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คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ท่ีปกครองประเทศไทยในขณะนี ้จ�าต้องรับช่วงต่อในการจดัการ

ปัญหาท้าทายอันยุ่งเหยิง เมื่อตัดสินใจสานต่อการริเริ่มกระบวนการสันติภาพกับฝ่ายแบ่งแยกดินแดนมลายู

ปาตานี ซึ่งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเริ่มต้นไว้ ถึงแม้ คสช.เป็นผู้กระท�ารัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ลง

จากอ�านาจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ก็ตาม รัฐบาลย่ิงลักษณ์กีดกันกองทัพมิให้รับรู้และมีส่วนร่วมใน

กระบวนการวางแผนและการริเริ่ม อีกทั้งเมื่อถึงเวลานั่งโต๊ะเจรจากับฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ย่ิงลักษณ์ก็แต่ง

ตั้งข้าราชการที่ตนเองไว้ใจมานั่งโต๊ะเจรจา ซึ่งเท่ากับกีดกันกองทัพออกไปยิ่งกว่าเดิม

เช่นเดียวกับกองทัพไทย ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานีหรือบีอาร์เอ็น (Barisan 

Revolusi Nasional—BRN) ซึ่งเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ก่อตั้งมายาวนานและทุกวันน้ีมีอิทธิพล

ควบคุมนักรบท้ังหมดในพ้ืนท่ี ก็ถูกปฏิบัติแบบเดียวกัน พวกเขาถูกปิดบังมิให้มีส่วนร่วมรับรู้และแทบตั้งตัว

ไม่ทนัเม่ือการรเิร่ิมกระบวนการสนัติภาพเปิดตวัอย่างเป็นทางการในกรุงกัวลาลมัเปอร์เมือ่วันที ่28 กุมภาพันธ์ 

2556  ฝ่ายไทยและมาเลเซยีระบวุ่านายฮสัซนั ตอยบิเป็น “ผูต้ดิต่อประสานงาน” หน้าทีข่องเขาคอืชกัจงูโน้ม

น้าวผู้น�าและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนท่ีก่อตั้งมายาวนานทั้งหมด โดยเฉพาะสมาชิกสภา Dewan Pimpinan 

Parti (DPP) ที่เป็นองค์กรน�าและปิดลับของบีอาร์เอ็น ให้มาร่วมโต๊ะเจรจา จวบจนปลายปี 2556 จึงเป็นที่ชัด

แจ้งว่าบีอาร์เอ็นไม่มีทีท่าตอบรับแม้แต่น้อย  ฮัสซันยอมแพ้และตัดขาดการติดต่อ ในช่วงเวลานั้นเอง รัฐบาล

ย่ิงลักษณ์ตกสู่ภาวะดิ้นรนเอาตัวรอดท่ามกลางปฏิบัติการ “ชัตดาวน์กรุงเทพ” กล่าวคือการประท้วงขนาด

ใหญ่ตามท้องถนนโดยฝ่ายต่อต้านตระกูลชินวัตร กระทั่งกรุยทางให้แก่การรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 

2557  การรเิริม่กระบวนการสนัตภิาพส�าหรบัชายแดนภาคใต้ของไทยต้องค้างเติง่ไปก่อนจนกว่ารฐับาลทหาร

ทีเ่ข้ามาครองอ�านาจจะตดัสนิใจว่า พวกเขาจะจดัการอย่างไรกับการรเิร่ิมท่ีพวกเขาไม่ใช่คนเร่ิมต้นและความ

ขัดแย้งที่พวกเขาเพิกเฉยไม่ได้

หลงัจากใช้เวลาพิจารณาเกอืบเจด็เดือน นายกรฐัมนตรปีระยุทธ์ จนัทร์โอชาก็เดนิทางไปกัวลาลมัเปอร์

เพ่ือพบนายกรฐัมนตรนีาจบิ ราซะก์ และแสดงความจ�านงอย่างเป็นทางการให้กัวลาลมัเปอร์ท�าหน้าทีอ่�านวย

ความสะดวกส�าหรบัการเจรจาต่อไป  คสช. ขอให้การเจรจารอบใหม่มคีวามครอบคลมุทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องมาก

ข้ึน กล่าวคือ กลุ่มแบ่งแยกดินแดนท่ีก่อตั้งมายาวนานทั้งหมดต้องมารวมตัวกันภายใต้แกนกลางเดียวกัน  

รฐับาลทหารต้องการความมัน่ใจด้วยว่า พวกเขาก�าลงัคยุกับกลุม่คนทีถู่กต้องจริง ๆ  และผูเ้ข้าร่วมการประชมุ

ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีอ�านาจบังคับบัญชาควบคุมผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ เป้าหมายระยะสั้นของรัฐบาลทหารคือลด

ความรนุแรงในพ้ืนท่ีลง  น่าเสยีดายท่ีทหารระดบันายพลของกองทัพไทยไม่สนใจเร่ืองการตอบรบัข้อเรียกร้อง

หรือการแก้ไขเยียวยาบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของชาวมลายูปาตานี เป้าหมายของกองทัพไทยคือการน�า 

“ตัวจริง” มาที่โต๊ะเจรจาและเดินหน้าจากตรงน้ัน พวกเขาคิดแบบน้ัน ข้าราชการไทยท่ีท�างานเก่ียวข้องกับ

ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่า รัฐบาลทหารกังวลแค่ภาพพจน์ในภายหน้าของตัวเอง

และไม่ต้องการถูกตราหน้าว่าเป็นคนท่ี “ปล่อยปาตานีหลุดมือ” ดังน้ัน ตราบที่ยังอยู่ในต�าแหน่ง พวกเขา

ย่อมไม่เต็มใจที่จะยินยอมตามข้อตกลงใด ๆ ทั้งสิ้น ในภาคปฏิบัติที่เป็นจริง นี่หมายความว่ากลุ่มผู้น�าทหาร

จะท�าทกุอย่างเพ่ือปฏิเสธความชอบธรรมของขบวนการแบ่งแยกดนิแดนมลายูปาตาน ีเรือ่งนีร้วมถึงการรบัรอง

สถานะของมาราปาตานีอย่างเป็นทางการด้วย มาราปาตานีเป็นองค์กรร่มทีเ่กิดจากการรวมตวัของขบวนการ

แบ่งแยกดินแดนท่ีก่อตั้งมานานจ�านวนหนึ่ง ยกเว้นกลุ่มบีอาร์เอ็น ซึ่งเจรจากับรัฐบาลกรุงเทพมาตลอด 

ในความคดิของผูน้�าทหารไทย การทีร่ฐับาลไทยยินยอมพบปะกบัมาราปาตานก็ีถือเป็นความชอบธรรมเท่าที่

พวกเขาสมควรได้รับแล้ว

เช่นเดียวกับการริเร่ิมกระบวนการสันติภาพของรัฐบาลย่ิงลักษณ์ รัฐบาลทหารของพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชายังคงเผชิญปัญหาเก่าแบบเดิม กล่าวคือ การไม่มีคนกลางผู้ซื่อสัตย์หรือผู้ไกล่เกลี่ยส�าหรับ

