นักศึกษา และโรงเรียนปอเนาะ    ๓๑

๓.๕ ภาพรวมของปจจัยประเภทตางๆในมิติตางประเทศกับ                              ๓๒
เหตุการณความไมสงบและรูปแบบกระบวนการเชื่อมโยง

บทท่ี ๔ ขอสรุปและขอเสนอแนะ ๓๔
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๓๔
๔.๒ ขอเสนอแนะ                  ๓๔

๔.๒.๑ สรุปนโยบายและมาตรการในปจจุบัน    ๓๕
๔.๒.๒ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ                 ๓๘

๔.๓ ขอเสนอแนะในการศึกษา/วิจัยตอไป     ๔๐
บรรณานุกรม ๔๒
ภาคผนวก ๔๔

ก. JOINT PRESS STATEMENT AT THE CONCLUSION OF THE              ๔๕
DISCUSSIONS BETWEEN OIC DELEGATION, LED BY
H.E. SAYED K. EL-MASRY, AND THE MINISTRY OF FOREIGN
AFFAIRS, LED BY MR. KRIT GARNJANA-GOONCHORN,
ON 7 JUNE 2005

ข. PRESS RELEASE ON H.E. DR. ABDULLAH BADAWI, ๔๗
PRIME MINISTER OF MALAYSIA AND CHAIRMAN OF
THE OIC SUMMIT VISITS THE OIC GENERAL SECRETARIAT.
ISSUED BY THE OIC GENERAL SECRETARIAT,
21 FEBRUARY 2005
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ค. ยุทธศาสตรไทยตอประชาคมมุสลิม” เอกสารประกอบรายงานผล ๔๘
การประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญไทยประจําประเทศมุสลิม
๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๕๐

ง. JOINT PRESS STATEMENT OF H.E. PROF. EKMELEDDIN ๕๓
IHSANOGLU, SECRETARY GENERAL OF THE
ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE (OIC)
AND H.E. NITYA PIBULSONGGRAM, MINISTER OF FOREIGN
AFFAIRS, AT THE CONCLUSION OF THE OIC DELEGATION’S
OFFICIAL VISIT TO THAILAND ON 1 MAY 2007

ประวัติผูเขียน ๕๖
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สารบัญตาราง

ตารางที่ ๑  แสดงความเชื่อมโยงระหวาง Input และ Output ใน Polity และ Environment ๘
ตารางที่ ๒ แสดงนโยบายและมาตรการสําคัญในมิติตางประเทศ ๔๑



บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑ ภูมิหลังความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาพตึก Twin Tower of World Trade Center ในมหานครนิวยอรก ถูกถลมจนพังทลาย เมื่อ

๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ (ค.ศ.2001) นับไดวาเปนความสะเทือนขวัญตอประชากรทั่วโลก เปน
จุดเร่ิมตนของ Bush Doctrine ที่มีผลตอบริบทการเมืองระหวางประเทศใหมอยางชัดเจนที่สุด หลังจาก
เขารับหนาที่มาได 9 เดือน ซึ่งทําใหโลกทั้งใบถูกปกคลุมไปดวยการประกาศสงครามตอตานการกอ
การราย (Global War On Terror-GWOT) โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไดกลาวในระหวางการแถลง
ขาวกับประธานาธิบดีฝร่ังเศสที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ.2001) ซึ่ง
ถายทอดไปยังที่ประชุมสุดยอดตอตานการกอการรายที่กรุงวอรซอ ประเทศโปแลนด เกี่ยวกับทาที
ของประเทศตางๆตอการตอตานการกอการรายสากล ที่วา

“Over time it's going to be important for nations to know they will be held accountable
for inactivity, You're either with us or against us in the fight against terror.”
…………………….….  “There can be no neutrality”

ซึ่งไดกลายเปนนโยบายตางประเทศหลักของสหรัฐฯ จวบจนสิ้นสมัยของประธานาธิบดีบุช
Global War On Terror ทําใหประชาชาติทั่วโลกรูสึกหวาดกลัวตออิสลาม (Islamophobia) ใน

ขณะเดียวกัน ประชาคมมุสลิมรูสึกถูกคุกคามจากการรณรงงคภายใต GWOTและเกิดการต่ืนตัวมาก
ขึ้น (Islamic Revivalism) เมื่อมีปฏิบัติการทางทหารตอกลุมตอลิบานในอัฟกานิสถาน ชวงปลายป
๒๕๔๔ และการโคนลมซัดดัม ฮุสเซนในอิรัก ต้ังแตมีนาคม ๒๕๔๖ ดวยขออางวามีการ
ครอบครอง Weapon of Mass Destruction (WMD) ยิ่งเปนการตอกย้ําความรูสึกที่ถูกคุกคามดังกลาว
ทําใหแนวคิดประชาคมโลกอิสลาม หรือ ดวยความรูสึกฉันทพี่นอง (Ikwah) มีความเขมแข็งขึ้น
และขยายตัวอยางรวดเร็วและในวงกวางเพื่อรวมกันปกปองตนเองจากGWOT ความรูสึกIkwah
น้ี แมจะไมเห็นดวยกับปฏิบัติการที่ใชความรุนแรงของกลุมกอการรายตางๆ แตในทางกลับกัน
กลุมกอการรายเหลาน้ี ทั้ง Al-Qaeda หรือ Jamiah Islamiyah ไดฉวยโอกาสจับศาสนาอิสลามมา
เปนตัวประกัน (hostage) โดยอาศัยความรูสึกฉันทพี่นองดังกลาวมารณรงคเพื่อความชอบธรรม
ของพวกตน  จนอาจเทียบไดวาเปน Clash of Civilizations ตามแนวคิดของ Samuel P. Huntington 1

1 Huntington, Samuel P. 2002. The Clash of Civilization and the Remaking of World Orders.
London: Free Press.
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สําหรับประเทศไทย ความรูสึกของชุมชนมุสลิมตอสหรัฐฯ และ Coalition of Willing ก็
มิไดแตกตางไปมากนักจากความรูสึกของประชาคมมุสลิมในประเทศตาง ๆ การแสดงออกอยางสันติ
เพื่อตอตาน GWOT ในระบอบประชาธิปไตยมีใหเห็นอยางกวางขวางในระยะดังกลาว เหตุการณ
กรือเซะ เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ ที่มีผูเสียชีวิต ๑๐๖ คนในจํานวนน้ี ๓๒ คน เสียชีวิตจากการ
ลอมปราบที่มัศญิดกรือเซะ  และกรณีตากใบเมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ที่มีผูเสียชีวิต ๘๕ คน
ในจํานวนน้ี ๗๙ คน เสียชีวิตในระหวางการควบคุมตัว เหตุการณทั้งสองไดถูกนําไปขยายผลจาก
กลุมกอการรายทองถิ่น/กลุมแบงแยกดินแดน วาน่ีคือ แนวรบที่สองของ GWOT เปนการประกาศ
สงครามตอตานอิสลามของรัฐบาลไทยที่มีความใกลชิดกับสหรัฐฯ โดยในชวงดังกลาวมีการปรับ
ทาทีและนโยบายของรัฐบาลไทยในแนวทางที่ตอบสนอง GWOT ในปฏิบัติการและความรวมมือ
ตาง ๆ จนความสัมพันธไดพัฒนาจาก Alliance to Strategic Partnership 2 และสหรัฐฯ ยอมรับไทย
เปนประเทศหน่ึงใน Major Non-NATO Ally ในป ๒๕๔๘

กลุมกอความไมสงบยังไดใชความแตกตางทางศาสนาและชาติพันธุของชุมชนทองถิ่นใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใตมาเปนเงื่อนไขในการตอสูนับแตน้ันมา ปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตน้ัน ไมใชปญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นในชวงขางตนน้ี แตอาจกลาวไดวาเปนปญหาที่สั่งสม
มานับศตวรรษ แตไดกลับมาคุกรุนขึ้นอีกและขยายความรุนแรง (Resurgence & radicalization of
the Southern Unrest) นับต้ังแตเหตุการณปลนปนเมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ นอกจากน้ัน ผูศึกษายัง
เห็นวา ความไมสงบที่เกิดขึ้น น้ัน มีสาเหตุจากหลากหลายปจจัย ทั้งเงื่อนไขทางประวัติศาสตร
ภูมิรัฐศาสตร อัตลักษณของประชาชนในพื้นที่จากชาติพันธุและศาสนา ความไมยุติธรรมจาก
กระบวนการยุติธรรมและการปกครอง และความดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ผูศึกษาเชื่อวา
สถานการณความไมสงบ มิไดเกิดขึ้นอยางเอกเทศ โดยเฉพาะภายใตยุคโลกาภิวัตน ทําใหปญหาที่
เกิดขึ้น จึงมีมิติดานตางประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได

ความสําคัญของปญหา
สืบเน่ืองจากการที่ไดมีสวนเกีย่วของในการปฏิบัติงานดานมติิตางประเทศเกีย่วกับการแกปญหา

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหผูศึกษาไดรับรูและสัมผัสปจจัยตางๆในมิติตางประเทศ
ซึ่งมีสวนสําคัญตอการแกปญหาความไมสงบ โดยสามารถนํามาใชเพื่อปองปรามและปองกันมิให
ปญหาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต กลายเปนปญหาสากล (Internationalization) อันจะ
ทําใหการแกไขปญหาของภาครัฐเกิดความซับซอนมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากที่อาจเปนการสราง
การยอมรับ (recognition) และความชอบธรรม (legitimacy) ใหกับกลุมกอความไมสงบ และเชื่อมโยง
ไปสูการตอรองที่ไมเปนที่ยอมรับในสังคมแบบเอกรัฐ (unitary state) แลว ยังเทากับเปนการบั่นทอน

2 นงนุช เพชรรัตน. ๒๕๔๙. ทิศทางความสัมพันธไทย-สหรัฐในศตวรรษที่ ๒๑: จากพันธมิตรสู
หุนสวนทางยุทธศาสตร เอกสารวจัิย ปรอ.รุนที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๘-๔๙ หนา ๖๖-๗๕
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อํานาจอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของราชอาณาจักรไทยไปดวย การศึกษาถึงปจจัยในมิติ
ตางประเทศ จะชวยใหผูเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติเขาใจถึงความเกี่ยวโยงระหวาง
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เพื่อสามารถวางมาตรการที่เหมาะสมในการแกปญหา เน่ืองจากผลของ
การกําหนดนโยบายน้ันมีผลกระทบตอหลายปจจัย

นอกจากน้ันแลว ผูศึกษาเห็นสมควรที่จะระบุไว ณ ที่น้ี วา การดําเนินงานในมิติตางประเทศ
น้ัน จะตองทําคูขนานและสอดประสานกันไปกับปฏิบัติการทางการทหาร และมิติอ่ืน ๆ ในทางการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและกระบวนการยุติธรรม เพื่อการแกปญหาอยางยั่งยืน

๑.๒ วัตถุประสงค
๑.๒.๑ ประมวลเหตุการณสาํคัญ ๆ ของความไมสงบ แลววิเคราะหในเชิงกรณีศึกษาดวย

ทฤษฎีความเชื่อมโยง Linkage Theory โดยนําปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อันไดแก
- นโยบายรัฐบาลชวง ๒๕๔๔-๒๕๔๖ ที่เกี่ยวของกับ Global War on Terror
- ความรูสึกของประชาชนในพื้นที่ที่ถูกคุกคามจากกระแส Islamophobia และ

ความเปนพี่นองของโลกมุสลิมบนแนวคิดของประชาคมโลกอิสลาม
- การปฏิบัติการของภาครัฐในกรณีกรือเซะและกรณีตากใบและผลเชื่อมโยงกับมิติ

ตางประเทศ
๑.๒.๒ ทบทวนมาตรการภายหลังจากเหตุการณกรือเซะและตากใบ

- การจัดองคกรภาครัฐและการขาด uniformity
- การดําเนินงานเพื่อปองกันไมใหกลายเปนปญหาสากล
- การปฏสิัมพันธของรัฐบาลไทยกับองคการระหวางประเทศและผูเลนในตางประเทศ

ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน สื่อมวลชน และนักศึกษาไทยมสุลิม
๑.๒.๓ เสนอแนะยุทธศาสตร และมาตรการเชิงนโยบายในมิติตางประเทศ ดานการเมือง

เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการขาว
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๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน เปนเร่ืองที่มีหลายมิติ (Multiple perspective)

การจํากัดการศึกษาเฉพาะมิติตางประเทศ ดวยขอจํากัดของกรอบเวลา อีกทั้งเพื่อวิเคราะหและ
นําเสนอขอคิดเห็นเชิงนโยบายในมิติตางประเทศ เปนขอบเขตหลักของการศึกษา ถึงกระน้ันก็ตาม
ผูศึกษาก็ไมอาจหลีกเลี่ยงที่จะไมกลาวถึงมิติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ แตก็จะกระชับความเกี่ยวของเทาที่จําเปน
โดยการศึกษาในขอบเขตตาง ๆ ดังน้ี

๑.๓.๑ ศึกษามิติตางประเทศของปญหา
- ผลกระทบจาก Global War on Terror และ Islamophobia
- กลุมผูกอความไมสงบยึด ethno-religiosityเปนตัวประกันในการตอสูกับรัฐ
- บทบาทของOrganization of Islamic Conference และมิตรประเทศของไทยใน

โลกมุสลิม ในการปองกันไมใหกลายเปนปญหาสากล
- การปฏิสัมพันธดานเศรษฐกิจและสังคมจากตางประเทศ

๑.๓.๒ ประมวลปจจัยเกี่ยวของในการดําเนินภารกิจและบทบาทของกระทรวงตางประเทศ
และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

๑.๓.๓ เสนอแนะมาตรการระยะตาง ๆ  การปรับการประสานงานและจังหวะการดําเนินงาน
วิธีดําเนินการศึกษา
ในการศกึษาน้ีน้ัน ผูศึกษาไดนําหลักทฤษฎีการเชื่อมโยง Linkage Theory ของ James N. Rosenau

มาอธิบายความเกี่ยวโยงของปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีตอเหตุการณตาง ๆ ในความไมสงบของ
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส เปนสําคัญ

แนวคิดการเมืองอิสลาม หรือ ความเชื่อในเร่ืองของประชาคมโลกอิสลาม ไดถูกนํามาอธิบาย
ถึงพฤติกรรมที่กลุมกอความไมสงบอาศัยเปนปจจัยเกื้อหนุน ซึ่งระดับของความเขมขนมีความแตกตาง
กันไปตามภาวะวิสัยศรัทธาของการกลุมคนที่เกี่ยวของ และโดยที่เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ หรือ
คุณลักษณะ (Qualitative approach) โดยใชรูปแบบการศึกษาจากเอกสาร (Documentary) ตาม
แหลงขอมูลทั้งชั้นตน และชั้นรอง

ดังน้ัน ผลการศึกษา จึงไดมาจากการประมวล รวบรวม วิจารณ ตีความและสังเคราะหขอมูล
ตามหลักทฤษฎีและแนวคิดขางตน ประกอบการบรรยายเน้ือหา และวิเคราะหวิพากษตามสภาพการณ
ประสบการณ และการสังเกตการณเชิงอัตวิสัยที่ผูศึกษา ในฐานะผูปฏิบัติภารกิจ ที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงในมิติตางประเทศ เปนสวนเสริมหรือขอสังเกตเพิ่มเติมจากเอกสาร
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๑.๔ ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
๑.๔.๑ ทราบถึงจุดออน จุดแข็ง ขอดีขอเสียในการดําเนินงานและการประสานงานที่ผานมา
๑.๔.๒ สงเสริมความตระหนักถึงปฏิสัมพันธของมิติตางประเทศกับปญหาความไมสงบ
๑.๔.๓ แยกแยะกลุมเปาหมายในการดํานินงานมิติตางประเทศเพื่อตอบสนองการแกปญหา

ความไมสงบ
๑.๔.๔ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการดําเนินงานในมิติตางประเทศ ดานการเมือง

เศรษฐกิจ สังคม และขาวกรอง



บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎี
ในการศึกษาถึงความเกี่ยวของของมิติตางประเทศตอปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต น้ัน เปนความพยายามของผูศึกษาที่จะแยกแยะถึงผลกระทบของปจจัยตางประเทศเปนสําคัญ
ตอปญหาความไมสงบ ซึ่งโดยที่ธรรมชาติของปญหา น้ัน มีมิติที่หลากหลาย การวิเคราะหจึง
จําเปนที่จะตองใช ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของมาประกอบกันในการนําเสนอผลการศึกษาน้ี  ดังน้ี

๒.๑.๑ “Toward the Study of National-International Linkages” 3 ในหนังสือ The
Scientific Study of Foreign Policy (1980). James N. Rosenau ไดกลาวถึงความจําเปนที่จะตองมี
ทฤษฎีที่ใชอธิบายความสัมพันธระหวางประเทศเพิ่มเติมจากทฤษฎีที่มีอยูเดิม (Conventional IR
Theories) โดย Rosenau ไดเสนอแนวคิดที่อธิบายความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและภายนอกโดย
พื้นฐานของทฤษฎีความเชื่อมโยง (Linkage Theory) มุงเนนที่จะอธิบายความเกี่ยวพันระหวางรัฐใน
รูปแบบใหม โดยเนนใหเห็นการปฏิสัมพันธที่มีความซับซอนและมีความเหลื่อมกัน (overlapping) ของ
พฤติกรรมภายใน (polity) กับปจจัยภายนอก (environment) ตาง ๆ โดยเห็นไดจากพิสัย หรือ ชวง
(Range) ของความเหลื่อม และความซับซอน (Depth) ซึ่งตางจากแนวคิดเดิมที่มุงอธิบายความสัมพันธ
ระหวางประเทศในลักษณะการปฏิบัติและการตอบสนอง (Action and Reaction)

นิยามของความเชื่อมโยง (Linkage) ตามคําอธิบายของ Rosenau คือ “ลําดับพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นในระบบหน่ึงและไดรับการตอบสนองจากอีกระบบหน่ึง” โดย Rosenau ใหนิยามลําดับขั้นแรก
(Initial Stage of Linkage) คือ Output และลําดับขั้นปลายทาง (Terminal Stage) คือ Input

ในการกําหนด Input และ Output น้ัน Rosenau พิจารณาจากจุดมุงหมาย (Purposefulness) ซึ่ง
เกิดจากผลกระทบจากตัวแปรตาง ๆ และเมื่อมองโดยเจาะลึกลงไป ยังพิจารณาไดวา นโยบายการ
ตางประเทศเปนสวนหน่ึงของ Output ที่จะนํามาไปสูการตอบสนองจากอีกระบบหน่ึง โดย Rosenau

3 Rosenau, James N. 1980 “Toward the Study of National-International Linkage”, in The Scientific
Study of Foreign Policy. New York: Free Press, pp.370-401.
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ใหคําจํากัดความ Output ประเภทน้ีวา Direct Polity Output หรือ Direct Environmental Output
เน่ืองจากนโยบายการตางประเทศเกิดได จากการผลักดันทั้งภายนอกและภายใน ตอกระบวนการความ
เชื่อมโยงของ Input และ Output โดย Rosenau เนนวา Input และ Output จะตองมีความเชื่อมโยงกัน
ดวยกระบวนการตาง ๆ โดย Rosenau ไดแบงกระบวนการความเชื่อมโยงเปน 3 ประเภท และได
อธิบายแตละกระบวนการ ดังน้ี