กระบวนการนี้ อีกทั้งกลุ่มกบฏที่มานั่งโต๊ะเจรจาด้วยก็ไม่ได้มีสายสัมพันธ์กับนักรบติดอาวุธในพื้นที่ กรุงเทพ

ไม่รู้สึกว่ากระบวนการน้ีจ�าเป็นต้องมีคนกลางผู้ซื่อสัตย์ ถึงแม้มาเลเซียได้รับการขอร้องให้มาเป็นผู้อ�านวย

ความสะดวกในการเจรจา แต่กลุม่ผูว้างนโยบายในกรงุเทพมองว่าประเทศเพ่ือนบ้านทางทิศใต้น้ีเป็นผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสยีในความขดัแย้งเนือ่งจากมพีรมแดนตดิกัน  ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงข้อเทจ็จรงิท่ีผูน้�าของกลุม่มาราปาตานี

ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในมาเลเซยี ดงันัน้ การส่ือสารและการสอบถามจงึง่ายกว่าเดมิมาก กล่าวโดยสรปุคอื สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยคือหลังบ้านของมาเลเซีย มาเลเซียจึงมีความกังวลเก่ียวกับความมั่นคง

ในแง่ที่ความรุนแรงอาจขยายข้ามพรมแดนมาฟากของตนหรือพลเมืองของตนอาจหลงช่วยเพ่ือนชาวมลายู

มสุลมิทางฝ่ังชายแดนไทย แต่ปัญหาของกระบวนการสนัตภิาพท่ีมแีต่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีถึงสามฝ่ายโดยไม่มี

ผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นกลาง ย่อมเป็นความพยายามที่รังแต่จะล้มเหลวแน่ ๆ

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 มาราปาตานี (MARA Patani) องค์กรร่มที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม

แบ่งแยกดินแดนมลายูปาตานีท่ีก่อตั้งมานานจ�านวนหน่ึง เปิดตัวออกสู่สาธารณชนในการแถลงข่าวท่ีกรุง

กัวลาลัมเปอร์ มาราปาตานีประกาศตัวเป็นแกนกลางส�าหรับให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนกลุ่มต่าง ๆ มาร่วมยื่น

ข้อเรียกร้องของตน แต่จุดศูนย์รวมความสนใจตกอยู่ที่ครูสอนศาสนาอิสลามรุ่นใหม่สองคนที่เข้าร่วมภายใต้

ธงของบีอาร์เอ็น ทว่าแกนน�าบีอาร์เอ็นกับนักรบในพ้ืนที่กลับแสดงออกชัดเจนหลายครั้งว่า องค์กรของพวก

เขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพูดคุย

 

บทคัดย่อสาระส�าคัญ
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คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ท่ีปกครองประเทศไทยในขณะนี ้จ�าต้องรบัช่วงต่อในการจดัการ

ปัญหาท้าทายอันยุ่งเหยิง เมื่อตัดสินใจสานต่อการริเริ่มกระบวนการสันติภาพกับฝ่ายแบ่งแยกดินแดนมลายู

ปาตานี ซึ่งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเริ่มต้นไว้ ถึงแม้ คสช.เป็นผู้กระท�ารัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ลง

จากอ�านาจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ก็ตาม รัฐบาลย่ิงลักษณ์กีดกันกองทัพมิให้รับรู้และมีส่วนร่วมใน

กระบวนการวางแผนและการริเร่ิม อีกทั้งเม่ือถึงเวลานั่งโต๊ะเจรจากับฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ย่ิงลักษณ์ก็แต่ง

ตั้งข้าราชการที่ตนเองไว้ใจมานั่งโต๊ะเจรจา ซึ่งเท่ากับกีดกันกองทัพออกไปยิ่งกว่าเดิม

เช่นเดียวกับกองทัพไทย ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานีหรือบีอาร์เอ็น (Barisan 

Revolusi Nasional—BRN) ซึ่งเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ก่อตั้งมายาวนานและทุกวันน้ีมีอิทธิพล

ควบคุมนักรบท้ังหมดในพ้ืนท่ี ก็ถูกปฏิบัติแบบเดียวกัน พวกเขาถูกปิดบังมิให้มีส่วนร่วมรับรู้และแทบตั้งตัว

ไม่ทนัเมือ่การรเิร่ิมกระบวนการสนัตภิาพเปิดตวัอย่างเป็นทางการในกรงุกัวลาลมัเปอร์เมือ่วันที ่28 กุมภาพันธ์ 

2556  ฝ่ายไทยและมาเลเซยีระบวุ่านายฮสัซนั ตอยบิเป็น “ผูต้ดิต่อประสานงาน” หน้าทีข่องเขาคอืชกัจูงโน้ม

น้าวผู้น�าและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนท่ีก่อตั้งมายาวนานทั้งหมด โดยเฉพาะสมาชิกสภา Dewan Pimpinan 

Parti (DPP) ที่เป็นองค์กรน�าและปิดลับของบีอาร์เอ็น ให้มาร่วมโต๊ะเจรจา จวบจนปลายปี 2556 จึงเป็นที่ชัด

แจ้งว่าบีอาร์เอ็นไม่มีทีท่าตอบรับแม้แต่น้อย  ฮัสซันยอมแพ้และตัดขาดการติดต่อ ในช่วงเวลานั้นเอง รัฐบาล

ย่ิงลักษณ์ตกสู่ภาวะดิ้นรนเอาตัวรอดท่ามกลางปฏิบัติการ “ชัตดาวน์กรุงเทพ” กล่าวคือการประท้วงขนาด

ใหญ่ตามท้องถนนโดยฝ่ายต่อต้านตระกูลชินวัตร กระทั่งกรุยทางให้แก่การรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 

2557  การรเิริม่กระบวนการสนัตภิาพส�าหรบัชายแดนภาคใต้ของไทยต้องค้างเติง่ไปก่อนจนกว่ารฐับาลทหาร

ทีเ่ข้ามาครองอ�านาจจะตดัสนิใจว่า พวกเขาจะจดัการอย่างไรกับการรเิริม่ท่ีพวกเขาไม่ใช่คนเริม่ต้นและความ

ขัดแย้งที่พวกเขาเพิกเฉยไม่ได้

หลงัจากใช้เวลาพิจารณาเกอืบเจด็เดอืน นายกรฐัมนตรปีระยุทธ์ จนัทร์โอชาก็เดินทางไปกัวลาลมัเปอร์

เพ่ือพบนายกรฐัมนตรนีาจบิ ราซะก์ และแสดงความจ�านงอย่างเป็นทางการให้กัวลาลมัเปอร์ท�าหน้าทีอ่�านวย

ความสะดวกส�าหรบัการเจรจาต่อไป  คสช. ขอให้การเจรจารอบใหม่มคีวามครอบคลมุทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องมาก

ขึ้น กล่าวคือ กลุ่มแบ่งแยกดินแดนท่ีก่อตั้งมายาวนานทั้งหมดต้องมารวมตัวกันภายใต้แกนกลางเดียวกัน  

รัฐบาลทหารต้องการความมัน่ใจด้วยว่า พวกเขาก�าลงัคยุกับกลุม่คนทีถู่กต้องจรงิ ๆ  และผูเ้ข้าร่วมการประชมุ

ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีอ�านาจบังคับบัญชาควบคุมผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ เป้าหมายระยะสั้นของรัฐบาลทหารคือลด

ความรนุแรงในพ้ืนท่ีลง  น่าเสยีดายท่ีทหารระดบันายพลของกองทัพไทยไม่สนใจเรือ่งการตอบรบัข้อเรยีกร้อง

หรือการแก้ไขเยียวยาบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของชาวมลายูปาตานี เป้าหมายของกองทัพไทยคือการน�า 

“ตัวจริง” มาที่โต๊ะเจรจาและเดินหน้าจากตรงน้ัน พวกเขาคิดแบบน้ัน ข้าราชการไทยท่ีท�างานเก่ียวข้องกับ

ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่า รัฐบาลทหารกังวลแค่ภาพพจน์ในภายหน้าของตัวเอง

และไม่ต้องการถูกตราหน้าว่าเป็นคนท่ี “ปล่อยปาตานีหลุดมือ” ดังน้ัน ตราบที่ยังอยู่ในต�าแหน่ง พวกเขา

ย่อมไม่เต็มใจที่จะยินยอมตามข้อตกลงใด ๆ ทั้งสิ้น ในภาคปฏิบัติที่เป็นจริง นี่หมายความว่ากลุ่มผู้น�าทหาร

จะท�าทกุอย่างเพ่ือปฏิเสธความชอบธรรมของขบวนการแบ่งแยกดนิแดนมลายูปาตาน ีเรือ่งนีร้วมถึงการรบัรอง

สถานะของมาราปาตานีอย่างเป็นทางการด้วย มาราปาตานีเป็นองค์กรร่มทีเ่กิดจากการรวมตวัของขบวนการ

แบ่งแยกดินแดนท่ีก่อตั้งมานานจ�านวนหนึ่ง ยกเว้นกลุ่มบีอาร์เอ็น ซึ่งเจรจากับรัฐบาลกรุงเทพมาตลอด 

ในความคดิของผูน้�าทหารไทย การทีร่ฐับาลไทยยินยอมพบปะกบัมาราปาตานก็ีถือเป็นความชอบธรรมเท่าที่

พวกเขาสมควรได้รับแล้ว

เช่นเดียวกับการริเริ่มกระบวนการสันติภาพของรัฐบาลย่ิงลักษณ์ รัฐบาลทหารของพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชายังคงเผชิญปัญหาเก่าแบบเดิม กล่าวคือ การไม่มีคนกลางผู้ซื่อสัตย์หรือผู้ไกล่เกลี่ยส�าหรับ

กระบวนการนี้ อีกทั้งกลุ่มกบฏที่มานั่งโต๊ะเจรจาด้วยก็ไม่ได้มีสายสัมพันธ์กับนักรบติดอาวุธในพื้นที่ กรุงเทพ

ไม่รู้สึกว่ากระบวนการน้ีจ�าเป็นต้องมีคนกลางผู้ซื่อสัตย์ ถึงแม้มาเลเซียได้รับการขอร้องให้มาเป็นผู้อ�านวย

ความสะดวกในการเจรจา แต่กลุม่ผูว้างนโยบายในกรงุเทพมองว่าประเทศเพ่ือนบ้านทางทิศใต้นีเ้ป็นผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสยีในความขดัแย้งเนือ่งจากมพีรมแดนตดิกัน  ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงข้อเทจ็จรงิท่ีผูน้�าของกลุม่มาราปาตานี

ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในมาเลเซยี ดงันัน้ การสือ่สารและการสอบถามจงึง่ายกว่าเดมิมาก กล่าวโดยสรปุคอื สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยคือหลังบ้านของมาเลเซีย มาเลเซียจึงมีความกังวลเก่ียวกับความมั่นคง

ในแง่ที่ความรุนแรงอาจขยายข้ามพรมแดนมาฟากของตนหรือพลเมืองของตนอาจหลงช่วยเพ่ือนชาวมลายู

มสุลมิทางฝ่ังชายแดนไทย แต่ปัญหาของกระบวนการสนัตภิาพท่ีมแีต่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีถึงสามฝ่ายโดยไม่มี

ผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นกลาง ย่อมเป็นความพยายามที่รังแต่จะล้มเหลวแน่ ๆ

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 มาราปาตานี (MARA Patani) องค์กรร่มที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม

แบ่งแยกดินแดนมลายูปาตานีท่ีก่อตั้งมานานจ�านวนหน่ึง เปิดตัวออกสู่สาธารณชนในการแถลงข่าวที่กรุง

กัวลาลัมเปอร์ มาราปาตานีประกาศตัวเป็นแกนกลางส�าหรับให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนกลุ่มต่าง ๆ มาร่วมยื่น

ข้อเรียกร้องของตน แต่จุดศูนย์รวมความสนใจตกอยู่ที่ครูสอนศาสนาอิสลามรุ่นใหม่สองคนที่เข้าร่วมภายใต้

ธงของบีอาร์เอ็น ทว่าแกนน�าบีอาร์เอ็นกับนักรบในพ้ืนที่กลับแสดงออกชัดเจนหลายครั้งว่า องค์กรของพวก

เขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพูดคุย
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ตลอดช่วงสามปีที่ผ่านมา คสช.ด�าเนินยุทธศาสตร์สองด้านเช่นเดียวกับรัฐบาลชุดก่อน ๆ กล่าวคือการทหาร

และการพัฒนา รัฐบาลคิดว่ายุทธศาสตร์แบบน้ีเพียงพอแล้วท่ีจะชนะใจและเปล่ียนความคดิของชาวบ้านท้อง

ถ่ิน ซึ่งรัฐไทยมองว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของนักรบบีอาร์เอ็น รวมท้ังเป็นฐานประชาชนที่ท�าให้การต่อสู้ของ

นักรบมีความชอบธรรม โครงการต่าง ๆ  อาทิ “โครงการพาคนกลับบ้าน” ซึ่งอ้างว่าเป็นนโยบายนิรโทษกรรม 

แต่แท้ทีจ่รงิเป็นแค่การสร้างภาพประชาสมัพันธ์กลวง ๆ  แต่ไม่ช่วยอะไรเลยในแง่ของการเปลีย่นแปลงวิถีของ

ความรุนแรง ความไม่ไว้วางใจระหว่างชาวบ้านมลายูมุสลิมท้องถิ่นกับรัฐไทยยังเข้มข้นเช่นเดิม

รัฐบาลทหารค่อย ๆ ถอนก�าลังทหารประจ�าการออกจากพื้นที่และแทนที่ด้วยทหารพรานที่ว่าจ้างจาก

คนท้องถ่ินและได้รบัการฝึกอบรมเพียงครึง่ ๆ  กลาง ๆ  ทหารพรานเป็นส่วนหนึง่ของโครงข่ายรักษาความมัน่คง

ของกองทัพในพ้ืนท่ีท่ีมีความไม่สงบ ภายใต้แผนปฏิบัติการที่เรียกกันว่า “ทุ่งยางแดงโมเดล” กองทัพเริ่ม

ทดลองแนวคดิของการถ่ายโอนงานด้านความมัน่คงให้คนภายนอก (outsource) ในทีน่ีค้อืมอบหมายให้เป็น