Penetrative Process เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อองคกรของรัฐ (Polity) เขารวมใน
กระบวนการทางการเมืองของอีกองคกรหน่ึง โดยที่องคกรที่เขาแทรกแซงมีอํานาจรวมกับองคกร
ที่ถูกแทรกแซงในการเผยแพรคานิยม

Reactive Process เปนกระบวนการที่ตรงกันขามกับกระบวนการแรก เกิดขึ้นจากการ
ตอบสนองระหวางพรมแดนที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ กัน แทนที่จะเปนการมีอํานาจรวมกัน ผูที่มีบทบาทใน
ขั้นริเร่ิม(initial stage) หรือ Output ไมมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรรของผูที่มีบทบาทในขั้น
สุดทาย (terminal stage) หรือ Input อยางไรก็ตาม พฤติกรรมของผูดําเนินการ input เปนการ
ตอบสนองพฤติกรรมของผูริเร่ิม output กระบวนการน้ีเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นบอยที่สุดของการ
เชื่อมโยง เน่ืองจากเกิดจากการรวมกันของ Direct และ Indirect Output ตอกระบวนการที่เกี่ยวของ

Emulative Process ถือวาเปนรูปแบบพิเศษของ Reactive Process เกิดขึ้นเมื่อ Input มิใชการ
ตอบสนองของ Output เทาน้ัน แตไดมีการลอกเลียนแบบและปรับปรุงตนใหมีรูปแบบเหมือนกับ
Output ดวย ซึ่งกระบวนการน้ีสอดคลองกับกระบวนการที่เรียกวา ปรากฏการณ Diffusion หรือ
Demonstration ซึ่งกิจกรรมทางการเมืองในประเทศหน่ึงไดรับการรับรูและพยายามเลียนแบบใน
อีกประเทศหน่ึง

ในการศึกษาพฤติกรรมของรัฐน้ัน Rosenau มุงเนนใหศึกษากระบวนการปฏิสัมพันธ
เชื่อมโยงของรัฐในรูปแบบที่เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ ซาก ๆ

เมื่อศึกษารายละเอียดของกระบวนการแสดงความเชื่อมโยงทั้ง 3 แลว ผูศึกษามีความเห็นวา
ในการศึกษาและทําความเขาใจสถานการณในภาคใต มีความจําเปนที่จะมุงเนนกระบวนการ Emulative
โดยผูเขียนมองวาเปนกระบวนการที่มีความสอดคลองและสามารถนําไปประยุกตทําความเขาใจกับ
สถานการณทางภาคใตไดมากที่สุด แมวาจะรูปแบบกระบวนการเชื่อมโยงอ่ืนๆดวยก็ตาม

การกําหนดตัวแปร Input และ Output
จากที่กลาวมาแลว Rosenau ไดแบงแยกพฤติกรรมภายในออกจากปจจัยภายนอก ในการน้ี เรา

สามารถกําหนดแนวทางในการแสดงความเชื่อมโยงระหวาง Input และ Output โดยพิจารณาระบุ
Input และ Output ในกรอบพฤติกรรมภายในและปจจัยภายนอก ทั้งน้ี ผูศึกษาไดระบุ Input และ
Output โดยพิจารณาจากความเกี่ยวพันกับสถานการณภาคใต ดังน้ี
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ตารางท่ี ๑ แสดงความเชื่อมโยงระหวาง Input และ Output ใน Polity และ Environment

ประเด็น/องคประกอบ Outputs
(Initial process)

Inputs
(Terminal Process)

Environment
ปจจัยภายนอก

911
และขบวนการกอการรายสากล

Global War on Terror
And US Policies

Islamic phobia บทบาท OIC

Geopolitics ความผูกพันกับอัตลักษณ
มลายูมุสลิม

Polity
ปจจัยภายใน Government policy การยุบ ศอ.บต.

Identity and discontent
with the government Pulo/ BRN Coordinates

Unrest in the Southern Border
Provinces

กลุมนักศึกษาไทยมสุลิม
ในตางประเทศ และรร.ปอเนาะ

ก. ปจจัยภายนอก
จากตาราง 1 ผูศึกษาพิจารณากําหนดใหเหตุการณ 9/11 และขบวนการกอการ

รายสากล Islamic phobia และภูมิรัฐศาสตร เปนปจจัยภายนอกกระบวนการแรกที่กอใหเกิด
กระบวนการตอไปในภายนอกเชนกัน คือ Global War on Terror นโยบายการตางประเทศของ
สหรัฐฯ และบทบาท OIC รวมทั้งความรูสึกผูกพันธตออัตลักษณ มลายูมุสลิม ดวยเหตุผล ดังน้ี

 9/11 และขบวนการกอการรายสากล
การปฏิบัติการ 9/11 และการตอสูของขบวนการ Al Qaeda หรือ Jamiah Islamiyah

ไดกอใหเกิดdemonstration effect ตอขบวนการแบงแยกดินแดนในพื้นที่ โดยเฉพาะการนําบริบท
Ikwahnul Muslim (ความเปนพี่นองของมุสลมิ) มาเปนแรงขับเคลื่อนการรณรงค และชูความเปนอิสลาม
เพื่อปลุกเราเปาหมายของการตอสูที่สูงสุดเพื่อปกปองความเปนอิสลาม จนถึงสามารถพลีชีพได

 Islamic phobia
GWOTสงผลใหประชาคมโลกรูสึกหวาดกลัวตอความเปนอิสลามและการต่ืนตัวของ

โลกมุสลิม ในทางกลับกัน สงผลเปนการคุกคามแกประชาชาติมุสลิม ทาํใหรูสึกไมมั่นคงในชีวิต
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 Geopolitics
ความใกลชิดทางภูมิรัฐศาสตรระหวางมาเลเซียกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

สงผลใหเกิดความผูกพันทางประวัติศาสตร ชาติพันธุ การดํารงชีวิต คานิยมในสังคม ศาสนากับชาว
มุสลิม ซึ่งถือเปนประชาชนสวนใหญในพื้นที่

ทั้งน้ี ทั้งสามประเด็นที่กลาวมามีผลกระทบตอปจจัยภายนอกตอไปน้ี
- Global War on Terror (GWOT) and US Policies
เปนปฏิกิริยาตอบสนองตอเหตุการณ 9/11 และขบวนการกอการรายสากล GWOT

เปนนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่รณรงคการตอตานการกอรายสากล โดยผลักดันใหประเทศ
ตาง ๆ เลือกที่จะอยูขางเดียวกับสหรัฐอเมริกาหรือมิฉะน้ันจะถูกประนามวาใหการสนับสนุนการกอ
การรายสากล ทั้งน้ี รัฐบาลไทยไดเขาไปเปนสวนหน่ึงของสงครามน้ีในฝายสหรัฐฯ นอกจากน้ัน
สหรัฐฯ เองก็ไดพยายามผลักดันนโยบายดานสิทธิมนุษยชน democratization และ good governance
ซึ่งเปนปจจัยใหเกิดความต่ืนตัวสิทธิของประชาชนในพื้นที่ที่เรียกรองอัตลักษณของตัวเองและเรียกรอง
ความยุติธรรมและการมีสวนรวมในการระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น

- บทบาท OIC 4

เปนปฏิกิริยาตอบสนองของ Islamic Phobia ทั้งน้ี ตนกําเนิดของ OIC เอง มุงเนนที่
จะปกปองชาวมุสลิมทั่วโลก โดยในกรณีสถานการณภาคใตของไทยน้ัน OIC จึงถือเปนอาณัติ
สําคัญในการที่จะคุมครองดูแลชุมชนมุสลิมในประเทศไทย ซึ่งในชั้นตนไดถูกยุยงจากฝายตรงขาม
ของไทยอางวาเปนความขัดแยงทางศาสนา แตเมื่อมีการปฏิสัมพันธมากขึ้นกับทางการไทย จึงทําให
ไดรับความกระจางมากขึ้นวามิใชเปนสาเหตุแหงความขัดแยง

ข. ปจจัยภายใน
นอกจากน้ัน ผูศึกษาพิจารณากําหนดให Government Policy, Identity and discontent

with the government และ Unrest in the Southern Border Provinces เปนปจจัยภายในกระบวนการ
แรกที่กอใหเกิดกระบวนการตอไปในภายในเชนกัน คือ ศอ.บต. PULO/BRN และนักศึกษาไทยมุสลิม
ในตางประเทศ ดวยเหตุผล ดังน้ี

 Government policy
นโยบายของรัฐบาลตอปญหา จชต. เห็นไดชัดวามีความเชื่อมโยงกับปจจัยภายนอก

4 จรัล มะลูลีม และคณะ รายงานวิจัยสมบูรณ โครงการ องคการมุสลิมกับโลกมุสลิม พฤษภาคม
๒๕๕๐ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนา ๑๗-๒๒ และ หนา ๑๑๑-๑๓๖
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โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายสหรัฐฯ และความต่ืนตัวตอ GWOT สงผลใหไทยเขารวม GWOT และ
มีการปรับเปลี่ยนนโยบายความมั่นคง เห็นไดจากการยุบเลิก ศอบต. การใชมาตรการปราบปรามที่
แข็งกราวในกรณีกรือเซะและตากใบ ซึ่งกอใหเกิดโศกนาฏกรรมในชวงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณฯ ซึ่ง
รัฐบาลในยุคตอมาภายใตการนําของพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ไดปรับมาใชนโยบายที่เนนการ
สมานฉันท และใชยุทธวิธี “แยกปลาออกจากนํ้า” มีการบูรณาการมิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา
มากขึ้น รวมถึงมิติตางประเทศ รวมทั้งการกําชับการปฏิบัติการทางทหารตามหลักสากลและการ
พยายามติดตอขบวนการที่เกี่ยวของเพื่อสืบหา(identify)ขบวนการที่แทจริงที่กอความไมสงบและ
เพื่อหาทางแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อหาทางใหเกิดความสงบกลับคืนมาในพื้นที่

 Identity and discontent with the government
อัตลักษณ ความเปนมุสลิมมลายู และการไดรับการปฏิบัติจากภาครัฐในอดีต

เปนปจจัยสั่งสมตลอดมา จนทําใหเกิดมีขบวนการที่หันไปใชแนวทางตอสูโดยใชกําลัง เพื่อ
เรียกรองประเทศมุสลิม องคกรสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศตาง ๆ รวมทั้ง OIC เพื่อใหเขามามี
สวนรวม เปนการพยายามขยายปญหาใหเปนสากล เพื่อหวังผลในการเจรจาตอรองกับรัฐบาลไทย ซึ่ง
อาจนําไปสูการเปนรัฐอิสระในขั้นสูงสุดหรือมีอํานาจการปกครองพิเศษ

 กลุมนักศึกษาไทยมสุลิมในตางประเทศ
มีความเชื่อวาถูกฝกฝนการกอการรายจากการไปศึกษาในประเทศน้ัน แตไมมี

หลักฐานที่ชัดเจน แตในอดีตไมไดรับการสนใจจากภาครัฐในปญหาตาง ๆ จนเกิดความรูสึก
แปลกแยก (alienate) จากความเปนไทย

 Pulo/BRN Coordinates
เปนขบวนการที่ฝงตัวอยูในพื้นที่ และมีเครือขายในตางประเทศ โดยขบวนการ

ในพื้นที่ก็พยายามที่จะใชการปฏิบัติการกอความไมสงบ ในขณะที่เครือขายในตางประเทศก็เลน
บทบาทในการหาแนวรวมเพื่อใหปญหาเปนสากลและเพื่อจักไดตอรองกับรัฐบาล ในชวงรัฐบาล
พลเอกสุรยุทธฯ ไดมีการพยายามพบปะผานตัวอํานวยการ(facilitator)อาทิ Henri Dunant Center
for Humanitarian Dialogue เปนตน

ทฤษฎี Linkage Theory น้ี ถูกนํามาอธิบายถึงการปรากฎอยูของขบวนการตาง ๆ
ที่เกี่ยวของในการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตตลอดศตวรรษที่ผานมา ซึ่งการ
ปฏิบัติการและเปาหมายน้ันไดดึงเอาแนวคิด Ikwah หรือ “แนวคิดวาดวยประชาคมโลกอิสลาม” มาเปน
ปจจัยสนับสนุนในการขยายแนวรวมและคัดเลือกสมาชิกปฏิบัติการ ตามความเขมขนแหงศรัทธา
และประสบการณการเรียนรูที่สั่งสมมา
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โดยสรุปแลว การที่จะเขาใจสถานการณภาคใตน้ัน จําเปนที่จะตองมีความเขาใจองคประกอบ
ซึ่งไดกลาวและจําแนกประเภทโดยละเอียดแลว นอกจากน้ัน ยังมีความจําเปนที่จะตองสามารถนํา
องคประกอบเหลาน้ันใสลงในกระบวนการวิจัย เพื่อแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงในรูปแบบตาง ๆ
ซึ่งผูศึกษาไดเลือกที่จะเนนกระบวนการการลอกเลียนแบบ (Emulative Progress) เปนหลัก

อยางไรก็ตาม การทําความเขาใจสถานการณภาคใตดวยทฤษฎีความเชื่อมโยงเพียงดานเดียว
อาจไมสามารถอธิบายไดครอบคลุมทั้งหมด ดังน้ัน ในทรรศนะของผูศึกษา มองวามีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะนําแนวคิดวาดวยประชาคมโลกอิสลาม มาใชพิจารณาในกรอบทฤษฎีความเกี่ยวพัน
โดยนํามาอธิบายในกรณีศึกษา เน่ืองจากประเด็นน้ีมีนํ้าหนัก และมีความเกี่ยวพันกับปจจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของกับปญหาภาคใตมาก อีกทั้งยังไมไดรับการศึกษาในเชิงนโยบายการตางประเทศนัก

๒.๑.๒ แนวคิดวาดวยประชาคมโลกอิสลาม (Global Community of Islam) หรือ อุมมะฮ
(Islamic Ummah หรือ MuslimUmmah) และมวลอิสลาม (Pan Islamism)

ความคิดเร่ือง “ประชาคมโลกอิสลาม” หรือ อุมมะฮ (Ummah) 5 เปนมโนทัศนทางศาสนา
วาดวยความเปนเอกภาพของประชาคมมุสลิม โดยในยุคเร่ิมแรกของการเผยแผศาสนาอิสลามใน
คาบสมุทรอาระเบีย  มีความขัดแยง การเขนฆา และชวงชิงผลประโยชนและอํานาจ ระหวางเผา
(Tribe) ถือประโยชนของชนเผา หรือวงศญาติเปนที่ต้ัง ทําใหศาสดาเนนความสาํคัญของความ
เปนเอกภาพและภราดรภาพของประชาคมมุสลิม เพื่อใหจิตสํานึกความเปนอุมมะฮขามพนชน
เผา เครือญาติ เและชาติพันธุ ดังเชนที่ปรากฏในบทที่ ๓ อัล อิมรอน โองการที่ ๑๐๓ ของอัลกุรอาน วา

“และพวกเจาจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ โดยพรอมกันทั้งหมด และจงอยาแตกแยกกัน  และ
จงรําลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮที่มีแดพวกเจา ขณะที่พวกเจาเปนศัตรูกัน แลวพระองคไดทรงให
สนิทสนมกันระหวางหัวใจของพวกเจา แลวพวกเจากก็ลายเปนพี่นองกันดวยความเมตตาของพระองค...”

กลาวโดยรวมไดวา สารัตถะหลักของความคิด คือ การถือวา มุสลิมทุกคนไมวาจะอยูสวนใด
ในโลก ไมวามีภูมิหลังทางเชื้อชาติ ภาษา เพศ ชนชั้น วรรณะ ฐานันดร วัฒนธรรม และการเมือง
อยางไร ลวนเปนสวนหน่ึงของ “Ummah” ซึ่งเปนประชาคมของ “ผูศรัทธา” ซึ่งไดปฏิญาณตนตอ
พระเจา (Shahadah) ปฏิบัติศาสนกิจ (ibadah) และอยูภายใตกฎอันศักด์ิสิทธิ์ (Divine law – Shariah)
โดยทุกคนมีความเสมอภาคกันในสายตาของพระเจา  จึงทําใหมีความรูสึกผูกพันกันดวยจิตวิญญาณ
และมีจิตสํานึกความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในชุมชน (Sense of Unity and Affinity)  ซึ่งมีความเปน

5 พิษณุ จันทรวิทัน ประเทศไทยกับองคการการประชุมอิสลาม (Organization of Islamic Conference -
OIC) การดําเนินการทางการทูต การตางประเทศ เพื่อแกไขปญหาสถานการณจังหวัดชาดแดนภาคใต
เอกสารวิจัย หลักสูตร วปอ. รุนที่ ๕๐ พ.ศ.๒๕๕๐-๕๑ หนา ๑๙-๒๑
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สากลและไมมีพรมแดนใดขวางกั้น Ummah จึงเปนประชาคมที่อยูเหนือชาติพันธุ (Supra ethnic)
และอยูเหนือชาติ (Supra national)

๒.๒ ผลงานวิจัยและแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ
๒.๒.๑ ชัยวัฒน สถาอานันท. ๒๕๕๑. แผนดินจินตนาการ ไดรวบรวมขอคิดเห็นของ

นักวิจัยจากหลากหลายที่วิเคราะหถึงมิติตาง ๆ ที่สงผลตอปญหาความไมสงบที่ปะทุขึ้นมาในชวง
ต้ังแตการปลนปนและมูลเหตุที่สั่งสมมา

๒.๒.๒ McCargo, Duncan. 2008. Tearing Apart the Land: Islam and Legitimacy in
Southern Thailand. Ithaca: Cornell University Press. ไดศึกษาถึงรากเหงาของความขัดแยงระหวาง
ภาครัฐกับชาวมุสลิมในพื้นที่ การปราบปรามในกรณีกรือเซะและตากใบไดขยายความขัดแยงให
รุนแรงมากขึ้นนับแตน้ันมา

๒.๒.๓ จรัล มะลูลีม และคณะ. ๒๕๕๐. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ องคการ
มุสลิมกับโลกมุสลิม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดศึกษาพัฒนาการขององคกร
ตางๆเหลาน้ัน และความสัมพันธที่เกี่ยวของกับชุมชนมุสลิมและตอปญหาความไมสงบ

๒.๒.๔ พิษณุ  จันทรวิทัน. ๒๕๕๑. ประเทศไทยกับองคการการประชุมอิสลาม
(Organization of the Islamic Conference – OIC): การดําเนินการทางการทูต การตางประเทศเพื่อ
แกไขปญหาสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต เอกสารวิจัยในหลักสูตร วปอ รุนที่ ๕๐ ประจําป
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ รวบรวมพัฒนาการของภาครัฐในการปองกันการมิใหปญหาความ
ไมสงบกลายเปนสากล (internationalization) ในเวที OIC

๒.๒.๕ นงนุช เพชรรัตน. ๒๕๔๙. ทิศทางความสัมพันธไทย-สหรัฐในศตวรรษที่ ๒๑:
จากพันธมิตรสูหุนสวนทางยุทธศาสตร เอกสารวิจัย ปรอ.รุนที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๘-๔๙ ไดทบทวน
พัฒนาการของความสัมพันธทวิภาคีในชวงคาบเกี่ยวกับการฟนตัวความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใตของไทย