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภาย

ใต้สายการบงัคบับญัชาของกระทรวงมหาดไทย ผูบ้ญัชาการกองทพัภาคกล่าวหาเจ้าหน้าทีท้่องถ่ินเหล่านีว่้า

แกล้งท�าเป็นหหูนวกตาบอดต่อความเคลือ่นไหวของกลุม่ผูก่้อความไม่สงบ แต่การบงัคบัเจ้าหน้าทีท้่องถ่ินให้

เอาชีวิตไปแขวนบนเส้นด้ายด้วยการออกลาดตระเวนกับทหารประจ�าการก็ไม่ก่อให้เกิดผลดีดังที่กองทัพ

คาดหวัง เมื่ออยู่ต่อหน้าสื่อและสาธารณชน กองทัพมักอ้างโวหารสวยหรูว่าการปราบปรามการก่อความไม่

สงบเป็นการด�าเนนินโยบายทางการเมอืง ไม่ใช่การทหาร แต่ในแง่ของการน�านโยบายมาปฏิบตัน้ัิน การท�างาน

ของกองทพัไทยในด้านน้ีด�าเนนิการอย่างผวิเผนิมาก ด้วยเหตนุีเ้อง ความไม่ไว้วางใจระหว่างชาวมลายูมสุลมิ

กับหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกองก�าลังด้านความมั่นคง ยังอยู่ในระดับสูงเหมือนเดิม ปัญหาก็คือกองทัพยัง

ผกูขาดหน้าทีใ่นการขยายความชอบธรรมของรฐั น่าเสยีดายทีก่องทพัไม่ได้มองเร่ืองน้ีเป็นปัญหา พวกเขามกั

คิดว่าเจตนาที่ดีก็คือนโยบายนั่นเอง ความพยายามที่จะให้พลเรือนเข้ามาก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกอง

ทัพในชายแดนภาคใต้มักไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังเห็นได้จากการตั้ง “คณะรัฐมนตรีส่วนหน้า” ซึ่งน�า

โดยพลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในบรรดา ครม. 13 คน มีนายพลเกษียณ

อายุได้รับแต่งตั้งเข้ามาเกือบทั้งหมด ยกเว้นแค่คนเดียว และนายพลเกษียณอายุเหล่านี้เคยรับต�าแหน่งใน

ชายแดนภาคใต้มาแล้วทั้งสิ้น

ในเดือนเมษายน 2560 บีอาร์เอ็นกลับมายื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปิดการเจรจากับกรุงเทพอีกครั้ง เงื่อนไข

การเจรจาโดยตรงกับรัฐบาลไทยต้องมีคนกลางท่ีเป็นสมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างหลัก

ประกันว่ากระบวนการเจรจาสอดคล้องกับแบบแผนการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่นานาชาติยอมรับ บีอาร์เอ็นเคยยื่น

ข้อเรยีกร้องคล้าย ๆ  กันน้ีในปี 2556 หลงัจากการรเิร่ิมสนัตภิาพของรฐับาลย่ิงลกัษณ์เปิดตวัได้ไม่นาน แต่ตาม

ข้อมลูของแหล่งข่าวในขบวนการ แนวคดิของบอีาร์เอน็ในตอนน้ันคอืการหาทางล้มการรเิริม่นัน้ ส่วนในครัง้น้ี 

บีอาร์เอ็นมีความตั้งใจที่จะเปิดการเจรจาโดยตรงกับรัฐบาลกรุงเทพ แต่อย่างไรก็ตามหากจะมีการพูดคุยใน

อนาคตอีก จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและมีศักยภาพให้ปีกการเมืองของกลุ่มบีอาร์เอ็น มีความหวังว่า

สมาชิกชุมชนนานาชาติจะให้การสนับสนุน แต่ถ้าทางรัฐบาลกรุงเทพไม่ให้อนุญาตก็ถือว่าเป็นเร่ืองการ

แทรกแซงกิจการภายใน

ทหารไทยในพื้นที่ตอบรับท่าทีครั้งนี้มาก เพราะพวกเขาค่อนข้างสิ้นหวังกับการเจรจากับกลุ่มมาราปา

ตาน ีพวกเขากล่าวว่าเป็นเรือ่งดท่ีีจะมช่ีองทางสือ่สารกับกลุม่คนทีค่วบคมุผูป้ฏิบัตกิารได้จรงิ ๆ  กรงุเทพไม่ได้

ตัดทิ้งช่องทางการพูดคุยโดยตรง แต่เสนอว่าข้อเรียกร้องแบบน้ีควรย่ืนผ่านมาเลเซียที่เป็นผู้อ�านวยความ

สะดวกอย่างเป็นทางการ  ด้วยเกรงว่าบอีาร์เอน็อาจยืนกรานแขง็กร้าวเกินไป กรงุเทพ กัวลาลมัเปอร์และบาง

กลุ่มในมาราปาตานีจึงยืนยันในหลักการของ “การดึงทุกฝ่ายเข้ามาร่วมพูดคุย” (inclusivity) ซึ่งเป็นหลัก

การท่ีรฐับาลทหารเน้นย�า้เมือ่พวกเขาตดัสนิใจสานต่อการเจรจา อย่างไรก็ตาม ข้าราชการจากกระทรวงต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องในการคลี่คลายความขัดแย้งกล่าวว่า พวกเขาไม่มีปัญหาถ้าจะต้องสลัดทิ้งกลุ่มมาราปาตานี ถ้า

นัน่หมายถึงได้บอีาร์เอน็ทีม่อีทิธิพลต่อนกัรบในพ้ืนท่ีจรงิ ๆ  มาร่วมโต๊ะเจรจา กลุม่ผูว้างนโยบายในกรงุเทพให้

ข้อมลูเป็นการส่วนตวัว่า พวกเขาวิตกว่า การเจรจาช่องทางทีส่องหรอื track ท่ีสอง (กับบอีาร์เอน็) อาจท�าลาย

ช่องทางเดิมท่ีมีอยู่ (กับมาราปาตานี) ซึ่งท้ังสองประเทศลงทุนทรัพยากรไปแล้วเป็นจ�านวนมาก หลายภาค

ส่วนในรฐับาลไทยทีไ่ด้รบัมอบหมายให้คลีค่ลายความขดัแย้งท่ีมมีายาวนานกล่าวว่า พวกเขาไม่แยแสถ้าจะ

ต้องสลดัทิง้กลุม่มาราปาตานี ถ้านัน่หมายถึงได้บอีาร์เอน็ตวัจรงิมาร่วมโต๊ะเจรจา แต่การโอนอ่อนตามข้อเรยีก

ร้องของบีอาร์เอ็นหมายถึงกระบวนการสันติภาพต้องกลายเป็นกระบวนการระหว่างประเทศ ในขณะที่ คสช. 

ไม่ต้องการให้ประชาคมโลกมาข้องเกี่ยวในปัญหาที่พวกเขามองว่าเป็นประเด็นภายใน
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ตลอดช่วงสามปีที่ผ่านมา คสช.ด�าเนินยุทธศาสตร์สองด้านเช่นเดียวกับรัฐบาลชุดก่อน ๆ กล่าวคือการทหาร

และการพัฒนา รัฐบาลคิดว่ายุทธศาสตร์แบบน้ีเพียงพอแล้วท่ีจะชนะใจและเปลีย่นความคิดของชาวบ้านท้อง

ถ่ิน ซึ่งรัฐไทยมองว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของนักรบบีอาร์เอ็น รวมท้ังเป็นฐานประชาชนที่ท�าให้การต่อสู้ของ

นักรบมีความชอบธรรม โครงการต่าง ๆ  อาทิ “โครงการพาคนกลับบ้าน” ซึ่งอ้างว่าเป็นนโยบายนิรโทษกรรม 

แต่แท้ทีจ่รงิเป็นแค่การสร้างภาพประชาสมัพันธ์กลวง ๆ  แต่ไม่ช่วยอะไรเลยในแง่ของการเปลีย่นแปลงวิถีของ

ความรุนแรง ความไม่ไว้วางใจระหว่างชาวบ้านมลายูมุสลิมท้องถิ่นกับรัฐไทยยังเข้มข้นเช่นเดิม

รัฐบาลทหารค่อย ๆ ถอนก�าลังทหารประจ�าการออกจากพื้นที่และแทนที่ด้วยทหารพรานที่ว่าจ้างจาก

คนท้องถ่ินและได้รบัการฝึกอบรมเพียงครึง่ ๆ  กลาง ๆ  ทหารพรานเป็นส่วนหนึง่ของโครงข่ายรักษาความม่ันคง

ของกองทัพในพ้ืนท่ีท่ีมีความไม่สงบ ภายใต้แผนปฏิบัติการที่เรียกกันว่า “ทุ่งยางแดงโมเดล” กองทัพเริ่ม

ทดลองแนวคดิของการถ่ายโอนงานด้านความมัน่คงให้คนภายนอก (outsource) ในทีน่ีค้อืมอบหมายให้เป็น

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภาย

ใต้สายการบงัคบับญัชาของกระทรวงมหาดไทย ผูบ้ญัชาการกองทพัภาคกล่าวหาเจ้าหน้าทีท้่องถ่ินเหล่านีว่้า

แกล้งท�าเป็นหหูนวกตาบอดต่อความเคลือ่นไหวของกลุม่ผูก่้อความไม่สงบ แต่การบงัคบัเจ้าหน้าทีท้่องถ่ินให้

เอาชีวิตไปแขวนบนเส้นด้ายด้วยการออกลาดตระเวนกับทหารประจ�าการก็ไม่ก่อให้เกิดผลดีดังที่กองทัพ

คาดหวัง เมื่ออยู่ต่อหน้าสื่อและสาธารณชน กองทัพมักอ้างโวหารสวยหรูว่าการปราบปรามการก่อความไม่

สงบเป็นการด�าเนนินโยบายทางการเมอืง ไม่ใช่การทหาร แต่ในแง่ของการน�านโยบายมาปฏิบติัน้ัน การท�างาน

ของกองทพัไทยในด้านน้ีด�าเนนิการอย่างผวิเผนิมาก ด้วยเหตนุีเ้อง ความไม่ไว้วางใจระหว่างชาวมลายูมสุลมิ

กับหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกองก�าลังด้านความมั่นคง ยังอยู่ในระดับสูงเหมือนเดิม ปัญหาก็คือกองทัพยัง

ผกูขาดหน้าทีใ่นการขยายความชอบธรรมของรัฐ น่าเสยีดายทีก่องทพัไม่ได้มองเรือ่งน้ีเป็นปัญหา พวกเขามกั

คิดว่าเจตนาที่ดีก็คือนโยบายนั่นเอง ความพยายามที่จะให้พลเรือนเข้ามาก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกอง

ทัพในชายแดนภาคใต้มักไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังเห็นได้จากการตั้ง “คณะรัฐมนตรีส่วนหน้า” ซึ่งน�า

โดยพลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในบรรดา ครม. 13 คน มีนายพลเกษียณ

อายุได้รับแต่งตั้งเข้ามาเกือบทั้งหมด ยกเว้นแค่คนเดียว และนายพลเกษียณอายุเหล่านี้เคยรับต�าแหน่งใน

ชายแดนภาคใต้มาแล้วทั้งสิ้น

ในเดือนเมษายน 2560 บีอาร์เอ็นกลับมายื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปิดการเจรจากับกรุงเทพอีกครั้ง เงื่อนไข

การเจรจาโดยตรงกับรัฐบาลไทยต้องมีคนกลางท่ีเป็นสมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างหลัก

ประกันว่ากระบวนการเจรจาสอดคล้องกับแบบแผนการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่นานาชาติยอมรับ บีอาร์เอ็นเคยยื่น

ข้อเรยีกร้องคล้าย ๆ  กันน้ีในปี 2556 หลงัจากการรเิร่ิมสนัตภิาพของรฐับาลย่ิงลกัษณ์เปิดตวัได้ไม่นาน แต่ตาม

ข้อมลูของแหล่งข่าวในขบวนการ แนวคดิของบอีาร์เอน็ในตอนน้ันคอืการหาทางล้มการรเิริม่นัน้ ส่วนในครัง้น้ี 

บีอาร์เอ็นมีความตั้งใจที่จะเปิดการเจรจาโดยตรงกับรัฐบาลกรุงเทพ แต่อย่างไรก็ตามหากจะมีการพูดคุยใน

อนาคตอีก จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและมีศักยภาพให้ปีกการเมืองของกลุ่มบีอาร์เอ็น มีความหวังว่า

สมาชิกชุมชนนานาชาติจะให้การสนับสนุน แต่ถ้าทางรัฐบาลกรุงเทพไม่ให้อนุญาตก็ถือว่าเป็นเรื่องการ
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ไม่ต้องการให้ประชาคมโลกมาข้องเกี่ยวในปัญหาที่พวกเขามองว่าเป็นประเด็นภายใน
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รายงานฉบับน้ีเขียนโดยดอน ปาทาน ผู้อ�านวยการฝ่ายต่างประเทศของปาตานีฟอรั่ม และ

เอกรินทร์ ต่วนศิริ ผู้อ�านวยการปาตานีฟอรั่มและอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

The Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์

เผยแพร่รายงานฉบับนี้ รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Counter Violent Extremism ที่จัดขึ้นต่อ

เนือ่งหลายครัง้ในหลายสถานท่ีของประเทศไทยตลอดปี พ.ศ. 2560 ซึง่ช่วยสร้างแนวความคดิและปัญญาใน

การแสวงหาหนทางผลกัดนัการรเิริม่สนัตภิาพในสามจงัหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย น่ีคอืความหวังว่าการ

สานเสวนาเก่ียวกับลักษณะความขัดแย้งในพ้ืนท่ีภาคใต้ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและสถานการณ์นี้

ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอิสลามในสายตาประชาชนทั่วไปอย่างไรบ้างจะยังคงด�าเนินต่อไป ผู้เขียนขอแสดง

ความขอบคุณเป็นพิเศษต่อสมาชกิคณะท�างานในปาตานีฟอรัม่ทกุคน อับดุลเล๊าะ หมัดอะด�า้ อาอชิะห์ กายแก้ว 

และนูรีมะห์ บือราเฮง ตลอดจนนักวิจัย นักวิชาการ นักกิจกรรมด้านเพศภาวะและสิทธิพลเมือง ผู้น�าองค์กร