๒.๒.๖ International Crisis Group. 18 May 2005. “Southern Thailand: Insurgency, not
Jihad” Asia Report No.98, p. 37-38 ไดนําเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นฐานของการกลุมที่กอความ
ไมสงบ วาไมไดเปนการตอสูในลักษณะความขัดแยงทางศาสนา และไมเปนการพลีชีพตามหลักการ
อิสลาม ตลอดจนการสํารวจพบวาการเคลื่อนไหวน้ันไมไดมีสวนเกี่ยวของกับกลุมกอการรายสากล
โดยเฉพาะ Al-Qaeda
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๒.๒.๗ รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) ทั้ง 3 ฉบับ
พฤษภาคม 2549 โดยมีนายอานันท ปนยารชุนเปนประธานฯจากการแตงต้ังของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชิน
วัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะน้ัน เพื่อศึกษาถึงปญหาและทําขอเสนอแนะตอรัฐบาลในการแกปญหา

๒.๒.๘ การสัมภาษณและสนทนา
 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ณ เมืองมีนาและนครมักกะห ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

เปนการสนทนาของผูศึกษา กับ พลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน ผบ.ทบ. เกี่ยวกับปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ยุทธวิธี“แยกปลาออกจากนํ้า” และ ยุทธศาสตรในมิติตางประเทศที่เกี่ยวของกับ
Organization of Islamic Conference รวมทั้งปจจัยเชื่อมโยงตางๆตอความไมสงบ

 ผลการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญไทยประจําประเทศมุสลิม ๒๔-๒๖
มกราคม ๒๕๕๐ จัดโดยกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งไดมีการระดมความคิดและจัดวางแผน
ยุทธศาสตรภาพรวมของไทยตอประชาคมมุสลิมเปนคร้ังแรก เสนอตอ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลลา
นนท  นายกรัฐมนตรี

๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
การศึกษาน้ี มีกรอบแนวคิดที่สําคัญในการวิเคราะหปจจัยดานตางประเทศที่มีผลตอความ

รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ปะทุขึ้นมาใหม และการพยายามฟนตัวของขบวนการแบงแยกดินแดน
นับต้ังแตเหตุการณปลนปน เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ ภายใตบริบททางการเมืองระหวางประเทศ
“สงครามตอตานการกอการราย” หลังจากเหตุการณ 911 ที่ไดสรางบรรยากาศแหงความเกลียดชัง
อิสลามทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็ทําใหประชาชาติมุสลิมมีความรูสึกถูกคุกคาม ซึ่งสงผลยอนกลับ
มาเปนปจจัยที่กลุมกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตนํามาใชในการระดมแนวรวม นัก
เคลื่อนไหว และขยายเครือขายผูกอความไมสงบ

ในอีกมุมมองหน่ึงของปญหา คือ การศึกษาปจจัยตางประเทศที่สงผลตอการดําเนินนโยบาย
ของรัฐในต้ังแตเร่ิมตน “สงครามตอตานการกอการราย” และการรวมมือตอสงครามดังกลาว ซึ่ง
เปนตัวกําหนดปฏิบัติการทางทหารที่ขาดความตระหนักในมิติตางประเทศอยางครบบริบท จนได
นําไปสูความลอแหลม ที่เกือบทําใหปญหาเปนสากล (internationalization)

การวิจัยน้ีมุงเนนศึกษาความไมสงบในภาคใตต้ังแตป ๒๕๔๗จนถึงป ๒๕๔๙ โดยพิจารณา
เร่ิมจากเหตุการณการปลนปนในจังหวัดชายแดนภาคใต จนถึงปลายรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลลานนท
เมื่อสิ้นป ๒๕๕๐
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ดังน้ัน การศึกษาน้ี จักประมวลมาตรการสําคัญ ๆ ในมิติตางประเทศ ที่ภาครัฐควรนํามา
ปรับปรุงทั้งในการปองกันปญหาที่เปนอยูมิใหขยายตัว และเพื่อนํามาซึ่งขอสรุปและเสนอเชิงนโยบาย
ตอการแกปญหาในระยะยาวตอไป

๒.๔ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
ในการวิจัยน้ี ผูศึกษาคาดวาผลสรุป คือ ความเขาใจสถานการณในภาคใตน้ัน มีความจําเปนที่

จะตองศึกษาโดยวิเคราะหความเชื่อมโยงของปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี การศึกษาสถานการณภาคใต
น้ัน จําเปนที่จะมองอยางกวาง วิเคราะหปจจัยภายนอกประเทศประกอบ

ในสวนของกระบวนการวิเคราะหน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่จะศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยน
ตัวเองของหนวยการเมืองตาง ๆ โดยอาศัยการลอกเลียนแบบ การเรียนรูจากปจจัยภายนอก หรือจาก
หนวยการเมืองที่ตนปฏิสัมพันธดวย ทั้งน้ี ผูศึกษามองวา นโยบายของรัฐบาลไทย รวมไปถึงการ
ตอบรับของชาวไทยมุสลิมในภาคใต เปนผลมาจากการตอบรับจากปจจัยภายนอกในลักษณะการ
ลอกเลียนแบบจากหนวยที่ตนปฏิสัมพันธดวย ไมวาจะเปนนโยบายการตางประเทศของสหรัฐฯ การ
กลับมาใหมของอุดมการณอิสลาม (Islamic Revivalism) เปนตน



บทที่ ๓
ผลการศึกษา

๓.๑ บทนํา
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต น้ัน ไดเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองตลอดมาต้ังแต

ตนกรุงรัตนโกสินทร  โดยมีความรุนแรงมาก-นอย แตกตางกันไปในแตละยุค ซึ่งพื้นฐานของปญหา
น้ัน มีหลากหลายมิติ

ในการศึกษาน้ี น้ัน ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวในประเด็นของมิติตางประเทศ
ทั้งในเชิงที่เปนพฤติกรรมขั้นแรก (initial stage) หรือ Output และพฤติกรรมขั้นปลายทาง (terminal
stage) หรือ Input ในชวงที่มีการฟนตัวของความไมสงบและการขยายความรุนแรง (resurgence &
radicalization of Southern Unrest) นับต้ังแตกรณีการปลนปน เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ โดยไดนํา
ทฤษฎีความเชื่อมโยง Linkage Theory ของ James N. Rosenau มาวิเคราะหโดยมุงเนนเพื่อระบุปจจัย
ภายใน (polity) และภายนอก (environment) รวมทั้งกระบวนการเชื่อมโยง 3 แบบ (penetrative, reactive,
emulative process) ตามที่ไดกลาวมาในบทที่แลวถึงความเหมาะสมในการศึกษาและทําความเขาใจ
สถานการณ

อยางไรก็ตาม ในเบื้องตน น้ัน ผูศึกษาเห็นสมควรที่จะกลาวถึงสาเหตุสําคัญแหงปญหา
ความไมสงบและความพยายามในอดีตของรัฐสยามที่จะแกปญหาเพื่อเปนพื้นฐานในการทําความ
เขาใจและเพื่อใหเกิดความบริบูรณประกอบการศึกษามิติตางประเทศภายใตหัวขอการศึกษาน้ี

๓.๑.๑ พื้นฐานของปญหาความไมสงบ
จากเอกสารทางวิชาการและรายงานทางราชการตาง ๆ ไดมีการศึกษาถึงที่มาของปญหา

ความไมสงบ โดยใชแบบวิธี (approach) แตกตางกันไป ซึ่งในทัศนะของผูศึกษาเห็นวา รายงาน
ของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) นอกจากจะเปนการศึกษาแบบ
holisticแลว ยังถือไดวาเปนการศึกษาที่มีเปาหมายในการหาขอแนะนําเชิงนโยบายและมาตรการ
เพื่อแกปญหา จากสถานการณลาสุด ในกรอบเวลาเดียวกันกับการศึกษาน้ี
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จากรายงานของ กอส. น้ัน ไดอธิบายความรุนแรงที่ฟนขึ้นมาใหม จากเงื่อนไข ๓ ประการ 6

คือ
ก. ปจจัยเชิงบุคคล ไดแก ผูกอความไมสงบและฝายรัฐที่ตอบโตดวยความรุนแรง

 ผูกอความไมสงบ
เหตุการณรุนแรงเกิดขึ้นไดเพราะมีคนที่เลือกใชความรุนแรงโดยเฉพาะเพื่อ

แบงแยกดินแดนที่เกิดขึ้นมาแลวเกือบ ๑ ศตวรรษ นับต้ังแตขบวนการของสมาคมรวมเผามลายูผูใหญ
(Kumpulan Melayu Raya-KAMPAR) ซึ่งไมพอใจรัฐบาลชาติไทยที่ทําใหผูปกครองทองถิ่นมลายู
สูญเสียอํานาจ จนสืบเน่ืองมามีขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปตตานี (Barisan Revolusi
Nasional Melayu Patani-BRN)ในป ๒๕๐๓ กอนองคกรพูโล (Patani United Liberation Organization-
PULO) ในป ๒๕๑๑ และตอมาดวยขบวนการมูจาฮีดีนปตตานี (Gerakan Mujahidin Patani-GMP)
ในป ๒๕๒๘ ที่อางตนเองวาเปนนักสูเพื่อศาสนาอิสลาม จนกระทั่งมี แนวรวมเพื่อเอกราชปตตานี
(Barisan Bersatu Kemerdekann- BERSATU)ในป ๒๕๓๒

ปจจุบันเชื่อกันวากลุมแบงแยกดินแดนที่เขมแข็งที่สุด คือ BRN –Coordinate ซึ่งมีปก
ยุวชน(Pemuda) ต้ังแตป ๒๕๓๕ และมีกองกําลังระดับจรยุทธขนาดเล็กประจําถิ่น หรือ Runda
Kumpulan Kecil-RKK) มีการปฏิบัติเปนหนวยยอยอิสระ หรือ cells ซึ่งโครงสรางองคกรไมชัดเจน
ทําใหการจับกุมมีความลําบาก

 ฝายรัฐ
ฝายความมั่นคงของรัฐสรุปวา ความรุนแรงที่เกิดขึ้น มีปจจัยบุคคลที่เกีย่วของ คือ กลุม

ขบวนการกอความไมสงบ กลุมอิทธิพลผลประโยชน และกลุมที่ทําเพราะสาเหตุสวนตัว
การตอบโตของภาครัฐ ในกรณี กรือเซะ เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ และ กรณีตาก

ใบ เมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยใชความรุนแรง น้ัน ผูศึกษาเห็นวาไดถูกกลุมกอความไมสงบ
นําไปอางเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับขบวนการ ขยายแนวรวมและตอบโตดวยความรุนแรง
รวมทั้งเปนปจจัยที่ทําใหองคกรสิทธิมนุษยชนตาง ๆ รวมทั้ง Organization of Islamic Conference
ไดใหความสนใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเขาทางตอกลุมกอความไมสงบที่ตองการสราง
เงื่อนไขใหเปนปญหาสากล เพราะการตอสูดวยยุทธวิธีการกอความไมสงบ หรือ การรบ น้ัน จะไม
สามารถชนะฝายรัฐได และจะไมนําไปสูเปาหมายในการแบงแยกดินแดนได หากไมมีปจจัย
ภายนอกประเทศสนับสนุน

6 รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) พฤษภาคม ๒๕๔๙ เลม ที่ ๑
รายงานสาเหตุของปญหาฯ หนา ๑๓-๓๔
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 ความสัมพันธของชาวพุทธและมุสลิมในพื้นท่ี
กอส.ใหความสําคัญในการฟนฟูสายสัมพันธของศาสนิกชนในพื้นที่ทั้งสองกลุม

ใหเขมแข็งเพื่อปองกันปญหา
ข. ปจจัยเชิงโครงสราง ไดแก

 ความไมเปนธรรมอันเกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรมและการปกครองที่เปนอยู
 ปญหาทางเศรษฐกิจและทรัพยากรที่ประชาชนสวนใหญตองประสบ
 ในชวงป ๒๕๓๓-๒๕๔๖ สามจังหวัดชายแดนภาคใตติดอันดับ๑-๔

จังหวัด ที่มีสัดสวนคนจนดานรายไดมากที่สุดของภูมิภาค โดยมีผลิตภัณฑตอหัว ประมาณ
๒๕,๒๙๑ บาท ซึ่งตํ่ากวาจังหวัดในภาคใตและภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ จํานวนคนจนสูงถึง ๓๑๑,๕๐๐
คน หรือรอยละ ๔๗.๖

 ในเขตพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของกลุมกอความรุนแรง พบวามีปญหาความ
ขัดแยงในการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะปญหาอุทยานแหงชาติทับที่ทํากินของชาวบาน ทําให
เกิดความกดดันตอชาวบานในการแกปญหา

 การศึกษาที่ไมเอ้ืออํานวยใหประชาชนมีพลังเอาชนะการทาทายสังคมใน
รูปแบบตาง ๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม

 ทัศนคติของชาวบานที่มีอัตลักษณเปนคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูตอการศึกษา
สายสามัญของภาครัฐดวยเกรงวาจะเปนเคร่ืองมือในการกลืนวัฒนธรรมมลายู ทําใหคานิยมที่จะศึกษา
ตามปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีมากกวาสงผลใหการเขารวมใน
กระบวนการ พัฒนาเศรษฐกิจตามกระแสหลักไมเอ้ืออํานวยเทาที่ควร ในขณะเดียวกันภาครัฐก็
เพงเล็ง “ปอเนาะ” วามีสวนสนับสนุนกลุมกอความไมสงบ

สภาพของประชากร
ประชากร ๑.๔ ลานคน หรือรอยละ ๗๙.๓ ของประชากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต นับ

ถือศาสนาอิสลามและนิยมพูดภาษามลายู โดยมีชาวไทยพุทธเพียงรอยละ ๒๐.๑ นอกจากน้ัน อัตรา
การขยายตัวของชาวไทยพุทธลดลงอยางมากในชวง ๑๕ ปที่ผานมา

ปญหาเกิดขึ้นในบริบทภูมิรัฐศาสตร ที่ทําใหเกิดการเปรียบเทียบอยางแจมชัดในคณุภาพ
ชีวิตระหวางผูคนที่มีเชื้อสายศาสนาเดียวกัน เปนมลายูเชนเดียวกันใน ๒ ประเทศ คือ บริเวณ
ชายแดนภาคใตของไทยและภาคเหนือของมาเลเซีย ดวยระยะทาง ๕๗๓ กิโลเมตร ของชายแดน
ระหวางทั้งสองประเทศทําใหประชากรในเขตน้ีมีความใกลชิดกันมาก มีความผูกพันในฐานะเครือ
ญาติชัดเจน ทําใหปญหาคนสองสัญชาติมีจํานวนมากขึ้น กอส.ใหความเห็นวา “การแกปญหา
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ภาคใตตองอาศัยความรวมมือจากมาเลเซียทั้งในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐทางตอนเหนือของ
มาเลเซีย จะมองมาเลเซียเปนผูรายไมได”

ค. ปจจัยทางวัฒนธรรม คือลักษณะเฉพาะทางศาสนาและชาติพันธุในพื้นที่ คือ
ศาสนาอิสลาม ภาษามลายู และประวัติศาสตรปตตานี สิ่งเหลาน้ีเปนเงื่อนไขในสังคมซึ่งทําหนาที่
ใหความชอบธรรมกับการใชความรุนแรง หรือทําใหผูคนไมนอยยอมรับ หรือเห็นดวยกับฝายที่ใช
ความรุนแรง ทั้งหมดน้ีทําใหผูกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตอาศัยเงื่อนไขทางชาติพันธุ
ผสานกับศาสนามาเปนขออางใหความชอบธรรมกับการใชความรุนแรงในการตอสูเพื่อเปาหมายของ
ตนในนามอัตลักษณความเปนมลายูมุสลิม

ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต มีอัตลักษณในความเปน “คนมลายูมุสลิม” ชัดเจน
คือเปนคนเชื้อสายมลายู พดูภาษามลายูปตตานี และแมจะเปนชาวมุสลิมสายซุนหน่ี (Sunni)
เชนเดียวกับชาวไทยมุสลิมสวนใหญ แตดวยความแตกตางของเชื้อสาย และที่มาของการต้ังรกราก
ในแผนดินไทย จึงแตกตางจากชาวไทยมุสลิมในหลายๆภาคของไทย กลาวคือ ชาวไทยมุสลิมใน
สามจังหวัดภาคใต มีความเชื่อวาตนเอง คือ คนที่อยูในพื้นที่ดังกลาว กอนที่จะถูกรวมเขามาเปนสวน
หน่ึงของราชอาณาจักรไทย ในขณะที่ชาวไทยมุสลิม เชื้อสายจีนฮอ เปอรเซีย เขมร ชวา ปสตูน
อินเดีย ปากี หรือ อาหรับ ฯลฯ น้ันลวนแตมีบรรพบุรุษที่โยกยายถิ่นฐานมาต้ังรกรากในประเทศ
ดังน้ัน ในความเหมือนที่เปนอิสลาม ก็มีความตางในที่มาของถิ่นฐานของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต กับมุสลิมในหลาย ๆ ภาคสวนทั่วประเทศไทย

ในรายงานของ กอส.ไดระบุไวอยางชัดเจน วาปญหาความไมสงบ น้ัน ไมใชปญหาความ
ขัดแยงทางศาสนา ซึ่งในทัศนะของผูศึกษา น้ัน เห็นดวยอยางยิ่ง โดยเฉพาะจากโครงสรางของชาว
ไทยมุสลิม ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ และการต้ังถิ่นฐานที่กระจายอยูในภูมิภาคตาง ๆของ
ประเทศไทย ตรรกะอันหน่ึงที่สามารถนํามาอธิบายเร่ืองน้ีได ก็คือ “หากเปนปญหาศาสนาแลวละก็
ความรุนแรงหรือขอขัดแยงคงไมจํากัดอยูเฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคใต” หากทวา ผูกอความไมสงบใน
พื้นที่ น้ัน พยายามดึงเอาปจจัยศาสนามาอางเพื่อความชอบธรรมของพวกตนและเพื่อปลุกเรา
กระแส “ประชาคมโลกอิสลาม” แตความพยายามน้ัน ไมประสบผลสําเร็จ แมจะมีการพยายาม
อยางตอเน่ืองที่จะดึง Organization of Islamic Conference เขามาเกี่ยวของกับในการแกปญหาความไม
สงบน้ี ซึ่งกระทรวงการตางประเทศสามารถจํากัด (contain) ความพยายามที่จะทําใหเปนปญหาสากล
(internationalization) ไดอยางดีตลอดมา

๓.๑.๒ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
กอส. ไดรวบรวมรายงานวา สามปนับต้ังแตสถาปนากรุงรัตนโกสินทร ในป ๒๓๒๕ น้ัน