ประชาสังคม ทั้งในท้องถิ่นและระดับชาติ เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย มาเลเซีย และสมาชิกของประชาคมระหว่าง

ประเทศ ศลิปิน นกัเขยีน องค์กรเอกชนท้ังระดบัชาตแิละนานาชาต ิรวมทัง้สมาชกิขององค์กรแบ่งแยกดนิแดน

มลายูปาตานีหลายองค์กรทั้งในพ้ืนท่ีและท่ีอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ขอแสดงความขอบคุณเป็นพิเศษ

ต่อ Rose McGovern a US-based development professional ส�าหรับแนวคิดและค�าแนะน�าต่าง ๆ ที่เธอ

ให้แก่รายงานและองค์กรของเราตลอดหลายปีทีผ่่านมา สดุท้ายขอขอบคุณฟิรเดาส์ อับดุลซอมตั นักวิจยัจาก

สวีเดน ให้การแนะน�าและช่วยเหลือในการอ่านรายงานชิ้นนี้

กิตติกรรมประกาศ
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Elusive Peace in Patani: Insurgency in Thailand’s Far South เป็นรายงานพิเศษฉบับที่สามของ

ปาตานีฟอร่ัม ซึ่งมีการจัดท�าเอกสารออกมาเป็นชุดเพ่ือพิเคราะห์พิจารณ์การริเริ่มสันติภาพแนวทางต่าง ๆ 

ระหว่างรฐับาลไทยกับขบวนการแบ่งแยกดนิแดนมลายูปาตาน ีรายงานฉบบัแรกในชดุน้ีมชีือ่ว่า Negotiating 

a Peaceful Coexistence Between the Malays of Patani and the Thai State ปาตานีฟอรั่มได้ตรวจสอบ

การริเริ่มกระบวนการสันติภาพหลายประการตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2555 และอธิบายว่าท�าไมการริเริ่มส่วน

ใหญ่ที่มีลักษณะปิดลับนั้นจึงไม่ประสบความส�าเร็จในการสร้างแรงขับเคลื่อนท่ีจะปูทางสู่การเจรจาต่อรอง

อย่างเป็นทางการ แต่เพียงชั่วไม่กี่เดือนหลังจากรายงานพิเศษฉบับแรกตีพิมพ์ออกมา รัฐบาลไทยก็ประกาศ

เป็นครั้งแรกต่อสาธารณะในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ว่า รัฐบาล

ไทยก�าลังเข้าสู่การพูดคุยสันติภาพกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนมลายูปาตานี ไม่จ�าเป็นต้องกล่าวว่าเรื่องนี้

ท�าให้ทุกคนพากันประหลาดใจ สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ “การพูดคุย” ระหว่างตัวแทนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

เจ้าหน้าทีท่หาร กับกลุม่แบ่งแยกดนิแดนมลายปูาตาน ีมกีารด�าเนินการลบั ๆ  อยู่แล้วในหลายเมอืงของเอเชยี

ตะวันออกเฉยีงใต้และอกีหลายเมอืงหลวงในตะวนัออกกลางมาตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 ในขณะ

ที่ประชาคมท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศแสดงความยินดีต่อการประกาศพันธกิจท่ีจะหันมาใช้วิธี

การทางการเมอืงเพ่ือคลีค่ลายความขดัแย้งท่ีมมีายาวนานระหว่างชาวมลายูในปาตานกัีบรฐัไทย แต่ปาตานี

ฟอรั่มสรุปว่าการริเริ่มน้ีไม่ได้สะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ท่ีมีข้อพิพาททางประวัติศาสตร์

กระบวนการนี้เปิดตัวออกมาท้ัง ๆ ที่รู้ว่าไม่มีการหารือกับบีอาร์เอ็นตั้งแต่แรก ท้ัง ๆ ที่บีอาร์เอ็นคือกลุ่มท่ีมี

อ�านาจควบคมุนกัรบในพ้ืนทีท่ัง้หมด อย่างไรกต็าม เราไม่ควรมองข้ามนัยส�าคญัทีก่รงุเทพยอมรบัว่าความขดั

แย้งนี้มีลักษณะทางการเมือง เนื่องจากครั้งนี้กรุงเทพมีความตั้งใจท�าให้กระบวนการเป็นเรื่องสาธารณะ ผล

ข้างเคยีงทีต่ามมาโดยไม่ได้ตัง้ใจคอืการเปิดพ้ืนทีท่างการเมอืงให้องค์กรภาคประชาสงัคมในชายแดนภาคใต้

และทั่วประเทศได้อภิปรายถึงความขัดแย้งนี้มากขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หัวข้อที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเรื่อง

ต้องห้าม เช่น สิทธิในการตัดสินชะตากรรมของตัวเอง เดี๋ยวนี้มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างเปิดเผย แม้จะ

ด้วยท่าทีสงบเยือกเย็นและกระท�าในนามขององค์กรต้นสังกัดก็ตาม ก่อนท่ีการพูดคุยสันติสุขจะเปิดตัวเมื่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นผู้ริเริ่มนั้น หัวข้อแบบนี้ถูกมองเป็นเรื่องต้องห้าม

ในรายงานฉบับที่แล้ว Negotiating the Future of Patani ซึ่งเป็นฉบับที่สองของชุดและตีพิมพ์ออกมา

ในปลายปี 2556 ปาตานีฟอรั่มพิจารณาความส�าคัญและผลกระทบของการริเริ่มกระบวนการสันติภาพของ

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ นอกจากอภิปรายว่าการพูดคุยสันติสุขตามท่ีเรียกกันนั้นมีความแตกต่างจากการเจรจา

ซ�้าซากท่ีผ่านมาท้ังหมดอย่างไร ปาตานีฟอรั่มอธิบายด้วยว่าเหตุใดการริเริ่มนี้จึงล้มเหลว ในรายงานได้คัด

อ้างค�าพูดของสมาชิกบีอาร์เอ็นจ�านวนมาก รวมทั้งสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอื่น ๆ เพื่อให้เห็น

ภาพอีกด้านจากมุมมองของพวกเขา ในปัจจุบัน บีอาร์เอ็นย่ืนข้อเรียกร้องท่ีจะเจรจากับฝ่ายไทยอย่างเป็น

ทางการอีกครั้ง ข้อเรียกร้องนี้ยังสะท้อนอยู่ในความคิดเห็นของสมาชิกขบวนการในพื้นที่จนถึงทุกวันนี้

ในปลายปี 2556 ประเทศไทยประสบพายุใหญ่ทางการเมืองอีกครั้งเมื่อผู้ชุมนุมประท้วงใช้ปฏิบัติการ 

“ชตัดาวน์กรงุเทพ” จนบบีให้รฐับาลย่ิงลกัษณ์ต้องพักการพูดคยุสนัตสิขุปาตานแีละหนัมาทุ่มเทพลงังานกับ

ทรพัยากรเพียงเพ่ือความอยู่รอดของตวัเอง ดงัทีท่กุคนทราบดว่ีารัฐบาลไม่อาจยืนระยะได้ การชมุนุมประท้วง

ตามท้องถนนกรุยทางให้แก่การรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 ในรายงาน Elusive Peace in Patani: 