ปตตานีมิไดสงบรรณาการใหกรุงสยาม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จึงไดสง
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กองทัพเรือเขาโจมตีปตตานี ชาวเมืองปตตานีลมตายจํานวนมาก เชลยศึกจํานวนมากไดถูกนําขึ้นมา
ต้ังถิ่นฐาน โดยกระจัดกระจาย โดยรอบวงนอกของพระนคร ซึ่งทําใหปรากฏพบวา มีชาวมุสลิม
ในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานครในปจจุบัน ไลต้ังแต เขตถนนเพชรบุรี ยานนาวา มีนบุรี
หนองจอก ไปจนถึงฉะเชิงเทรา นอกจากน้ัน ยังมีบางสวนที่ถูกนําไปต้ังถิ่นฐานบริเวณ ปทุมธานี ไล
ไปจนถึงอยุธยา

กลาวในสวนของพื้นที่ปตตานี น้ัน ในป ๒๓๕๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหปรับการบริหารราชการแผนดินในพื้นที่เปน ๗ หัว
เมือง คือ ปตตานี หนองจิก ยะหร่ิง รามัน ยะลา สายบุรี และระแงะ แตการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญยิ่ง
กวา ตามรายงานของ กอส. เกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวปฏิรูป การ
ปกครองแผนดินคร้ังใหญ ดวยการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง ซึ่งผลประการหน่ึง คือ ในป
๒๔๔๕ มีปฏิกิริยาจากผูนําทองถิ่น และเกิดขบถในทุกภาคของประเทศในปเดียวกัน ที่เรียกวา
ขบถ รศ.๑๒๑ คือ ขบถเงี้ยวเมืองแพรในภาคเหนือ ขบถผีบุญในภาคอีสาน และ “ขบถเจาแขกเจ็ดเมือง”
ในภาคใต ซึ่งเมื่อเหตุการณยุติลง ตนกูอับดุลกาเดร หรือพระยาวิชิตภักดี ซึ่งเปนเจาเมืองปตตานี
ในขณะน้ัน ถูกจับกุมตัวไป และเปนจุดจบแหงยุคสมัยรายาปตตานี

จากสนธิสัญญา Anglo-Siamese Treaty 1909 ยกสิทธิการปกครองและบังคับบัญชาเหนือ
ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลสิ รวมทั้งเกาะใกลเคียง รวมเปนเน้ือที่ ๑๕,๐๐๐ ตร.ไมล และ
พลเมืองกวา ๕๐๐,๐๐๐ คนใหแกอังกฤษ สงผลใหอาณาจักรปตตานี ถูกแยกออกเปนพื้นที่ดาน
เหนือที่กลายมาเปนสวนหน่ึงของรัฐสยาม ซึ่งรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับนับต้ังแตการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ถือวา เปนราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว จะแบงแยกมิได ในขณะที่พื้นที่ดานใตของ
อาณาจักรปตตานี ไดกลายเปนสวนหน่ึงของบริติช มลายา

ปจจัยทางประวัติศาสตรน้ีเอง ที่กลุมกอความไมสงบ นํามาเปนเงื่อนไขหน่ึงในการสราง
ความชอบธรรมที่จะขัดฝนราชอาณาจักรไทยตลอดมา ซึ่งผูศึกษาเห็นวา ขออางทางประวัติศาสตรเปน
ประเด็นที่สามารถโตแยงกันไมมีที่สิ้นสุด คําถามมีอยูวา เราจะยึดถือชวงใดในประวัติศาสตร เปนจุด
กําหนดของความเปนชาติและดินแดนที่ทุกฝายพอใจ

๓.๒ สรุปความพยายามแกปญหาในอดีตของรัฐสยาม
พื้นที่ชายแดนจังหวัดภาคใตของไทย น้ัน ถูกรวมเขามาเปนสวนหน่ึงของราชอาณาจักรไทย

แตในทางภูมิศาสตรเทาน้ัน ในขณะที่การผสมกลมกลืน ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชาติไทย ยัง
เปนปญหาตลอดมา ดังไดกลาวขางตน
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ความพยายามของรัฐสยามที่จะแกปญหาดังกลาวไดดําเนินมาอยางตอเน่ือง อาทิ ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีการจัดทํา “สมดุคูมือสําหรับขาราชการกระทรวงมหาดไทย
ท่ีรับราชการในมณฑลซึ่งมีพลเมืองท่ีนับถือสาสนาอิสลาม” ในป พ.ศ.๒๔๖๖ ซึ่งเปนการให
ความสําคัญตอการเขาใจถึงอัตลักษณของประชาชนในพื้นที่

จากการศึกษาของ นายมารค ตามไท และนายสมเกียรติ บุญชู 7 วาดวย “นโยบายความมั่นคง
แหงชาติจังหวัดชายแดนภาคใตเปรียบเทียบในรอบ ๓๐ ป (๒๕๑๗-๒๕๔๖)” สะทอนใหเห็นถึง
มาตรการที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการตามสภาพของปญหาในพื้นที่ บ ริบทในทางการเมืองและ
ความมั่นคงของชาติ ทั้งจากปจจัยภายในประเทศและระหวางประเทศ ซึ่งนโยบายความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดมาใหความสาํคัญของความมั่นคงในการปกปองดินแดน และการ
รักษาอํานาจรัฐ เปนหลัก แตในนโยบายชวงป ๒๕๔๒-๒๕๔๖ เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการ
ของนโยบายที่ใหความสําคัญ ในบริบทของความมั่นคงในการดําเนินชีวิตและการมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายของประชาชน

รายงานของมารคฯ และสมเกียรติฯ มองวาปญหาที่ตามมา จากการปรับเปลี่ยนหลักการ
ของนโยบายดังกลาว คือ ความหมาย หรือ ความเขาใจเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติในนโยบายกับ
ระดับปฏิบัติการไมตรงกัน และเปนสาเหตุสําคัญอันหน่ึงที่ทาํใหความรุนแรงในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ในชวงทายของนโยบาย ๒๕๔๒-๒๕๔๖

นโยบายความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในชวงกอนหนาน้ัน คือ
๒๕๒๑-๒๕๔๑ รวม ๓ ฉบับ น้ัน ไดกําหนดเปาหมายและวัตุประสงคของนโยบายไวชัดเจน และ
ครอบคลุมการแกไขปญหาในมิติที่กวางขวาง ครอบคลุมประเด็นความมั่นคงที่เกิดขึ้น และมุงให
เกิดการประสานงานระหวางสวนราชการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนับเปนคร้ังแรกที่มีการ
จัดต้ังและกําหนดกลไกรับผิดชอบการบริหาราชการจังหวัดชายแดนภาคใต เปน ๒ ระดับ คือ

 ระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบโดยตรง และสมช.ทําหนาที่กลั่นกรอง
 ระดับพื้นท่ี มีแมทัพภาคที่ ๔ รับผิดชอบดูแล และมีการจัดต้ัง ศอ.บต. (ศูนย

อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต รับผิดชอบงานฝายพลเรือน และประสานการดําเนินงานของ

7 มารค ตามไท และ สมเกียรติ บุญชู.“นโยบายความมั่นคงแหงชาติจังหวัดชายแดนภาคใต
เปรียบเทียบ ในรอบ ๓๐ ป (๒๕๑๗-๒๕๔๖)” ใน ชัยวัฒน สถาอานันท.กุมภาพันธ ๒๕๕๑
แผนดินจินตนาการ: รัฐและการแกไขปญหาความรุนแรงในภาคใต กรุงเทพ:หนา ๕๓-๑๐๔
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สวนราชการตาง ๆ ในพื้นที ่ รวมทั้งมีการจัดต้ังกองบัญชาการผสมพลเรือนตํารวจทหารที่ ๔๓ (พตท.
๔๓) รับผิดชอบการปองกันและปราบปรามการกอการรายทุกรูปแบบ

การปรับหลักการของนโยบายในชวง ๒๕๔๒-๒๕๔๖ ที่เนนการมีสวนรวมของภาคสวน
ตาง ๆ โดยที่โครงสรางของกลไกภาครัฐยังดําเนินตอไปจากนโยบายกอนหนาน้ัน ทําใหสถานการณ
จังหวัดชายแดนภาคใตในชวง ๒๕๔๒-๒๕๔๕ คอนขางสงบ ถึงขนาดที่วา ผูศึกษาเองซึ่งรับราชการ
เปนกงสุลใหญ ณ นครเจดดาห ในป ๒๕๔๖ไดรับการทาบทามอยางไมเปนทางการจาก Organization
of Islamic Conference เพื่อที่จะขอจัดการประชุมเกี่ยวกับปญหาชนกลุมนอยชาวมุสลิมในประเทศที่
ไมใชสมาชิก OIC โดยเอาประเทศไทยเปนแบบอยางของการอยูรวมกันอยางสันติ ซึ่งแตกตางจาก
ความไมสงบที่เกิดขึ้นในฟลิปนส และอินโดนีเซีย ในชวงเดียวกัน

มารคฯ และสมเกียรติฯ ใหความเห็นวา ความเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญในเชิงการบริหารงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใตที่เกิดขึ้นในชวง ๒๕๔๕ คือ การที่รัฐบาลยุบ ศอ.บต. ดวยเหตุผลที่
ตองการใหระบบบริหารราชการเปนไปตามปกติ และนําเอาการบริหารราชการแบบ CEO เขามา
แทนที่ ศอ.บต. และมอบงานของ พตท. ๔๓ ในการปราบปรามกลุมโจรกอการราย ใหไปอยูใน
ความดูแลของกองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๙ รวมทั้งการใหจํากัดบทบาทของกองทัพภาคที่ ๔ ไว
ในงานปองกันชายแดนและปองกันประเทศตามปกติ จนเกิดเหตุการณปลนปนที่คายทหารกองพล
พัฒนาที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ และเหตุการณไดบานปลายไปสูความรุนแรง
อยางตอเน่ือง

๓.๓ ผลการศึกษา
จากเหตุการณความไมสงบที่ถูกฟนตัวและขยายความรุนแรง (resurgence & radicalization)

นับต้ังแตกรณีการปลนปน เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ น้ัน ผูศึกษาเห็นวา มิติดานตางประเทศ
มีความสําคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะ บริบททางการเมืองระหวางประเทศ ภายใต Global War on
Terror ที่ประเทศไทยไดเขาไปมีสวนรวมในระดับหน่ึง ตลอดจนการต่ืนตัวของความเปนประชาคม
โลกมุสลิม (Islamic brother hood)

ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ ๒ ถึงความเหมาะสมในการศึกษาและทําความเขาใจสถานการณ
ในภาคใต โดยใชการวิเคราะหผานทฤษฎีความเชื่อมโยง (Linkage Theory) ของ James N. Rosenau
โดยมองผานกระบวนการความเชื่อมโยงของมิติตางประเทศ ทั้งในเชิงที่เปนพฤติกรรมขั้นแรก (initial
stage) หรือ Output และพฤติกรรมขั้นปลายทาง (terminal stage) หรือ Input และวิเคราะหเพื่อระบุ
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ปจจัยภายใน (polity) และภายนอก (environment) รวมทั้งกระบวนการเชื่อมโยง 3 แบบ (penetrative,
reactive, emulative process) น้ัน

ในบทน้ีผูศึกษาไดนําเหตุการณสําคัญ ๆ ของความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มาเปน
กรณีศึกษาโดยเร่ิมจากการประมวลความเชื่อมโยงระหวางปจจัยตาง ๆ และการทําความเขาใจตาม
กระบวนการเชื่อมโยงรูปแบบตาง ๆ ตามแนวความคิดและกระบวนการวิเคราะหของ Rosenau

ทั้งน้ี ผูศึกษาตองการนําเสนอวา กระบวนการความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นในสถานการณภาคใต
ของไทย น้ัน มีหลากหลายรูปแบบ และบางปจจัย ก็เปนไดทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก

ในสวนทาย ผูศึกษาจะไดชี้แจงผลการศึกษาโดยชี้ใหเห็นวาปญหาภาคใตน้ันมีหลายมิติโดย
มิติเหลาน้ีสามารถแบงเปนมิติภายในและภายนอก ซึ่งแนวทางการแกปญหาน้ัน ผูกําหนด
นโยบายตองตอบโจทยที่สามารถแกไขปญหาที่ตัวปจจัยตางๆและเน่ืองจากปจจัยเหลาน้ีมีความ
เชื่อมโยงกัน โอกาสที่จะบรรเทาความรุนแรงหรือสงเสริมนโยบายที่มีอยูแลวก็จะมีมากขึ้น

๓.๔ การวิเคราะหสถานการณในภาคใตดวยกรณีศึกษาโดยระบุตัวปจจัย
๓.๔.๑กรณีปลนปนท่ีกองพันพัฒนาท่ี๔คายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส
๑) เหตุการณ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ ไดมีกลุมผูกอความไมสงบบุกเขาปลน

อาวุธที่กองพันพัฒนาที่ ๔ คายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส
โดยไดฆาทหารรักษาการจํานวน ๔ นาย และปลนปนเอ็ม ๑๖ มากกวา ๓๐๐ กระบอก นอกจากน้ี
ในวันเดียวกันและเวลาไลเลี่ยกัน มีคนรายอีกกลุมหน่ึงปฏิบัติการเผาโรงเรียน ๒๐ แหง รวมทั้งปอม
ตํารวจอีก ๓ ปอม ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จากเหตุการณความไมสงบดังกลาว ทําใหในวันที่ ๕
มกราคม ๒๕๔๗ รัฐบาลประกาศกฎอัยการศึกเพิ่มในพื้นที่ ๘ อําเภอ ในสามจังหวัดภาคใต

๒) วิเคราะหตัวปจจัยและรูปแบบของกระบวนการเชื่อมโยง
หากศึกษาถึงปจจัยตามแนวทฤษฎี Linkage ที่มีตอเหตุการณปลนปน น้ัน ผูศึกษา

พบวา การปฏิบัติการโจมตีตึกWorld Trade Center เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ หรือเหตุการณ
9/11 น้ัน ไดเปดบริบทใหมของขบวนการตอสูของผูดอยกําลังกวาตออํานาจรัฐ หรือ ฝายตรงขามที่
มีพลานุภาพทางทหารที่เหนือกวา การต่ืนตัวทางยุทธวิธีในลักษณะน้ี ประกอบกับปฏิบัติการตอบ
โตของสหรัฐฯ และแนวรวมในกรอบ Global War on Terror ไดกลายเปนการคุกคามตอโลกอิสลาม
ความรูสึกที่ถูกคุกคามของชาวมุสลิมในพื้นที่ไดปรากฏชัดเจนมากขึ้น จากทาทีของรัฐบาลไทยที่ได
กลายเปนสวนหน่ึงของ GWOT มากขึ้นเปนระยะ ๆ นับแตเหตุการณ 9/11 ตัวอยางที่เดนชัด คือ การ
จับกุมนายฮัมบาลี ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แกนนําคนสําคัญของขบวนการ Jamiah Islamiyah ที่มี
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เครือขายโยงใยกับ ขบวนการ AL Qaeda ใหกับฝายสหรัฐ เมื่อสิงหาคม ๒๕๔๖ หรือการ
ภาคยานุวัติอนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการตอตานการกอการรายมากขึ้น โดยเฉพาะ
อนุสัญญาวาดวยการตอตานการกอการรายทางการเงิน เพื่อแสดงทาทีของรัฐบาลไทยในขณะน้ัน
ตอบสนองการเปน  “with us” ตามการรณรงคของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๔๔
ความใกลชิดดังกลาวไดพัฒนารุดหนาจนกระทั่งทั้งสองฝายยอมรัฐในความสัมพันธ แบบ “from
Alliance to Strategic Partnership” จนประเทศไทยไดรับสถานะเปน Major Non- NATO Ally ของ
สหรัฐฯ ความรูสึกรวมตามแนวคิดประชาคมโลกอิสลาม ที่เห็นวารัฐบาลไทยในขณะน้ัน ไดมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการในอัฟกานิสถานและอิรัก แมภาครัฐจะระมัดระวังขอบเขตในการรวมมือเพียง non-
combat personnel ก็ตาม แตจากแนวคิดประชามคมโลกอิสลามยอมสงผลใหเพิ่มความชิงชังตอ
รัฐบาลมากนอย ขึ้นอยูกับกระบวนการเรียนรูทางสังคมและศรัทธาตอแนวคิดและหลักการของ
อิสลามที่แตกตางกันไป

ปจจัยเหลาน้ี ลวนสงผลใหเกิดการต่ืนตัวที่จะตองตอตานการคุกคามจากภาครัฐ
ภายใตบริบท GWOT ประกอบกับปจจัยภายในประเทศ ที่สําคัญ ในป ๒๕๔๕ โดยการยกเลิก
ศอ.บต. และการปรับปฏิบัติการทางยุทธวิธีจาก พตท. ๔๓ ไปสูการดูแลของกองบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค ๙ ทําใหเกิดสูญญากาศในการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ลวนเปนปจจัย
ผลักดันใหกลุมผูกอความไมสงบสามารถนํามาปลุกระดม ความรูสึกชงิชัง อันเปนสืบเน่ืองมาจากความ
ขัดแยงทางประวัติศาสตรและการรักษาอัตลักษณความเปนมุสลิมเชื้อสายมลายูของประชาชนในพื้นที่
เพื่อตอตานการคุกคามจากภาครัฐ

เหตุการณปลนปนน้ี น้ัน ในมุมมองหน่ึงอาจกลาวไดวาเปน 9/11 ของประเทศไทย
แตจากการศึกษางานวิจัย รายงานทางราชการ และการสนทนากับผูที่เกี่ยวของกับงานความมั่นคง
ระดับสูงก็ยังไมปรากฏความเกี่ยวเน่ืองกันโดยตรงในลักษณะpenetrative ระหวางกลุมกอความไมสงบ
กับขบวนการกอการรายสากล ดังน้ัน กระบวนการของความเชื่อมโยงจึงมีลักษณะของ reactive
ตออํานาจรัฐ และ emulative โดยเฉพาะในเชิง diffusion และ demonstration จากขบวนการกอการ
รายสากล

๓.๔.๒ กรณีกรือเซะ
๑) เหตุการณ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ ไดมีกลุมคนบุกทํารายเจาหนาที่

ตํารวจประจําจุดตรวจกรือเซะ จังหวัดปตตานี สงผลใหเกิดการปะทะ โดยมีเจาหนาที่เสียชีวิต ๓ คน
และคนรายเสียชีวิต ๑ คน บาดเจ็บ ๔ คน สําหรับคนรายที่เหลือน้ัน ไดหลบหนีไปรวมตัวกับกลุม
ผูกอความรุนแรงที่มัสยิดกรือเซะ เวลาถัดมา กําลังทหารและตํารวจ อีกทั้งหนวยปฏิบัติการสงคราม
พิเศษจากลพบุรี ปดลอมมัสยิดและระดมยิงปนเขาในบริเวณมัสยิด ในขณะเดียวกันคนรายไดยิง
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โตตอบจากขางในมัสยิดจํานวน ๒ นัด การยิงดําเนินการไปจนเสียงโตตอบเงียบลง ภายหลัง
เจาหนาที่ใชมาตรการขั้นรุนแรงตอคนรายในมัสญิด หลังจากน้ัน เจาหนาที่ไดเขาไปสํารวจขางใน
มัสยิด โดยไมอนุญาตใหสื่อมวลชนเขาไป หลังจากเหตุการณสงบลง ปรากฎวา พบศพผูเสียชีวิต
จํานวน ๒๙ ราย นอกจากน้ี ในเวลาใกลเคียงกับเหตุการณที่กรือเซะ กลุมผูกอการความไมสงบ
ไดบุกโจมตีสถานที่ราชการหลายแหง จากการปะทะที่กรือเซะทั้งหมดทําใหมีผูเสียชีวิต โดยเปนผู
กอความไมสงบ ๑๐๖ คน และเจาหนาที่ ๕ คน