Insurgency in Thailand’s Far South ปาตานีฟอรั่มเริ่มต้นจากจุดที่รายงานฉบับที่สองทิ้งค้างไว้ รายงาน

ฉบบัท่ีสามน้ีครอบคลมุช่วงเวลาตัง้แต่การรฐัประหาร 2557 และการตดัสนิใจด้วยความลงัเลของรฐับาลทหาร

ที่จะสานต่อการเจรจาสันติภาพของรัฐบาลย่ิงลักษณ์ ซึ่งเป็นการริเริ่มท่ีกองทัพไม่มีส่วนร่วมท้ังในจุดตั้งต้น

หรอืขัน้ตอนการวางแผน ภายหลงัเดอืนพฤษภาคม 2557 บรรยากาศมแีต่ความไม่แน่นอน ไม่มใีครรูว่้ารัฐบาล

ทหารจะท�าอย่างไรต่อกับการพูดคุยสันติสุขท่ีมาเลเซียท�าหน้าที่ผู้อ�านวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่

รัฐประหารครั้งล่าสุดแตกต่างจากการรัฐประหาร 2549 ก็คือ ความขัดแย้งในชายแดนภาคใต้ไม่ถูกหยิบยก

มาเป็นข้ออ้าง กองทัพไทยมีเป้าหมายอื่นที่ส�าคัญกว่า นั่นคือการสกัดกั้นมิให้ทักษิณ ชินวัตรกับเครือข่าย

นักการเมืองและฐานเสียงกลับมาเป็นใหญ่ในเวทีการเมืองอีก ทักษิณเป็นมหาเศรษฐีที่รวยท่ีสุดคนหนึ่งใน

ประเทศและน่าจะเป็นคนทีส่ร้างความรูส้กึแตกแยกได้มากท่ีสดุด้วย ในสมยัท่ีเขาเป็นนายกรฐัมนตร ีเขาทุ่มเท

เวลาไปกับการสร้างพ้ืนที่ให้ตัวเองและพวกพ้อง แต่สถาบันอื่น ๆ เช่น กองทัพและชนชั้นน�าในสังคม มอง

ว่าการท�าเช่นนี้คือการช่วงชิงสถานะต�าแหน่งบนเวทีการเมืองในประเทศไปจากตน

เจ็ดเดือนหลังการรัฐประหาร นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้น�ารัฐบาลทหารและประธานคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางไปเยือนกัวลาลัมเปอร์และประกาศว่าการพูดคุยสันติสุขจะด�าเนิน

ต่อ ทว่าในครั้งน้ี กรุงเทพขอต้ังเงื่อนไข ประการแรก รัฐบาลไทยต้องการให้การเจรจาครอบคลุมทุกฝ่าย  

ประการที่สอง กรุงเทพต้องการความมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมโต๊ะเจรจามีอ�านาจควบคุมบังคับบัญชาผู้ก่อความไม่

สงบในพ้ืนที่ รายงานฉบับนี้จะเน้นให้เห็นว่า กระบวนการสันติภาพของประเทศไทยในขั้นตอนใหม่ยังคง

พยายามลอยตวัท่ามกลางบรรยากาศท่ีผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเริม่ตระหนกัมากขึน้เรือ่ย ๆ  ว่า กระบวนการสนัตภิาพ

เป็นแค่การตสี�านวนโวหารไปวัน ๆ  รายงานฉบบัน้ียังเน้นให้เหน็ความล้มเหลวของกระบวนการรเิริม่สนัตภิาพ

และความไม่เตม็ใจของรฐับาลทหารทีจ่ะตอบรบัข้อเรยีกร้องของขบวนการแบ่งแยกดนิแดนมลายูปาตานีและ

บีอาร์เอ็นอย่างจริงจัง ในส่วนของบีอาร์เอ็น ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถควบคุมนักรบในพื้นที่ได้ทั้งหมด ก็ปฏิเสธที่

จะสนับสนุนการริเริ่มนี้จนกว่ากรุงเทพจะยินยอมตามชุดข้อเรียกร้องของพวกเขา1 2 

1 โปรดดู http://donpathan.blogspot.com/ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย.
2 ข้อเรียกร้องห้าประการประกอบด้วย การปล่อยตัวผู้ต้องขังทั้งหมด การยอมรับว่ากระบวนการสันติภาพเป็นวาระแห่งชาติ การอนุญาตให้สมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พูดคุย การอนุญาตให้มาเลเซียเป็นคนกลางในการพูดคุย และการยอมรับว่าปาตานีเป็นดินแดนทางประวัติศาสตร์ของชาวมลายู รวมท้ังสิทธิต่อดินแดนน้ีเป็นของประชาชนท้องถ่ิน (ภายใต้หลักการ 
pertuanan - สิทธิในการเป็นเจ้าของ)  และยอมรับว่าบีอาร์เอ็นเป็นขบวนการ “ปลดปล่อย” ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดในภูมิภาคปาตานี.

ค�าน�า
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Elusive Peace in Patani: Insurgency in Thailand’s Far South เป็นรายงานพิเศษฉบับที่สามของ

ปาตานีฟอรั่ม ซึ่งมีการจัดท�าเอกสารออกมาเป็นชุดเพ่ือพิเคราะห์พิจารณ์การริเริ่มสันติภาพแนวทางต่าง ๆ 

ระหว่างรัฐบาลไทยกับขบวนการแบ่งแยกดนิแดนมลายูปาตาน ีรายงานฉบบัแรกในชดุน้ีมชีือ่ว่า Negotiating 

a Peaceful Coexistence Between the Malays of Patani and the Thai State ปาตานีฟอรั่มได้ตรวจสอบ

การริเริ่มกระบวนการสันติภาพหลายประการตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2555 และอธิบายว่าท�าไมการริเริ่มส่วน

ใหญ่ที่มีลักษณะปิดลับนั้นจึงไม่ประสบความส�าเร็จในการสร้างแรงขับเคลื่อนท่ีจะปูทางสู่การเจรจาต่อรอง

อย่างเป็นทางการ แต่เพียงชั่วไม่กี่เดือนหลังจากรายงานพิเศษฉบับแรกตีพิมพ์ออกมา รัฐบาลไทยก็ประกาศ

เป็นครั้งแรกต่อสาธารณะในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ว่า รัฐบาล

ไทยก�าลังเข้าสู่การพูดคุยสันติภาพกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนมลายูปาตานี ไม่จ�าเป็นต้องกล่าวว่าเรื่องนี้

ท�าให้ทุกคนพากันประหลาดใจ สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ “การพูดคุย” ระหว่างตัวแทนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

เจ้าหน้าทีท่หาร กับกลุม่แบ่งแยกดนิแดนมลายปูาตาน ีมกีารด�าเนินการลบั ๆ  อยู่แล้วในหลายเมอืงของเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต้และอกีหลายเมอืงหลวงในตะวนัออกกลางมาตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 ในขณะ

ที่ประชาคมท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศแสดงความยินดีต่อการประกาศพันธกิจท่ีจะหันมาใช้วิธี

การทางการเมอืงเพ่ือคลีค่ลายความขดัแย้งท่ีมมีายาวนานระหว่างชาวมลายูในปาตานกัีบรฐัไทย แต่ปาตานี