๒) วิเคราะหตัวปจจัยและรูปแบบของกระบวนการเชื่อมโยง
ปจจัยที่เปนตัวกําหนดเหตุการณเร่ิมการกอความไมสงบ เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗

น้ัน อาจมีความใกลเคียงกันกับกรณีการปลนปน ปจจัยเพิ่มเติมที่อาจนํามาศึกษาภายใตแนวทฤษฎี
Linkage คือ การปฏิบัติการในวันดังกลาวมีความหมายในเชิงสัญญลักษณ ซึ่งเปนวันเดียวกันกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในป ๒๔๙๑ ซึ่งเปนการปะทะใหญระหวางรัฐกับประชาชนในพื้นที่ที่บานดุซงญอ
อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เทากับเปนการเลียนแบบพฤติกรรม เพื่อนํามาเปนปจจัยในการกอความไมสงบ

เหตุการณในกรณีน้ี ในทัศนะของผูศึกษาเห็นวา ไมนาจะจบลงดวยการปราบปราม
อยางรุนแรงของภาครัฐ หากทวา ดวยวาทะกรรม “โจรกระจอก” ทําใหประเมินศักยภาพของ
กลุมผูกอการตํ่าเกินจริง และมองไมออกถึงวัตถุประสงคในการกอความไมสงบที่ตองการปลุกระดม
และแยงชิงมวลชนมากขึ้น ที่สําคัญผลจากการปราบปรามอยางรุนแรงไดกลายเปนปจจัย ที่ทําใหเกิด
กระบวนการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกอิสลามในลักษณะ reactive ที่สงผลในระยะตอมาใหมีองคกร
ตาง ๆ ทั้งสิทธิมนุษยชนและ Organization of Islamic Conference ใหความสนใจและติดตาม

คําถามที่นาจะถกเถียงเปนอยางยิ่งวา ทาํไมตองใชการปราบปรามอยางรุนแรง
หรือ ผูเกี่ยวของประเมินวาการปราบปรามอยางรุนแรง น้ัน จะเปนการปองปรามใหผูที่เปนแนวรวม
หรือ ผูปฏิบัติการ เกิดความหวั่นไหวและหวาดกลัว เปนการ “เขียนเสือใหวัวกลัว” น้ัน ผูศึกษากลับ
เห็นวา ในประวัติศาสตรการตอสูในชวงกวา ๕๐ ป ที่ผานมาระหวางภาครัฐที่ใชกําลังอยางรุนแรง
ไมปฏิบัติอยางเปนขั้นเปนตอนตามหลักสากลในการสลายฝูงชน น้ัน มักจะกลายเปนการขยายผล
ใหเกิดการสรางแนวรวมมากขึ้นใหกับผูกอความไมสงบ ไมวาภายใตการชูธงจะเปนแบบใด
ประชาธิปไตย สังคมนิยม หรือตอตานเผด็จการทหาร ซึ่งในกรณีกรือเซะน้ี ก็เชนกัน   จากการที่ได
ติดตามศึกษาและปฏิบัติงานหลักในการนําตัวแทนของ OIC คณะแรกไปตรวจเยี่ยมสถานที่และ
พบปะกับชาวบานในพื้นที่ เมื่อตนดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ ทําใหผูศึกษามีความมั่นใจวา หากปฏิบัติการ
ของภาครัฐในเหตุการณดังกลาวยึดถือการปฏิบัติตามหลักสากลในการสลายฝูงชน กจ็ะทําใหไมเกิด
การบานปลายของสถานการณ
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ผลจากปฏิบัติการปราบปรามอยางรุนแรงไดกอใหเกิดผลกระทบในมิติตางประเทศ
ภายใตบริบทแหงหลักการสิทธิมนุษยชน และแนวคิดประชาคมโลกอิสลาม ในทันทีหลังจาก
เหตุการณ กระทรวงการตางประเทศไดรับมอบหมายใหชี้แจงกับตางประเทศถึงหตุการณ ซึ่งผู
ศึกษาตระหนักเปนอยางมากถึงผลกระทบจากเหตุการณ โดยไดเขาไปชี้แจงตอ H.E. Dr.
Abdelouahed BELKEZIZ (Morocco) 2001-2004 เลขาธิการ OIC เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม
๒๕๔๗ กอนหนาการประชุมประจําปของรัฐมนตรีตางประเทศ OIC ที่กรุงอิสตันบูล ประเทศ
ตุรกี ซึ่งเลขาธิการ OIC ไดเปดเผยวาไดรับแรงกดดันจากสมาชิก OIC บางประเทศ แตโดยที่
เหตุการณที่เกิดขึ้นกระชั้นเกินไปที่ OIC จะแสดงทัศนะ หรือ ยกเร่ืองขึ้นหารือในที่ประชุมที่กรุงอิส
ตันบูล ประกอบกับความคุนเคยของเลขาธิการ OIC รายน้ี ตอประเทศไทยและมีความเชื่อมั่นใน
ประเทศไทย ซึ่งหน่ึงปกอนหนาน้ี ผูศึกษาไดรับการทาบทามอยางไมเปนทางการที่จะจัดการ
สัมมนาที่ประเทศไทยเกี่ยวกับการอยูรวมกันของ interfaith ดวยความชื่นชมในแบบอยางของ
ประเทศไทยที่ OIC ไดเคยสัมผัส โดยในที่สุด การประชุมดังกลาวทีก่รุงอิสตันบูลไมมกีารยกขึ้นหารือ
เกี่ยวกับประเทศไทย มีเพียงการลักลอบเผยแพรใบปลิวโจมตีประเทศไทยโดยกลุม Pattani
Muslim Human Rights Organization และ BERSATU ในที่ประชุมเทาน้ัน

กระบวนการเชื่อมโยงของ OIC หรือ องคกรสิทธิมนุษยชนโดยทั่ว ๆ ไปตอเหตุการณ
ความไมสงบในกรณีของกรือเซะ น้ัน อาจสรุปไดวาเปนเพียงรูปแบบ reactive เปนเหตุการณที่ผูเลน
ในมิติตางประเทศมีความรูสึกวา เปนกรณี stand alone เปนเหตุการณที่ไมนาจะเกิดขึ้นซ้ํา แตจาก
พัฒนาการความรุนแรงที่เกิดขึน้อยางตอเน่ืองหลังจากน้ัน ไดเกิดการเปลีย่นแปลงรูปแบบกระบวนการ
เชื่อมโยงไปดวยเชนกัน ซึ่งผูศึกษาจะไดรายงานในกรณีศึกษาตอไป

๓.๔.๓ กรณีตากใบ
๑) เหตุการณ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งอยูในชวงเดือนของการถือศีลอด

มีการรวมตัวกันของชาวบานจากอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มากกวา ๑,๐๐๐ คน บริเวณหนามัสยิด
และหองสมุดประชาชน เพื่อประทวงการจับกุมคุมขังชาวมุสลิมซึ่งเปนสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัย
หมูบาน (ชรบ.) ในพื้นที่จํานวน ๖ คน ทั้งน้ี ในชั้นแรก ไดมีชาวบานจํานวน ๒๐๐ คน เดินทางไปยัง
สถานีตํารวจอําเภอตากใบ เพื่อขอเขาเยี่ยมผูตองหา อยางไรก็ดี เจาหนาที่ไดวางแผนเหล็กกั้นหาม
ชาวบานเขาไปในสถานีตํารวจ ซึ่งทําใหกลุมชาวบานที่สถานีตํารวจไมพอใจและระดมใหผูชุมนุม
มารวมตัวกันที่สถานีตํารวจ ทําใหกาํลังทหารและตํารวจมารวมตัวบริเวณน้ันมากขึ้น ภายหลัง
จากที่ตํารวจปฏิเสธใหปลอยตัวผูตองหา เหตุการณการชุมนุมไดเกิดความตึงเครียดและมีการ
ปะทะกับเจาหนาที่ในเวลาตอมา สงผลใหมีผูเสียชีวิตจํานวน ๖ คน เมื่อเหตุการณการปะทะยุติลง ผู
ตองสงสัยมากกวา ๑,๐๐๐ คน ถูกคุมตัวขึ้นรถบรรทุกเดินทางไปยังคายทหารในจังหวัดปตตานี
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อยางไรก็ตาม เมื่อถึงคายทหารปรากฎวา มีผูเสียชีวิตจํานวน ๗๙ คน เน่ืองจากการขาดอากาศ
หายใจในระหวางการถูกคุมตัวบนรถบรรทุก

๒) วิเคราะหตัวปจจัย
กลุมชาวบานจํานวนกวา ๑,๐๐๐ คน ไดชุมนุมเพื่อเรียกรองใหประกันตัวชุดรักษา

ความปลอดภัยในหมูบาน ๖ คน น้ัน สามารถอธิบายไดดวยปจจัยเชื่อมโยงในลักษณะ emulative
และ reactive ที่มีตอการเรียกรองตามแบบสากลและการจับกุมของภาครัฐตามลําดับ ที่นาสนใจ คือ
เหตุการณน้ีเกิดขึ้นในเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม ซึ่งภายใตแนวคิดของประชาคมโลกอิสลาม เชื่อวา
เปนเดือนแหงอํานาจ เปนเดือนที่พระเจาไดประทานคัมภีรอัลกุรอานมาสูประชาชาติ มุสลิมบางรายมี
ความเชื่อไปถึงวา การเสียชีวิตในชวงเดือนน้ี ถือวามีบุญสูงสุด และยิ่งการตอสูกับรัฐไทยพุทธ ยังอาจถูก
ชักนําไปไดวาเปนการญิฮาด

ดังไดกลาวไวแลวในกรณีกรือเซะวา การปราบปรามอยางรุนแรงอีกคร้ังของภาครัฐ
เปนความผิดพลาดทั้งในดานยุทธศาสตรและยุทธวิธี ทําใหเกิด reactive จากประชาคมโลกรุนแรง
มากขึ้น จนในบางกรณีมีความคาบเกี่ยวในเชิง penetrative จากประเทศมุสลิมเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย
มีการโตตอบทางสื่อสารมวลชนระหวางนายกรัฐมนตรีของไทยกับมาเลเซยีในขณะน้ัน และกอนหนาน้ัน

๓.๔.๔ กรณีการยุบ ศอ.บต.
๑) เหตุการณ ดังไดกลาวแลว ความเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญในเชิงการบริหารงาน

ในจังหวัดชายแดนภาคใตที่เกิดขึ้นในชวง ๒๕๔๕ คือ การที่รัฐบาลยุบ ศอ.บต. และมอบงานของ
พตท. ๔๓ ในการปราบปรามกลุมโจรกอการราย ใหไปอยูในความดูแลของกองบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค ๙ รวมทั้งการใหจํากัดบทบาทของกองทัพภาคที่ ๔ ไวในงานปองกันชายแดนและปองกันประเทศ
ตามปกติ จนเกิดเหตุการณปลนปนที่คายทหารกองพลพัฒนาที่จัหวัดนราธิวาส เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๔๗
และเหตุการณไดบานปลายไปสูความรุนแรงอยางตอเน่ือง

๒) วิเคราะหตัวปจจัย
หากวิเคราะหถึงปจจัยจากมิติตางประเทศแลว อาจไมเกี่ยวของโดยตรงนัก ที่จะเปน

ปจจัยกําหนดการปรับเปลี่ยนนโยบาย นอกจากเปนปจจัยทางออกในเชิงบริหารราชการของรัฐบาล
ในขณะน้ัน ที่ไดหันมาใชระบบการบริหารแบบ CEOกับจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจุดน้ีอาจเปน
เหตุผลที่อธิบายไดอยางหน่ึงวา แมรัฐบาลในขณะน้ัน จะปรับนโยบายความสัมพันธกับสหรัฐฯ และ
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รวมใน GWOT แตก็มิไดมีเปาหมายเพื่อเปด GWOT ในพื้นที่ และจากการศึกษาของ แมตธิว วีเลอร 8

ใน “สหรัฐอเมริกา สงครามตอตานการกอการราย และความรุนแรงในชายแดนภาคใตของประเทศไทย”
ที่ไมปรากฏวา ทัง้รัฐบาลไทยและสหรัฐฯ ยอมรับใหสหรัฐฯ เขามามีบทบาทในความไมสงบในชายแดน
ภาคใต และดูเหมือนทั้งสองฝายก็ระมัดระวังมิใหเกิดภาพหรือความเขาใจเชนน้ัน

แตผลของการยุบศอ.บต.ที่ตามมา คือ ทําใหเกิดสูญญากาศในการบริหารราชการ
แผนดินในพื้นที่ชายแดนภาคใต โดยไมตองกลาวถึงการขาดเอกภาพในการบริหาราชการระหวางหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ ที่เปนเร่ืองปกติ จากโครงสรางเดิมที่มี ศอ.บต. และ พตท.๔๓ การมอบอํานาจให
ฝายตํารวจกอนหนาน้ันของรัฐบาลใน “สงครามตอตานยาเสพติด” ที่ทําใหเกิดการวิสามัญฆาตกรรม
เปนจํานวนมากทั่วประเทศ นาจะเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ทําใหการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต
แทน พตท.๔๓ ไดกลายเปนชนวนที่เพิ่ม “ความคับของใจ” ใหแกชาวบานในพื้นที่

๓.๔.๕ กรณี บทบาทOIC
๑) เหตุการณ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในจังหวัดชายแดนภาคใตต้ังแต

ป ๒๕๔๗ รวมทั้งเหตุการณกรือเซะและตากใบ สงผลใหองคการการประชุมอิสลาม (Organization of
Islamic Conference: OIC) ออกแถลงการณประณามความรุนแรงที่กอใหเกิดความสูญเสียทางชีวิตและ
ทรัพยสินอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี OIC ไดเรียกรองใหมีแกปญหาเกี่ยวกับชาวมุสลิมในประเทศไทย
โดยสันติวิธี พรอมทั้งใหรัฐบาลไทยคุมครองสทิธิของมุสลิมในประเทศไทย อีกทัง้สรางความมั่นใจวา
มุสลิมจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับพลเมืองอ่ืน ๆ และจะไดรับความชวยเหลือใหมีมาตรฐาน
ชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

๒) วิเคราะหตัวปจจัย
เหตุการณกรือเซะและตากใบ น้ัน ฝายไทยถือวา เปน national tragedy ตามที่ระบุไว

ใน “Joint Press Statement dated 7 June 2005 as a result of the meeting between H.E. Sayed K. El-
Masry, Head of the OIC Goodwill Delegation to Thailand and Mr. Krit Garnjana-Goonchorn,
Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Thai land” (ภาคผนวก ก ) เน่ืองจาก
โศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นซ้ําซอนกันสองคร้ังภายในปเดียวกัน น้ัน เปนเสมือนคําเชื้อเชิญตอองคกร
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งตอมาไดมีการนําเร่ืองดังกลาวเขาหารือในที่ประชุม
ที่นครเจนีวา นอกจากน้ัน ในบริบทของแนวคิดประชาคมโลกอิสลาม จึงไมเปนที่แปลกใจในทัศนะ

8 แมตธิว วีเลอร “สหรัฐอเมริกา สงครามตอตานการกอการราย และความรุนแรงในชายแดนภาคใตของ
ประเทศไทย” ใน ชัยวัฒน สถาอานันท.กุมภาพันธ ๒๕๕๑ แผนดินจินตนาการ: รัฐและการแกไข
ปญหาความรุนแรงในภาคใต กรุงเทพ:หนา ๔๗๕-๕๒๙
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ของผูศึกษา วาในที่สุด OIC ซึ่งเปนองคการระหวางประเทศที่ถือวาตนมีอาณัติในการคุมครอง
ชุมชนมุสลิมทั่วโลกจะแสดงความสนใจตอปญหาน้ี

ในการประชุมประจําป ๒๕๔๗ ของเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญไทยทั่วโลก ที่โรงแรม
ดุสิตรีสอรท อ.หวัหิน เมื่อปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ น้ัน ผูศึกษาไดต้ังคําถามตอที่ประชุมถึง
บทบาทของกระทรวงการตางประเทศตอกรณีกรือเซะ แตจากคําตอบที่ไดรับ ก็ดูเหมือนวาผูบริหาร
ในขณะน้ัน จะมองเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการเฉพาะหรือ stand alone และไมไดตระหนักถึงความ
สนใจจากตางประเทศเทาใดนัก โดยเฉพาะในมุมมองของรัฐบาล ภาคประชาสังคม และ
ประชาชนทั่วไปในโลกมสุลมิ ที่มองวา น่ีคือ การเลือกประติบัติ (Discrimination) ตอชาวมุสลิมใน
ประเทศไทยจากรัฐบาลชาวพุทธ ที่มีความใกลชิดกับสหรัฐฯ และรวมใน GWOT และน่ีคือเหตุผล
วา ทําไมผูศึกษาจึงไมแปลกใจที่ ในที่สุด OIC ไดพยายามเขามาที่จะเกี่ยวของกับความไมสงบ และ
นาจะเปนการตอบขอสงสัยของผูเกี่ยวของภายในกระทรวงการตางประเทศเองไดวา ทําไมเราตอง
ปฏิสัมพันธดวยกับ OIC และองคกรระหวางประเทศอ่ืน ๆ ก็เพื่อที่เราจะไดโอกาสอธิบาย แทนที่อีก
ฝายหน่ึงจะอธิบายแตฝายเดียว

สําหรับ บทบาท OIC ดังกลาว น้ัน ไดเร่ิมขึ้นอยางจริงจัง ภายใตการนําของเลขาธิการ
คนใหม H.E.Prof. Dr. EKMELEDDIN IHSANOGLU (Turkey) ที่เขารับหนาที่ต้ังแตมกราคม
๒๕๔๘ ที่ไดดําเนินการในเชิง penetrative ตอสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยอาศัยอาณัติจากความเปนองคกร และจากแรงกดดันของประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งขบวนการ
กอความไมสงบที่มีเครือขายภายใต กลุม Pattani Muslim Human Rights Organization และ
BERSATU ที่เร่ิมปฏิบัติการนอกเหนือจากการปฏิบัติจิตวิทยา ดวยการพยายามผลักดันตัวเองเขาไป
รวมในการประชุมหารือของ OIC

กระบวนการเชื่อมโยงแบบ penetrative เดนชัดมากขึ้น เมื่อเลขาธิการ OIC ได
ออกแถลงการณเมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ (ภาคผนวก ข ) ภายหลังการเขารับตําแหนงน้ี และ
ภายหลังจากการเยือนสํานักงาน OIC ที่เมืองเจดดาห ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียของนายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย ในฐานะประธาน OIC Summit ซึ่งนับเปนคร้ังแรกที่องคกรระหวางประเทศไดแสดงทาที
อยางเปนทางการไมพอใจตอเหตุการณ (bloody incidents) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเรียกรอง
รัฐบาลไทยใหสอบสวนหาสาเหตุ แมในเอกสารจะอางวาเคยเรียกรอง แตในขอเท็จจริงนับเปนเอกสาร
แสดงทาทีเปนทางการคร้ังแรก  ผูศึกษาเห็นวา น่ีคือ ปจจัยในมิติตางประเทศ ที่แสดงออกในลักษณะ
ทั้ง reactive และ penetrative เน่ืองจากนับแตน้ันมา รัฐบาลในขณะน้ัน ไดเร่ิมตนที่จะดําเนินงาน
ตางประเทศเพื่อปองกันปญหามิใหกลายเปนสากล
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๓.๔.๖ กรณี บทบาท PULO BRN –Coordinate และ RKK
๑) เหตุการณ กลุมผูกอความไมสงบ น้ัน ไมเคยที่จะแสดงตนวา เขาคือ ใคร

จนทําใหมักมีการกลาวในหมูผูปฏิบัติงานของทางราชการในพื้นที่ วาเขากําลังตอสูกับ “ผ”ี แตจาก
ประวัติศาสตรการตอสูของการกอความไมสงบในพื้นที่ น้ัน ปรากฏวา เบื้องหลังแลว มีกลุมผูที่
ตองการใชเงื่อนไขในพื้นที่ เพื่อการแบงแยกดินแดน ที่มีพัฒนาการมาเกือบ ๑ ศตวรรษ เร่ิมต้ังแต
ขบวนการของสมาคมรวมเผามลายูผูใหญ (Kumpulan Melayu Raya-KAMPAR) ซึ่งไมพอใจ
รัฐบาลชาติไทยที่ทาํใหผูปกครองทองถิ่นมลายูสูญเสียอํานาจ จนสืบเน่ืองมามีขบวนการแนว
รวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปตตานี (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani-BRN) ในป ๒๕๐๓
กอนองคกรพูโล (Patani United Liberation Organization-PULO) ในป ๒๕๑๑ และตอมาดวย
ขบวนการมูจาฮีดีนปตตานี (Gerakan Mujahidin Patani-GMP)ในป ๒๕๒๘ ที่อางตนเองวาเปน
นักสูเพื่อศาสนาอิสลาม จนกระทั่งมีแนวรวมเพื่อเอกราชปตตานี (Barisan Bersatu Kemerdekann-
BERSATU)ในป ๒๕๓๒

ปจจุบันเชื่อกันวากลุมแบงแยกดินแดนที่เขมแข็งที่สุด คือ BRN –Coordinate ซึ่งมี
ปกยุวชน (Pemuda) ต้ังแตป ๒๕๓๕ และมีกองกําลังระดับจรยุทธขนาดเล็กประจําถิ่น หรือ Runda
Kumpulan Kecil-RKK) ซึ่งการปฏิบัติเปนหนวยยอยอิสระ หรือ cells ซึ่งโครงสรางองคกรไมชัดเจน
ทําใหการจับกุมมีความลําบาก ซึ่งจากรายงานของ กอส. เชื่อวาผูกอความไมสงบเปนคนรุนใหมที่อยู
ในฐานโครงสรางของ BRN-Coordinates โดยยังมีแนวคิดและอุดมการณแบงแยกดินแดนเปน
เปาหมายสูงสุด และการปลุกเราคนรุนใหมโดยการยกบริบทของ GWOT วาเปนภัยตอประชาชาติ
อิสลาม และความสําเร็จของขบวนการ Al Qaeda ในการตอตานกับสหรัฐฯ ก็ดูจะไดผล

๒) วิเคราะหปจจัย
เหตุการณ 9/11 ไดกอใหเกิดรูปแบบของกระบวนการเชื่อมโยงกับกลุมกอความไมสงบ

ทั้งในแงของ emulative และ reactive จากความรูสึกคุกคามของชาวมุสลิม อันเปนผลตอเน่ืองมาจาก
GWOT ซึ่งก็เปนผลของ reactive จาก 9/11 และดังที่ทราบกันทั่วไปวา สถานการณในภาคใต
คอนขางสงบในเชิงเปรียบเทียบ กอนเหตุการณปลนปนเมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ และตามที่กลาว
ในกรณีศึกษาการปลนปน ที่วา ความคับของใจของชาวบานในพื้นที่ไมไดเคยสูญหายไป แตจาก
เหตุการณ 9/11ไดเปนปจจัยเชิงลอกเลียนแบบ emulative ที่ทําใหขบวนการกอความไมสงบตาง ๆ
ตระหนักถึงความเปนไปไดในการฟนตัวเพื่อตอตานรัฐบาลดวยกําลังที่ดอยกวา ประกอบกับชาว
มุสลิมรูสึกถูกคุกคามจาก GWOT อันเปนลักษณะของกระบวนการเชื่อมโยงแบบ reactive
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ในการศึกษาของ อิมติยาส ยูซุฟ 9 “ความรุนแรงในภาคใตของไทยและโลกมุสลิม”
ไดนําเสนอมุมมองของแนวคิดประชาคมโลกอิสลาม วาเปนแรงผลักดันใหกลุมกอความไมสงบ
ในภาคใตสามารถนํามาระดมการตอตานรัฐบาลระลอกใหมได ภายใตผลของปจจัยจาก GWOT ที่
รัฐบาลไทยในขณะน้ันเปนสวนหน่ึงของการรณรงคดังกลาว ที่นาสนใจเปนอยางยิ่งจากการศึกษา
ของอิมติยาส และสอดคลองกับการรับรูของผูศึกษาจากการปฏิบัติงาน การรวมประชุมและการสนทนา
กับผูรับผิดชอบดานความมั่นคงของปญหา รวมทั้งรายงานของ International Crisis Group 10 น่ัน ก็คือ
ไมปรากฏความเชื่อมโยงระหวางขบวนกอการรายสากล เชน Al Qaeda หรือ Jamiah Islamiyah กับ
ขบวนการทองถิ่นตาง ๆ ดังกลาว

การพบปะอยางไมเปนทางการของตัวแทนจาก Henri Dunant Center for
Humanitarian Dialogue กับ กลุม BRN Coordinates ที่นครเจนีวา ในชวงรัฐบาล พลเอกสุรยุทธฯ
ถือไดวา เปนความพยายามอีกดานหน่ึงเพื่อหาทางแกปญหา และเปนคร้ังแรกที่ไดมีการทดสอบถึง
กลุมกอความไมสงบ วาเปนกลุมใดกันแน และมีอิทธิพลจริงเพียงพอ การมี dialogue กับกลุมที่กอ
ความไมสงบ เปนประเด็นหน่ึงที่ไดรับการสนับสนุนจากหลายฝาย อาทิ องคการระหวางประเทศ
OIC หรือรัฐบาลเพื่อนบาน ทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซีย แมกระทั่งคณะกรรมการกอส.ก็ไดเสนอ
แนวทางน้ีดวย ซึ่งตลอดมาฝายไทยไมสามารถไดรับความมั่นใจวา กลุมไหนกันแนที่มีอิทธิพลจริง

ทั้งน้ี ยังไมนับรวมไปถึง legitimacy ของการเจรจา เพราะหากมีการเจรจาก็เทากับ
ใหความชอบธรรมกับกลุมดังกลาว และอาจกลายเปนหนทางที่นําไปสูการตอรองโดยกลุมน้ัน ๆ อัน
จะนําไปสูการสูญเสียอํานาจอธิปไตย หรือ บูรณภาพแหงดินแดนในพื้นที่ที่มีความไมสงบ ความ
พยายามของกลุมกอความไมสงบตาง ๆ โดยใชการกดดันในพื้นที่ดวยการกอความไมสงบ แลวนํา
ปจจัยในมิติตางประเทศมาเปนการกดดันตอรอง จึงเปนขอพิจารณาที่สําคัญของรัฐบาลไทยในการ
แกปญหาภาคใต

9 อิมติยาส ยูซุฟ “ความรุนแรงในภาคใตของไทยและโลกมุสลิม”ใน ชัยวัฒน สถาอานันท.
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ แผนดินจินตนาการ: รัฐและการแกไขปญหาความรุนแรงในภาคใต กรุงเทพ:
หนา ๕๔๗-๕๘๙
10 International Crisis Group. 18 May 2005.  “Southern Thailand: Insurgency, not Jihad”. Asia
Report No.98, p. 37-38.
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๓.๔.๗ กรณี นักศึกษา และโรงเรียนปอเนาะ
๑) เหตุการณ นับต้ังแตเกิดความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตระลอกใหมเมื่อ

ป ๒๔๔๗ เปนตนมา ไดมีคําถาม ความไมวางใจ และความหวาดระแวงจากสังคมและเจาหนาที่
ดานความมั่นคงในระดับทองถิ่นตอนักศึกษาไทยมุสลิม ที่ไปศึกษาศาสนาในประเทศมุสลิมหลาย
ประเทศ ทั้งในอินโดนีเซีย ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย อียิปต และซีเรีย วาอาจไดรับการคัดเลือกเปน
สมาชิกขบวนการกอความไมสงบ หรือไปฝกอาวุธ เพื่อกลับมาปฏิบัติการในพื้นที่ ความหวาดระแวง
ดังกลาว น้ัน ยังมีตอโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา หรือเรียกวา ปอเนาะ จนแมกระทั่งโรงเรียน
ปอเนาะของบรรพบุรุษของอดีตรัฐมนตรีตางประเทศของไทย ก็ยังเคยถูกปฏิบัติการจากเจาหนาที่
ความมั่นคงตรวจการพื้นที่ทางอากาศดวยความสงสัย ความหวาดระแวงของเจาหนาที่ความมั่นคง
ในทองถิ่น ทั้งน้ี อาจมีเหตุผลในระดับหน่ึง เพราะปรากฏวาในการจับกุมผูกอความไมสงบ หลาย
รายเปนนักเรียน หรือเปนครูสอนศาสนา (อุสตาซ) จากโรงเรียนปอเนาะ

๒) วิเคราะหตัวปจจัย
พฤติกรรมของนักเรียนและอุสตาซจากโรงเรียนปอเนาะ น้ัน สามารถอธิบายไดจาก

ทั้งหลักทฤษฎี Linkage และแนวคิดประชาคมโลกอิสลาม ซึ่งอาจเกิดไดทั้งจากกระบวนการเลียนแบบ
(emulative) จากการไดรับขอมูลขาวสารในโลกยุค cyber world การเรียนรูจากประสบการณใน
ระหวางการศึกษาในตางประเทศ ในขณะเดียวกัน ไมอาจปฏิเสธไดวา ในกลุมคนดังกลาว น้ัน ยอม
มีผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับขบวนการ โดยอาจเปนสมาชิกในกลุม RKK ซึ่งปฏิบัติการใน
ลักษณะ cell ยอย รวมทั้งอาจเปนผลมาจากทั้งกระบวนการ reactive ที่รูสึกถูกคุกคามจากภาครัฐ
นอกจากน้ันบางสวนอาจเปนเพียงผูที่มีความเชื่อมั่นในแนวคิดประชาคมโลกอิสลาม มีความรูสึกวา
ตัวเองพรอมจะพลีชีพ (jihad) ซึ่งอาจมองไดวาเปนผลจากกระบวนการเลียนแบบ (emulative) ซึ่งกลุม
น้ีใชการปรับกระบวนทัศนและทัศนคติที่อาจถูกปลูกฝงมาจากเงื่อนไขขอขัดแยงในอดีต แลวถูก
โหมดวยกระแส Islamic revivalism

ในอีกดานหน่ึงของการปฏิบัติการของภาครัฐที่ควรใหความสําคัญ คือ การ
ปฏิบัติการที่เหมาะสม แยกแยะใหชัดเจน ไมใชวิธีการเหมารวม เพราะดังไดกลาวแลววาในกลุม
นักศึกษาและบุคคลากรของ รร.ปอเนาะ น้ัน มิใชทั้งหมดจะเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกลุมกอความ
ไมสงบ แตหากเปนภาระหนาที่ของรัฐที่จะตองดึงบุคคลกลุมน้ีเขามาเปนพวก เปนการใชปฏิบัติการ
“แยกปลาออกจากนํ้า” ใหได ตามที่ พลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน อดีต ผบ.ทบ.ไดเคยสนทนากับผูศึกษา
เมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่นครมักกะห ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

สําหรับความเชื่อวา นักเรียนไทยมุสลิมที่ไปศึกษาศาสนาอิสลามในตางประเทศ
แตเปนการไปฝกอาวุธ น้ัน ผูศึกษาเห็นวา เปนการงายเกินไปที่จะพูดเชนน้ัน ซึ่งอดีตรัฐมนตรีกลาโหม
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พลเอกธรรมรักษฯ ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณฯ เคยแสดงทัศนะในลักษณะน้ัน จนถูกประทวง
จากประเทศที่ถูกพาดพิง แตแลวก็ไมมีใครสามารถยืนยันความเชื่อดังกลาวดวยหลักฐานที่ชัดเจน

ผูศึกษาเองในฐานะที่ปฏิบัติราชการอยูในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ต้ังแต พ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๕๐ อันเปนประเทศหน่ึงที่มักมีการพาดพิง ไดมีโอกาสคลุกคลีกับนักศึกษารวม๒๐๐คน
อยางใกลชิด ทําใหไดรับทราบความรูสึก และแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบอยาง
เปนกันเองในหลายโอกาส กไ็มปรากฏหลกัฐานหรือพบพิรุธวามีการฝกอาวธุใหกบันักศึกษาเหลาน้ี การ
ที่ผูศึกษาตระเวณไปพบอธกิารบดีของมหาวิทยาลัยตางๆในซาอุดีอาระเบียที่มีนักศึกษาไทยศึกษาอยู
ก็ทําใหไดทราบวา ทางรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของซาอุดีฯเองก็มีความกังวลกับขอระแวงสงสัย
ดังกลาว และไดปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครใหรัฐบาลของนักศึกษาจากประเทศน้ัน ๆ ที่จะไปศึกษา
ในซาอุดีอาระเบียไดเขามามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการคัดเลือกเพื่อความโปรงใส

ดังน้ัน การใชปฏิบัติการ “แยกปลาออกจากนํ้า” จึงนาจะเปนมาตรการที่เหมาะสม
ซึ่งกระทรวงการตางประเทศก็ไดดําเนินการในแนวทางน้ี รวมทั้งผานสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญ ในหลาย ๆ แหง ภายใตโครงการ Flagship ซึ่งหัวใจของปฏิบัติงานน้ี ผูศึกษาเห็นวา คือ
การซื้อใจ มากกวาซื้อตัวนักศึกษา ระดับของการปฏิสัมพันธควรอยูในขอบเขตที่พอเหมาะพอควร
ไมใชประชานิยมจนกลายเปนการปลูกฝงคานิยมที่ถูกอุมชูจนไมสามารถชวยตัวเองได (spoiled)

๓.๕ ภาพรวมของปจจัยประเภทตางๆในมิติตางประเทศกับเหตุการณความไมสงบและรูปแบบ
กระบวนการเชื่อมโยง

จากการวิเคราะห กรณีศึกษาตาง ๆ ขางตน จะเห็นไดวา สถานการณความไมสงบในชายแดน
ภาคใตน้ัน มีกระบวนการเชื่อมโยงกับปจจัยจากมิติตางประเทศ ในลักษณะการลอกเลียนแบบ
(emulative) เปนสําคัญ ในขณะเดียวกัน กระบวนการเชื่อมโยงของปจจัย polity และ environment เอง
ก็เปนทั้ง input และ output ตอกันดวย นอกจากน้ัน ในกระบวนการเชื่อมโยงระหวางปจจัยคูเดียวกัน
น้ัน ก็ยังมีรูปแบบทั้ง reactive และ emulative ไปพรอมกันดวย และในบางกรณี ก็เปนในลักษณะ
penetrative ดวย ซึ่งผูศึกษาไดประมวลไวในภาพ แผนภูมิ (Diagram) ที่แสดงดังแนบ

ดวยเหตุน้ี ผูศึกษาจึงเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการกําหนดนโยบาย โดยศึกษา
ความเชื่อมโยงเหลาน้ี เน่ืองจากผลของการกําหนดนโยบายน้ันมีผลกระทบตอหลายปจจัย ทั้งภายนอก
และภายใน
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แผนภูมิอธิบายความสัมพันธของปจจัยโดยแสดงความเชื่อมโยงในลักษณะตางๆ

แผนภูมิ (Diagram) น้ี แสดงความเชื่อมโยงหลักที่เกี่ยวของกับการศึกษาในมิติตางประเทศเทาน้ัน



บทที่ ๔
ขอสรุปและขอเสนอแนะ

๔.๑  สรุปผลการศึกษา
จากการนําทฤษฎี Linkage Theory มาวิเคราะหปจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอสถานการณ

ความไมสงบในภาคใต ทําใหผูศึกษาพบวา ในบริบททางการเมืองระหวางประเทศและสภาวะของ
โลกาภิวัตนในปจจุบัน น้ัน ปจจัยจากสงครามตอตานการกอการราย ขบวนการกอการรายสากล แนวคิด
ประชาคมโลกมุสลิม ลวนมีสวนเกี่ยวของกับสถานการณความไมสงบในรูปแบบกระบวนการเชื่อมโยง
ตาง ๆ

การที่กลุมผูกอความไมสงบไดพยายามฉกฉวยความขัดแยงสากลมาเปนขออางในการรณรงค
เพื่อความชอบธรรมในการตอสูของตน และสามารถร้ือฟนปมแหงความขัดแยงในอดีตใหกลับมา
เกิดความรุนแรงไดอีก และเมื่อเกิดการโตตอบจากภาครัฐ ทั้งในกรณีกรือเซะ ตากใบ เปนตน โดย
ภาครัฐมิไดคํานึงถึงมิติตางประเทศเทาที่ควร ไดกลายเปนปจจัยที่สนับสนุนการรณรงคของกลุมผู
กอความไมสงบ และทําใหมีผูเลนในมิติตางประเทศ อาทิ OIC หรือ องคกรสิทธิมนุษยชนตาง ๆ
ตลอดจนประเทศในโลกมุสลิมไดเขามาใหความสนใจและมีปฏิกิริยาตอการแกปญหาของรัฐบาล
และหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งจักตองใหความระมัดระวังและมีความละเอียดออนตอ
การแกปญหาความไมสงบเปนอยางยิ่ง

ในขณะเดียวกัน ความเขาใจจากรูปแบบความเชื่อมโยงจากปจจัยในมิติตางประเทศ น้ัน ก็
สามารถทําใหภาครัฐนํามาเปนตัวกําหนดในการดําเนินนโยบายและมาตรการในมิติตางประเทศ
ไดรัดกุมและเหมาะสมดวยเชนกัน ทั้งในการปองกัน อันเปนมาตรการเฉพาะหนา การฟนฟูความ
เขาใจและการสมานฉันทระหวางภาครัฐกับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งการสรางความเขาใจกับประชาคม
โลก อันเปนมาตรการเพื่อการสรางความยั่งยืนในการรักษาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

๔.๒ ขอเสนอแนะ
ดวยวัตถุประสงคสําคัญของการศึกษาน้ี คือ การวิเคราะหถึงความสัมพันธของมิติตางประเทศ

ตอปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเปนแนวทางในการประมวลนโยบายและ
มาตราการแกปญหาในบริบทการตางประเทศ ซึ่งมีเปาหมายสําคัญ คือ การปองกันและลดเงื่อนไขที่
จะทําใหสถานการณกลายเปนปญหาสากล
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ผูศึกษาเห็นสมควรที่จะนําเสนอโดยสังเขปถึงพัฒนาการเกี่ยวกับขอเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่ดําเนินการมานับต้ังแตมีการปะทุขึ้นใหมของความไมสงบและเพื่อความตอเน่ืองในการ
นําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ อันเปนผลจากการศึกษาน้ี

๔.๒.๑ สรุปนโยบายและมาตรการในปจจุบัน
ภายหลังจากโศกนาฎกรรมกรณีกรือเซะและกรณีตากใบน้ัน รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ไดจัดต้ังคณะกรรมการอิสระเพื่อการสมานฉันท (กอส.) เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยมีนาย
อานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อระดมความคิดจากบุคคลในวงการตาง ๆ เพื่อ
ศึกษาถึงรากเหงาแหงปญหาและจัดทําขอเสนอแนะในการแกปญหาความไมสงบ แตเปนที่นา
เสียดายที่รายงานดังกลาว ซึ่งนําเสนอในปถัดมาไมไดรับการนําไปปฏิบัติจากรัฐบาลที่แตงต้ัง กอส.
เทาใดนัก ซึ่งอาจเขาใจไปไดวารัฐบาลในขณะน้ันมีภาระเฉพาะหนาของความอยูรอดของรัฐบาลเอง
เปนสําคัญ อยางไรก็ตาม รัฐบาลตอมาภายใตการนําของ พลเอกสุรยุทธ จุลลานนท ไดใหความสําคัญ
กับรายงาน กอส. และไดถูกนํามาใชเปนจุดเร่ิมตนของมาตรการตาง ๆ และวางยุทธศาสตรไทยตอ
ชุมชนมุสลิม

จุดเปลี่ยนสําคัญของนโยบายและมาตรการของภาครัฐตอการแกปญหา คือ การให
ความสําคัญตอการปฏิบัติการที่ไมแข็งกราว อยางเชนที่เกิดขึ้นในกรณีกรือเซะและตากใบ จากทัศนะ
ของผูศึกษาที่รับผิดชอบในสวนหน่ึงของมิติตางประเทศ เห็นวา แรงกดดันจากนานาชาติ ทั้งองคการ
สิทธิมนุษยชนในกรอบสหประชาชาติ OIC และมิตรประเทศโดยเฉพาะประเทศมุสลิม มีพลวัตไมนอย
ที่ทําใหรัฐบาลในขณะน้ันปรับเปลี่ยนยุทธวิธี หรือ แมกระทั่งการจัดต้ัง กอส. เพื่อเปนการหาทาง
ออกตอแรงกดดันจากสังคมไทยเองและนานาชาติ

ในสวนของมิติตางประเทศ น้ัน กระทรวงการตางประเทศที่เปนหนวยงานหลัก ในการ
ดําเนินยุทธศาสตรและมาตรการตาง ๆ โดยมีเปาหมายเพื่อปองกันมิใหกลายเปนปญหาสากล นับได
วาประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจที่สามารถสกัดกั้นความพยายามตาง ๆ ได อยางไรก็ตาม ในการ
ดําเนินงานตามบริบทตางประเทศ น้ัน จักไมสามารถสําเร็จได หากหนวยราชการที่เกี่ยวของไมสอด
รับและประสานการดําเนินงานใหเกิดผลลัพธภายในประเทศ บนหลักนิติรัฐ นิติธรรม คํานึงถึง อัต
ลักษณของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสรางความรูสึกที่เปนธรรม มีความมั่นคง ทั้งในดานการเมือง
เศรษฐกิจ ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิต

ผูศึกษามีความเชื่อมั่นวา ดวยการดําเนินงานอยางตอเน่ืองบนหลักการดังกลาวจะเปนหนทาง
เดียวที่ทําใหความสงบในพื้นที่สามารถกลับคืนมาได การปรับเปลี่ยนนโยบาย ยุทธศาสตร และ
มาตรการ รวมทั้งยุทธวิธีทางทหาร กลับไปสูทิศทางที่นําไปสูกรณีกรือเซะหรือกรณีตากใบ น้ัน
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ก็จักเทากับ สรางความชอบธรรมใหกับกลุมกอความไมสงบ และเปนการดึงผูเลนในตางประเทศเขา
มามีบทบาทเหนืออํานาจรัฐของไทย เชนที่เกิดขึ้นในกรณี Moro ของฟลิปปนส

ขอคิดเห็นของกอส.
กอส.น้ัน ไดรายงานขอเสนอตอรัฐบาลและสาธารณะ เมื่อ พฤษภาคม ๒๕๔๙

โดย แบงออก เปน ๗ หมวด 11 คือ
- ความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
- การลดความรุนแรงและการใชสันติวิธี
- การเมืองการปกครอง
- การศึกษา
- เศรษฐกิจทองถิ่น
- ศาสนาและวัฒนธรรม
- การเยียวยาและการสมานฉันท
แมวาในขอเสนอแนะจะมิไดแยกแนวทางการแกปญหาในมิติตางประเทศเปนการ

เฉพาะ แตรายละเอียดของขอเสนอ น้ัน ก็มีสวนที่เกี่ยวของกับมิติตางประเทศในแตละบริบทของ
ขอเสนอน้ัน ๆ อาทิ การที่ ดร.มหาธีร โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียไดเดินทางเยือนไทย
โดยเปนแขกของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทย เมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
รวมทั้งการที่ ประธาน กอส. เดินทางไปมาเลเซีย กอนหนาน้ันในเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งไดพบปะ
กับทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี มหาธีร และ ดาโตะ อับดุลเลาะห บาดาวี นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งได
รับทราบนโยบายของมาเลเซียที่ไมสนับสนุนการกอการรายและการแบงแยกดินแดน ไมแทรกแซง
กิจการภายในของไทย และพรอมที่จะสนับสนุนดานอาชีพและการลงทุนของประชาชนในพื้นที่
ชายแดน เปนตน

ยุทธศาสตรไทยตอประชาคมมุสลิม
ในการประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญไทยประจําประเทศมุสลิม เมื่อ ๒๔- ๒๖

มกราคม ๒๕๕๐ ที่จัดโดยกระทรวงการตางประเทศ ในสมัยรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ จุลลานนท ถือได
วาเปนจุดเร่ิมตนอยางเปนระบบของการดําเนินงานของรัฐบาลในมิติตางประเทศที่ไดนํามาใช
แกปญหาความไมสงบ มีการจัดวางยุทธศาสตรดานตางประเทศของไทยตอประชาคมมุสลิม
(ภาคผนวก ค) ซึ่งเปาหมายสาํคัญอันหน่ึง คือ การปองกันปญหาความไมสงบมใิหกลายเปนปญหาสากล
_____________________________________
11  รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) พฤษภาคม ๒๕๔๙ (เลม ที่ ๓
ขอเสนอของกอส.ตอรัฐบาล(ระหวางเมษายน-กันยายน ๒๕๔๘)
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ตลอดมา กระทรวงการตางประเทศไดพัฒนาขอคิดเห็นและนโยบายตอการแก
สถานการณความไมสงบ ตามความคืบหนาของสถานการณและนโยบายของรัฐบาลที่ผานมา
โดยลาสุดไดมีหลักการที่สําคัญ คือ

 การดําเนินงานในมิติตางประเทศจะสําเร็จได ก็ดวยผลลัพธของการดําเนินงาน
ภายในประเทศเปนสําคัญ โดยจะตองมีการแกปญหาตามหลัก นิติรัฐ นิติธรรม เพื่อใหประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใตมีความรูสึกวาไดรับความเปนธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

 หนวยงานภาครัฐจะตองระมัดระวังปองกันและลดความเสี่ยงไมใหปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตขยายตัวเปนปญหาสากล และเกิดการแทรกแซงจากภายนอก

 ภาครัฐควรเรงรัดใหมีความคืบหนาการดําเนินคดีที่อยูในความสนใจของ
สังคมไทย และประชาคมโลก เชน กรณีกรือเซะ กรณีทนายสมชาย กรณีตากใบ กรณีมัสยิดอัลฟูรกอน
เปนตน ทั้งน้ี การบังคับใชกฎหมายและการอํานวยความยุติธรรมเปนเร่ืองของหลักการ และไมพึง
นํามาเปนประเด็นทางการเมือง (politicize)

นอกจากน้ัน กระทรวงการตางประเทศยังไดกําหนดยุทธศาสตร ตอ Organization
of the Islamic Conference ที่ควรดําเนินการควบคูกันไป ๒ แนวทาง คือ

 การแสดงใหเห็นถึงความคืบหนาอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการดําเนินการ
ตามแถลงขาวรวมระหวางเลขาธิการ OIC และนายนิตย พิบูลสงคราม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (ภาคผนวก ง) ซึ่งมีสาระหลักเกี่ยวกับการสนับสนุนการดํารง
อัตลักษณของชุมชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต การมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
มากขึ้น มีบทบาทในการบริหารทรัพยากรในชุมชนมากขึ้น การหลีกเลี่ยงการเวนโทษ (impunity)
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เปนตน เพื่อลดความชอบธรรมของสํานักเลขาธิการ OIC ในการเสนอราง
ขอมติเปนการเฉพาะเกี่ยวกับสถานการณชนกลุมนอยมุสลิมในประเทศไทย อันจะทําใหกลายเปน
ปญหาสากล

 ระดมการสนับสนุนจากประเทศสมาชิก โดยใชจุดแข็งของไทยจากการมีมิตร
ประเทศในโลกมุสลิมจํานวนมาก เพื่อปองกันความพยายามของสํานักเลขาธิการ OIC

ผูศึกษาพบวา นโยบายและมาตรการตาง ๆ ที่ดําเนินอยู น้ัน ถือไดวาเปนกระแสหลักในมิติ
ตางประเทศที่จะสามารถปองกันมิใหปญหากลายเปนสากลเทาน้ัน ซึ่งถือวามีความสําคัญและเพื่อมิ
ใหการแกปญหาภายใน อันไดแก มิติของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน ความมั่นคง      มี
ความสลับซับซอนมากขึ้น โดยเฉพาะการปองกันการแทรกแซงจากภายนอก
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อยางไรก็ตาม จากการศึกษาในบทที่ ๓ น้ัน ผูศึกษาพบวา ยังมีนโยบายและมาตรการสําคัญ ๆ
ในมิติตางประเทศที่สมควรพิจารณาเพิ่มเติม คือ

๔.๒.๒ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ
วัตถุประสงคของนโยบายที่เกี่ยวกับการแกปญหาความไมสงบ ในมิติตางประเทศ
 ปองกันไมใหปญหาความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใตกลายเปนปญหาสากล
 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนมุสลิมไทยในกระบวนการพัฒนา
 สงเสริมภาพลักษณของไทยเกี่ยวกับสถานะของชุมชนมุสลิมไทย
แมวาวัตถุประสงคในการปองกันการกลายเปนปญหาสากล จะเปนภารกิจแรก ๆ ในมิติ

ตางประเทศ ซึ่งถือวามีความเรงดวนเพื่อปองกันการขยายตัวของปญหามิใหซับซอนมากขึ้น แต
สําหรับการแกปญหาในระยะยาวแลว วตัถุประสงคหลัก อีก ๒ ดาน ถือวามีความจําเปนที่จะตอง
ดําเนินการควบคูกันไปเพื่อสนับสนุนมาตรการภายในเพื่อฟนคืนและรักษาความสงบอยางถาวร

เชิงนโยบาย
๑) การเสวนากับกลุมผูกอความไมสงบ
ผูศึกษาพบวาขอคิดเห็นเชิงนโยบายน้ี แมรัฐบาลและและหนวยราชการตางๆของไทยจักไม

ยอมรับ แตก็ปรากฏวาไดมีความพยายามอยางไมเปนทางการในการเสวนา ซึ่งผูศึกษาเห็นวาหนวย
ราชการของไทยที่เกี่ยวของ นาจะมีความไววางใจตอกันเพื่อระดมขอคิดเห็นและประสานแนว
ทางการดําเนินงานใหเปนเอกภาพ  โดยในสวนของการเสวนา น้ัน พึงดําเนินการอยางรัดกุม ไม
กอใหเกิดเปนการยอมรับสถานะอยางเปนทางการของกลุมกอความไมสงบ

๒) การปฏิสัมพันธกับโลกมุสลิม
ภายใตยุคการสื่อสารของโลกปจจุบัน ผูเลนในมิติตางประเทศ น้ัน ไมไดจํากัด  เฉพาะ

ภาครัฐ และองคการระหวางประเทศ เชน Human Right Council หรือ Organization of the Islamic
Conference แตยังประกอบไปดวย ภาคประชาสังคม และสื่อสารมวลชน ในประเทศตาง ๆ รวมทั้ง
social network ผานโลกไซเบอร ดังน้ัน การมีปฏิสัมพันธเพื่อใหเกิดความเขาใจตอสถานการณความ
ไมสงบ จักชวยเปนการสรางกระแสมวลชนที่ไมมีขอบเขต ใหเขาใจถึงความพยายามของการ
แกปญหาและปองกันการขยายผลของฝายตรงขาม

นอกจากน้ัน การปฏิสัมพันธในบริบทน้ี ยังจะชวยสนับสนุนมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับ
การฟนฟูการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งลาสุด จากการเยือนรัฐกาตารอยางเปนทางการของ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ไดนํามาซึ่งขอเสนอของเจาผู
ครองรัฐกาตาร ที่พรอมจะสนับสนุนโครงการฟนฟูเศรษฐกิจแบบยั่งยืนใหแกประชาชนในพื้นที่
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๓) การปฏิสัมพันธกับชุมชนมุสลิมในประเทศไทย
ผูนําชุมชนมุสลิมในระดับชาติ อาทิ จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลามกลาง

คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ตลอดจนผูนําในระดับทองถิ่น เชน โตะอิหมาม อุสตาซ ผูนํา
เยาวชน ลวนเปนบุคลากรที่จักมีบทบาทสําคัญตอการสรางความไววางใจ และความสมานฉันท ซึ่ง
นโยบายที่เกี่ยวของในการปฏิสัมพันธกับกลุมบุคคลเหลาน้ี ควรดําเนินการตอไปอยางสม่ําเสมอ
เชนที่ดําเนินการอยูแลว และสานตอใหยั่งยืน

ในสวนของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ น้ัน การใหโอกาสเปดโลกทัศนไดรับรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณกับพี่นองมุสลิมในภูมิภาคตาง ๆ ของไทย หรือในตางประเทศ เปนแนวทาง
ที่ผูศึกษาเห็นวา จะมีผลอยางยิ่งตอการสรางบุคลากรรุนตอๆไปที่สามารถเขารวมตอพัฒนาการ
และขยายกระบวนทัศนและความเขาใจมุมมองเกี่ยวกับอิสลามที่กวางขึ้น

มาตรการ
๑) มาตรการตอการศึกษาของนักศึกษามุสลิมไทยในตางประเทศ
ในระยะที่ผานมา ไดมีมาตรการสําคัญอันหน่ึงของกระทรวงการตางประเทศ ผานสถาน

เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลในตางประเทศที่มีนักศึกษาไทยมุสลิมศึกษาอยูไดชวยสรางความรูสึกที่ดี
ตอภาครัฐ ซึ่งผูศึกษาเห็นวา เปนมาตรการที่เปนประโยชน และควรที่จะสานตอใหยั่งยืนตลอดไป ใน
ขณะเดียวกัน ก็พึงตระหนักวาควรดําเนินการแตพอเหมาะ มิใชเปนการทุมวัตถุนิยมจนเกินเหตุ แต
สรางความไววางใจตอกันเปนสําคัญ ผานโครงการตาง ๆ

การสนับสนุนใหนักศึกษาไทยมุสลิมไดมีโอกาสศึกษาในสาขาที่นอกเหนือจาก  ศาสนา
น้ัน เปนมาตรการที่เปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะนอกจากเปนการสรางบุคลากรในพื้นที่เพื่อรองรับ
การพัฒนาแลว ยังเปนการสรางคานิยมใหแกอนุชนที่เห็นถึงความจําเปนในการดํารงชีวิตอยูทั้งใน
โลกปจจุบัน (ดุนยา) และโลกวิญญาน (อะคิรัต) ตามหลักการของศาสนา

๒) มาตรการตอชุมชนมุสลิม
การสงเสริมบทบาทของชุมชนมุสลิมทองถิ่น ทั้งในการเผยแพร หัตถกรรม และการแสดง

ไปในตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศมุสลิม น้ัน จะสามารถชวยใหประชาคมมุสลิมในประเทศ
น้ัน ๆ รับรูถึงสถานะของชุมชนมุสลิมไทยเหลาน้ี และปองกันการถูกบิดเบือนจากกลุมผูกอความ
ไมสงบ นอกจาก น้ันยังเปนการยกระดับการยอมรับของสังคมตอชุมชนน้ันๆซึ่งเปนการ
สมานฉันท ทางสังคมไดอีกโสตหน่ึง

มาตรการที่ดําเนินการอยูแลว และควรสานตอใหยั่งยืน อาทิ การอํานวยความสะดวกใน
กิจการฮัจย การจัดงานประกวดนักกอรี การจัดงานเมาลิด (ฉลองวันเกิดของศาสดามูฮัมหมัด ซ.ล.)
การจัดงานละศีลอดในชวงเดือนรอมฎอน(เดือนถือศีลอด)โดยเชิญคณะทูตมุสลิมรวมงาน ตลอดจน
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การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของจุฬาราชมนตรีในการปฏิสัมพันธกับผูนําวงการศาสนาอิสลาม
ในประเทศตางๆ เปนตน

การสนับสนุนโครงการของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห เพื่อสอนภาษาไทยลูกหลาน
ชาวไทยมุสลิม ที่ไปต้ังรกรากในซาอุดีอาระเบีย กวา๕๐ปที่แลวดวยความคับของใจและดวยความ
ไมมั่นใจในการดํารงชีวิตในพื้นที่ เปนแนวทางสมานฉันทอีกมาตรการหน่ึงกับอนุชนรุนใหม

๓) มาตรการดานภาพลักษณ
ในโลกมุสลิม น้ัน ยังมีอีกหลายชุมชน หลายประเทศ ที่ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ

สถานะของชุมชนมุสลิมไทย นับต้ังแตที่มาของชุมชนมุสลิมในไทย ที่มีความหลากหลายของเชื้อ
ชาติ ประวัติความเปนมา แมสวนใหญจะนับถือนิกายซุนหน่ี แตก็มีไมนอยที่นับถือนิกาย ชอีะห

ความเขาใจวาปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนเร่ืองของศาสนา ยังมีความ
เปราะบางที่ถูกนํามาใชบิดเบือน ดังน้ัน การดําเนินการปฏิสัมพันธกับสื่อมวลชนในโลกมุสลิม
รวมทั้งเครือขายของ Al Jazeera ที่กระทรวงการตางประเทศดําเนินการเปนประจําทุกป ดวยการเชิญมา
สัมผัสกับความเปนจริงในประเทศไทย ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเปนประโยชนอยางยิ่ง ยังคงเปน
มาตรการที่ควรดําเนินการตอไป และเพิ่มความเขมขนเจาะลึกมากขึ้นเปนลําดับ ขณะเดียวกัน วัสดุ
สื่อที่นําเสนอเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทย น้ัน ยังไมหลากหลายพอ การจัดทําทั้งสื่อสิ่งพิมพ วีดิทัศน
ในภาษาอาหรับและมลายู โดยในปริมาณและรูปแบบที่งายตอการเขาใจ จักชวยเผยแพรไดอีกโสตหน่ึง

การปฏิสัมพันธกับภาคประชาสังคม มูลนิธิดานศาสนาอิสลามนานาชาติ โดยรวมมือกับผูนํา
มุสลิมไทยเขารวมกิจกรรม เชน ที่กลาวมาแลว นอกจากชวยสงเสริมบทบาทของมุสลิมไทยเพื่อ
แกปญหาแลว จักชวยสรางความเขาใจตอโลกมุสลิมไดเปนอยางดีถึงสถานะของมุสลิมในไทย

๔.๓ ขอเสนอแนะในการศึกษา/วิจัยตอไป
๔.๓.๑ การศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธของมิติตางประเทศตอการแกปญหาความ

ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
เพื่อประโยชนตอไปสําหรับการดําเนินงานในมิติตางประเทศตอการแกปญหาความไมสงบ

ผูศึกษาเห็นวาการศึกษาในเชิงลึกตอปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จักทําใหเกิดความกระจางมากขึ้นและ
สามารถสนับสนุนผูที่เกี่ยวของในการกําหนดมาตรการไดรัดกุมยิ่งขึ้น

ทั้งน้ี ดวยขอจํากัดของเวลาและขอมูล โดยเฉพาะขอมูลดานความมั่นคงและขาวกรอง
การศึกษาฉบับน้ีจึงเปนเพียงรายงานเบื้องตน ที่พยายามอธิบายถึงความเกี่ยวพันของปจจัย
ตางประเทศที่มีตอสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
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๔.๓.๒ การศึกษาในเชิงลึกของความสัมพันธแนวคิดประชาคมโลกอิสลามกับชุมชนมุสลิม
ในประเทศไทย

ผูศึกษาพบวา  แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมโลกอิสลามมีบทบาทและอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของผูนํามุสลิม ชุมชนมุสลิม และปจเจกชนมุสลิม ทั้งในเชิง reactive หรือ emulative
ในขณะเดียวกัน ระดับของการแสดงพฤติกรรม ความรุนแรงมาก-นอย ก็มีความแตกตางกันไปดวย
ตอสถานการณที่เกิดขึ้นตอชุมชนมุสลิมทั้งในประเทศไทย หรือ ตางประเทศ

การเขาใจถึงแนวคิดน้ี และสัมพันธภาพกับชุมชนมุสลิม ผูศึกษาเห็นวาจะเปนประโยชน
สําหรับผูเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายและปฏิบัติงานในการฟนฟู และรักษาความสงบในพื้นที่
ตลอดจนความเชื่อมโยงของอิทธิพลจากแนวคิกประชาคมโลกอิสลามตอผูนําทองถิ่นและขบวนการ
กอความไมสงบ

ตารางท่ี ๒  แสดงนโยบายและมาตรการสําคัญในมิติตางประเทศ

เปาหมาย นโยบาย มาตรการปจจุบัน ขอเสนอแนะ

การปองกนั
internationalization

 การปฏิสัมพันธกับ OIC
 การปฏิสัมพันธกับโลก

มุสลิม

 การรวมประชุม
 การเชิญคณะทูต และ

ส่ือมวลชนเยือนพ้ืนที่

สานตอ อยางย่ังยืน

ความมั่นคง

 นโยบายการเสวนา
 การบูรณาการดาน

การขาว
 การสงเสริมหลักสากลใน

rule of engagement

ขาดเอกภาพ

 การสรางเอกภาพในนโยบาย
เสวนา

 บูรณาการหนวยงานความ
ม่ันคงเพ่ือปองกันเคล่ือนยาย
เงินทุนกอความไมสงบ

สมานฉันท นโยบายสมานฉันท

 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาไทยมุสลิมใน
ตางประเทศและการสอน
ภาษาไทยที่เจดดาห

 การสนับสนุนกิจการฮัจย
 การจัดแลกเปล่ียน

ประสบการณพหุ
วัฒนธรรม

สานตอ อยางย่ังยืน

เศรษฐกิจ
 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

ย่ังยืนในพ้ืนที่ ในกรอบ
JDS, IMT-GT และทวิภาคี

โครงการขนาดใหญชะลอตัว
  การรวมมือทวิภาคีกับมิตร

ประเทศมุสลิมเพ่ือการ
พัฒนา เชน ขอเสนอกาตาร
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JOINT PRESS STATEMENT AT THE CONCLUSION OF THE DISCUSSIONS
BETWEEN OIC DELEGATION, LED BY H.E. SAYED K. EL-MASRY, AND
THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, LED BY MR. KRIT GARNJANA-
GOONCHORN, ON 7 JUNE 2005

June 7, 2005, 4:45 pm

By the invitation of the Thai Government, the OIC delegation paid a goodwill and
orientation visit to Thailand during 2 –13 June 2005. The OIC visit followed the visit
by the Thai delegation led by Mr. Nissai Vejjajiva, Special Envoy of the Ministry of
Foreign Affairs to OIC in Jeddah, on 5 March 2005 in response to the concern
expressed by OIC regarding the situation in the southern provinces of Thailand.

In light of concern expressed by OIC, the delegation would gather first-hand
information and facts concerning the situation that would enable OIC members to
have a better understanding of the events that have occurred in the southern provinces
of Thailand.

The OIC delegation expressed its appreciation for the facilities rendered by the Thai
Government in arranging their itinerary. The members of the delegation met and had
consultations with the Sheikul Islam, provincial Islamic committees and local
religious and community leaders and a number of non-governmental organizations.
OIC also held discussions with government officials including Deputy Prime Minister
Pol. Gen. Chitchai Wannasathit, Foreign Minister Kantathi Suphamongkhon, and
Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Krit Garnjana-
Goonchorn as well as met victims and those directly affected by the tragic incidents at
Krue Se and Tak Bai.

The OIC delegation also paid a courtesy call on Mr. Anand Panyarachun, Chairman
of the National Reconciliation Commission and former Prime Minister of Thailand.

The OIC delegation held discussions and frank exchanges of view with the Thai side
covering a range of spectrum of opinions.

The OIC delegation visited the southern provinces of Thailand, predominantly
inhabited by Thai Muslims, which included the Krue Se Mosque, Tak Bai district
police station, where the tragic event took place during 2004, as well as observed other
sites of violent incidents perpetrated by militants.

The OIC delegation reiterated that the visit was not intended to intervene in the
internal affairs of Thailand. OIC reaffirmed its long standing policy of not supporting
separatism and sectarianism; respecting Thailand’s sovereignty; and condemning the
acts of violence from all  quarters and terror against innocent civilians.

The Thai side explained that the situation in the southern provinces of Thailand had
been marked by relative peace and religious harmony prior to the outbreak of violence
in January 2004. The Thai side also pointed out that there was no discrimination
against Thai Muslims and they are not treated as minorities, and, under the
Constitution, they enjoy the same political and civil liberties and freedom of religion
as any Thai citizen. It was evident that the current situation in the south, particularly
in the three southern provinces of Thailand, are being instigated by militants who

ภาคผนวก ก.
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have resorted to terror and violence directed at innocent civilians both Thai Muslims
and Buddhists.

After discussions with the Thai side, OIC delegation reaffirmed that the situation in
the southern provinces of Thailand, was not a religious conflict.

The Thai side recognized the Krue Se and Tak Bai incidents as national tragedies,
which resulted from failure of the officers in properly discharging their assigned
functions and duties and reaffirmed that findings of the Independent Fact-Finding
Committees are in the process of implementation and that those found to have
committed wrong doings would be subject to the due process of law to avoid the
climate of impunity.

OIC delegation expressed hope that the Thai Government would take steps to prevent
a recurrence of the incidents and that the security personnel concerned would be
better trained and equipped in handling crowd control based on international best
practices, particularly to observe the UN minimum standards in handling crowd
situation.

OIC delegation welcomed steps taken by the Thai government to provide
compensation to the victims of the Tak Bai and Krue Se incidents and their families,
especially financial and educational assistance as well as counseling, vocational
training and sponsoring for Haj pilgrimage. The OIC delegation emphasized that full
redress should include economically accessible damages, loss of opportunities,
including employment, and a psychological rehabilitation.

OIC delegation appreciated the intensification of efforts being made by the Thai
government to address the situation in the southern provinces of Thailand in a
comprehensive and long-term manner to meet the economic and social needs and to
address the specific need in term of religious education of the people in the south as
well as promote the process of national reconciliation, and encourage the government
to address the root causes of the problem through dialogue as part of the reconciliation
efforts. The Thai side assured that dialogue was an integral part of the reconciliation
process, under the Commission headed by Mr. Anand Panyarachun.

In response to queries made by the OIC delegation on the application of martial law,
the Thai side explained that martial law was only a temporary measure and does not
substantially curtail fundamental human rights as enshrined in Thailand’s Constitution
andainternationalaobligations.

Both sides regarded the visit as fruitful and constructive and the Thai government
expressed hope that the OIC delegation would report its findings to its members
before the 32rd session of Islamic Conference of Foreign Ministers on 28-30 June
 2005 in Sana’a, Republic of Yemen.

The delegation reaffirmed OIC’s readiness to extend to the Thai government
cooperation in any way through OIC itself and its affiliated organizations, such as
IDB, for the well being of the Muslim community in Thailand.
------------------------------------------------------
7 June 2005
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PRESS RELEASE

H.E. DR. ABDULLAH BADAWI, PRIME MINISTER OF MALAYSIA AND
CHAIRMAN OF THE OIC SUMMIT VISITS THE OIC GENERAL SECRETARIAT

The Chairman of the Tenth Islamic Summit Conference H.E. Dr. Abdullah
Badawi, Prime Minister of Malaysia, held a meeting with H.E. the OIC Secretary-
General Professor Ekmeleddin Ihsanoglu at the headquarters of the General
Secretariat on 19 February 2005 to address a number of issues of interest to the
Muslim world. At the end of the meeting His Excellency the Secretary-General
declared that he discussed with H.E. the Prime Minister a number of issues
relevant to the Muslim world, including the situation of Muslims in Arakane,
Republic of Myanmar, and the bloody incidents in Southern Thailand. H.E. the
Secretary-General expressed his serious dissatisfaction at the persisting bloody
acts of violence perpetrated against Muslims in Southern Thailand in spite of the
appeals launched by the OIC and the international community to the government
of Thailand to put an end to these violations which caused hundreds of victims
among citizens. The Secretary-General renewed his appeal to the government of
Thailand about the need to carry out a just and urgent investigation into the
causes of these incidents and to put an end to them, as well as the need to give
due importance to achieving the global economic and social development in
Southern Thailand without discrimination and irrespective of the results of the
elections to be held in the country. He called also for preparing the environment
conducive to security, social peace and security in Southern Thailand.

The meeting also addressed the current military escalation in Southern
Philippines that led to hundreds of innocent victims. In this connection, the
Secretary-General renewed his appeal to the government of the Republic of the
Philippines and to the other parties to cease fire immediately, to not escalate
tension and to opt for dialogue as a unique means to achieve security and
stability in Southern Philippines. His Excellency stated that he requested the OIC
Committee of Eight, mandated to examine the situation in Southern Philippines,
to convene urgently in order to discuss ways and means to end the escalation and
go back to political and constructive dialogue.

Jeddah: 21 February 2005.
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ยุทธศาสตรไทยตอประชาคมมุสลิม

เอกสารจาก

การประชุมเอกอัครราชทูต/กงสลุใหญไทย ประจําประเทศมุสลมิ

๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๕๐

จัดโดย

กระทรวงการตางประเทศ
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ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
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Joint Press Statement of H.E. Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, Secretary General
of the Organization of the Islamic Conference (OIC), and H.E. Mr. Nitya
Pibulsonggram, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, at
the conclusion of the OIC delegation’s official visit to Thailand on 1 May 2007

May 14, 2007, 1:38 am

1. Upon the invitation of the Royal Thai Government, H.E. Prof. Ekmeleddin
Ihsanoglu, Secretary General of the OIC, accompanied by a high level delegation,
paid an official visit to Thailand from 30th April to 1st May 2007. The OIC
delegation’s visit precedes the Foreign Minister’s participation in the upcoming
34th Islamic Conference of Foreign Ministers in Islamabad, during 15-17 May
2007.

2. The OIC delegation was received by the Prime Minister, General Surayud
Chulanont; President of the Council for National Security, General Sonthi
Boonyaratglin; Minister of Foreign Affairs, Mr. Nitya Pibulsonggram; and
Minister of Interior, Mr. Aree Wongaraya. The OIC delegation also held
discussions with the Director of the Southern Border Provinces Administrative
Center (SBPAC), Mr. Pranai Suwanrath; Provincial Governors of the Southern
Border Provinces as well as with former Prime Minister and former Chairman of
the National Reconciliation Commission, Mr. Anand Panyarachun; and former
Foreign Minister, Dr. Surin Pitsuwan.

3. The OIC delegation also visited the Foundation of the Islamic Centre of
Thailand (FICT) and held consultations with representatives of the Thai Muslim
community as well as representatives of several non-governmental organizations
and religious and community leaders.

4. The visit was marked by candid and constructive discussions between the OIC
delegation and a comprehensive range of organizations, distinguished persons and
government agencies.

5. The visit reflects the deep interest and sincere efforts of the OIC to follow the
developments and further examine the conditions of the Thai Muslims in the
Southern Border Provinces as well as throughout Thailand. During the official
discussions, the OIC delegation was fully briefed on Thailand’s endeavor to
address the problem through reconciliation and by peaceful means.

6. The OIC delegation expressed its concern over the prevailing situation in the
Southern Border Provinces where the climate of violence has continued and the
safety of innocent persons compromised. To further build-up the trust and
confidence of the local population and allay any concern over issues of impunity
and injustice, the ongoing process of accountability should be accelerated, coupled
with prompt and effective investigation of any allegation of human rights abuses
and promoting the rule of law in all fields. The OIC delegation believes that the
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long-term solution should entail granting the people of the region greater
responsibility in governing effectively their local affairs, within the framework of
the Thai Constitution.

7. The OIC delegation welcomed the assurances of the Thai Government that
resolving the unrest in Thailand’s Southern Border Provinces remains a national
agenda and top priority of the Thai Government. The OIC delegation also
welcomed the Government’s commitment to address the root causes of the
problem through a comprehensive approach based on reconciliation and
accommodation. The Thai side emphasized the importance of this comprehensive
approach in improving the overall quality of life, through strengthening the judicial
system, encouragement of people’s participation in local administration, and
promotion of economic, social and educational development, with respect for
identity, culture and religion. The OIC delegation welcomed the measures of
cooperation and partnership agreed upon between Thailand and the neighboring
countries in this regard.

8. The Thai side acquainted the OIC delegation about the Government’s pilot
project in the field of education where, at present, 12 demonstration schools have
begun teaching in both Thai and local languages. Based on the Education Plan for
the Southern Border Provinces recently adopted by the Cabinet, Islamic subjects
shall be included in the local state-owned schools’ curricula.

9. The Thai side further informed the visiting delegation that measures are being
taken to enhance the application of Sharia Law to family-related cases in the
Southern Border Provinces.

10. The OIC delegation reaffirmed their support for the Prime Minister’s
conciliatory gesture and policies towards the Thai Muslim community. Both sides
emphasized the importance of introducing additional confidence building
measures. They expressed hope that these efforts would pave the way for a
sustainable and peaceful solution. The OIC delegation further confirmed its
readiness to help and positively contribute to the success of this process. The Thai
side welcomed this offer.

11. The OIC delegation noted with satisfaction that Thai Muslims throughout
Thailand, including those in the Southern Border Provinces, enjoy full freedom in
exercising their religious rights as do Thais of other religions. The OIC delegation
reiterated that the situation in the South is not a religious conflict, but a conflict
that is related to political, civil, and socio-economic rights.

12. Both sides reiterated their grave concern over the massive loss of lives among
Thai citizens being Muslims, Buddhists or other faiths and denounced the
indiscriminate violence against innocent civilians. This climate of violence
instigated by attacks on civilians, from any quarter, had adversely affected the
human rights situation and should not be allowed to continue.
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13. The Thai side assured the OIC delegation of the importance that the Thai
Government attaches to thorough investigation in all cases and in particular to the
ongoing judicial process in the case of Mr. Somchai Neelaphaijit, former Chairman
of the Muslim Lawyers
Association. The Thai Government outlined the remedial measures taken to
provide assistance to the families of those affected from the Krue Se and Tak Bai
incidents, which include financial assistance, scholarships and living allowances
for children, as well as other forms of social assistance.

14. The OIC delegation welcomed the Thai Government’s decision, immediately
after taking office, to drop all charges against the 58 protestors arrested during the
Tak Bai incident. Both sides reiterated that the judicial process based on the rule of
law, evidence and transparency is of utmost importance in creating an environment
of trust, justice, peace and security, so as to ensure that no climate of impunity
exists.

15. The OIC delegation expressed its appreciation for the productive cooperation
between Thailand and members of the OIC in a wide range of areas including
education, public health, Halal food, tourism and looked forward to continued
partnership in the future. The Thai side expressed its readiness to further
strengthen the partnership and exchange knowledge and experiences in areas of
mutual interest through initiatives such as the Workshop on Avian Influenza
Prevention and Control to be held in June 2007 in Cairo and the proposed 2nd
International Islamic Economic, Culture and Tourism Conference in Bangkok.

16. Both sides reiterated their readiness to expand their constructive cooperation
with a view to enabling the people of the Southern Border Provinces to assume the
responsibilities over their domestic affairs through a decentralization process that
allows the people to practice their own cultural and linguistic specificity and
manage their natural resources in full respect for the sovereignty and territorial
integrity of Thailand.

17. Both sides deplore the non-objective campaign from any quarter, which
contains disinformation and misinformation, intentionally or unintentionally,
spreads hatred and contributes to creating a climate of fear and instability. To this
end, both sides underlined the imperatives of employing a holistic approach in
achieving reconciliation and integration while promoting cultural and religious
tolerance.

18. The OIC delegation expressed its appreciation for the excellent arrangements
and generous hospitality extended to the delegation by the Thai side in the spirit of
mutual respect which helped bring about a successful conclusion of the visit.
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-สกุล นายสุวัฒน จิราพันธุ

วัน-เดือน-ปเกิด ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๐

วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of the Philippines, Diliman.

ประสบการณการทํางาน

๒๕๒๑ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๒๕๒๓ เจาหนาที่การตลาด กองเผยแพร การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

๒๕๒๔ เร่ิมรับราชการที่กระทรวงการตางประเทศ

๒๕๔๖ กงสุลใหญ ณ นครเจดดาห ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

๒๕๔๗ อุปทูตฯ ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

๒๕๕๐-ปจจุบัน   เอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร
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