ฟอรั่มสรุปว่าการริเริ่มน้ีไม่ได้สะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ท่ีมีข้อพิพาททางประวัติศาสตร์

กระบวนการนี้เปิดตัวออกมาท้ัง ๆ ที่รู้ว่าไม่มีการหารือกับบีอาร์เอ็นตั้งแต่แรก ท้ัง ๆ ที่บีอาร์เอ็นคือกลุ่มท่ีมี

อ�านาจควบคมุนกัรบในพ้ืนทีท่ัง้หมด อย่างไรกต็าม เราไม่ควรมองข้ามนัยส�าคญัทีก่รงุเทพยอมรบัว่าความขดั

แย้งนี้มีลักษณะทางการเมือง เนื่องจากครั้งนี้กรุงเทพมีความตั้งใจท�าให้กระบวนการเป็นเรื่องสาธารณะ ผล

ข้างเคยีงทีต่ามมาโดยไม่ได้ตัง้ใจคอืการเปิดพ้ืนทีท่างการเมอืงให้องค์กรภาคประชาสงัคมในชายแดนภาคใต้

และทั่วประเทศได้อภิปรายถึงความขัดแย้งนี้มากขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หัวข้อที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเรื่อง

ต้องห้าม เช่น สิทธิในการตัดสินชะตากรรมของตัวเอง เดี๋ยวนี้มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างเปิดเผย แม้จะ

ด้วยท่าทีสงบเยือกเย็นและกระท�าในนามขององค์กรต้นสังกัดก็ตาม ก่อนท่ีการพูดคุยสันติสุขจะเปิดตัวเมื่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นผู้ริเริ่มนั้น หัวข้อแบบนี้ถูกมองเป็นเรื่องต้องห้าม

ในรายงานฉบับที่แล้ว Negotiating the Future of Patani ซึ่งเป็นฉบับที่สองของชุดและตีพิมพ์ออกมา

ในปลายปี 2556 ปาตานีฟอรั่มพิจารณาความส�าคัญและผลกระทบของการริเริ่มกระบวนการสันติภาพของ

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ นอกจากอภิปรายว่าการพูดคุยสันติสุขตามที่เรียกกันนั้นมีความแตกต่างจากการเจรจา

ซ�้าซากท่ีผ่านมาทั้งหมดอย่างไร ปาตานีฟอรั่มอธิบายด้วยว่าเหตุใดการริเริ่มน้ีจึงล้มเหลว ในรายงานได้คัด

อ้างค�าพูดของสมาชิกบีอาร์เอ็นจ�านวนมาก รวมทั้งสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอื่น ๆ เพื่อให้เห็น

ภาพอีกด้านจากมุมมองของพวกเขา ในปัจจุบัน บีอาร์เอ็นย่ืนข้อเรียกร้องที่จะเจรจากับฝ่ายไทยอย่างเป็น

ทางการอีกครั้ง ข้อเรียกร้องนี้ยังสะท้อนอยู่ในความคิดเห็นของสมาชิกขบวนการในพื้นที่จนถึงทุกวันนี้

ในปลายปี 2556 ประเทศไทยประสบพายุใหญ่ทางการเมืองอีกครั้งเมื่อผู้ชุมนุมประท้วงใช้ปฏิบัติการ 

“ชตัดาวน์กรงุเทพ” จนบบีให้รฐับาลย่ิงลกัษณ์ต้องพักการพูดคยุสนัตสิขุปาตานแีละหนัมาทุ่มเทพลงังานกับ

ทรพัยากรเพียงเพ่ือความอยู่รอดของตวัเอง ดงัทีท่กุคนทราบดว่ีารัฐบาลไม่อาจยืนระยะได้ การชมุนุมประท้วง

ตามท้องถนนกรุยทางให้แก่การรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 ในรายงาน Elusive Peace in Patani: 

Insurgency in Thailand’s Far South ปาตานีฟอรั่มเริ่มต้นจากจุดที่รายงานฉบับที่สองทิ้งค้างไว้ รายงาน

ฉบับท่ีสามน้ีครอบคลมุช่วงเวลาต้ังแต่การรฐัประหาร 2557 และการตดัสนิใจด้วยความลงัเลของรฐับาลทหาร

ที่จะสานต่อการเจรจาสันติภาพของรัฐบาลย่ิงลักษณ์ ซึ่งเป็นการริเริ่มท่ีกองทัพไม่มีส่วนร่วมท้ังในจุดตั้งต้น

หรอืขัน้ตอนการวางแผน ภายหลงัเดือนพฤษภาคม 2557 บรรยากาศมแีต่ความไม่แน่นอน ไม่มใีครรูว่้ารฐับาล

ทหารจะท�าอย่างไรต่อกับการพูดคุยสันติสุขท่ีมาเลเซียท�าหน้าที่ผู้อ�านวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่

รัฐประหารครั้งล่าสุดแตกต่างจากการรัฐประหาร 2549 ก็คือ ความขัดแย้งในชายแดนภาคใต้ไม่ถูกหยิบยก

มาเป็นข้ออ้าง กองทัพไทยมีเป้าหมายอื่นที่ส�าคัญกว่า นั่นคือการสกัดกั้นมิให้ทักษิณ ชินวัตรกับเครือข่าย

นักการเมืองและฐานเสียงกลับมาเป็นใหญ่ในเวทีการเมืองอีก ทักษิณเป็นมหาเศรษฐีที่รวยท่ีสุดคนหนึ่งใน

ประเทศและน่าจะเป็นคนทีส่ร้างความรูส้กึแตกแยกได้มากท่ีสดุด้วย ในสมยัท่ีเขาเป็นนายกรัฐมนตรี เขาทุม่เท

เวลาไปกับการสร้างพ้ืนที่ให้ตัวเองและพวกพ้อง แต่สถาบันอื่น ๆ เช่น กองทัพและชนชั้นน�าในสังคม มอง

ว่าการท�าเช่นนี้คือการช่วงชิงสถานะต�าแหน่งบนเวทีการเมืองในประเทศไปจากตน

เจ็ดเดือนหลังการรัฐประหาร นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้น�ารัฐบาลทหารและประธานคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางไปเยือนกัวลาลัมเปอร์และประกาศว่าการพูดคุยสันติสุขจะด�าเนิน

ต่อ ทว่าในครั้งน้ี กรุงเทพขอตั้งเงื่อนไข ประการแรก รัฐบาลไทยต้องการให้การเจรจาครอบคลุมทุกฝ่าย  

ประการที่สอง กรุงเทพต้องการความมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมโต๊ะเจรจามีอ�านาจควบคุมบังคับบัญชาผู้ก่อความไม่

สงบในพ้ืนที่ รายงานฉบับนี้จะเน้นให้เห็นว่า กระบวนการสันติภาพของประเทศไทยในขั้นตอนใหม่ยังคง

พยายามลอยตวัท่ามกลางบรรยากาศท่ีผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเริม่ตระหนกัมากขึน้เรือ่ย ๆ  ว่า กระบวนการสนัตภิาพ

เป็นแค่การตสี�านวนโวหารไปวัน ๆ  รายงานฉบบัน้ียังเน้นให้เหน็ความล้มเหลวของกระบวนการรเิริม่สนัตภิาพ

และความไม่เตม็ใจของรฐับาลทหารทีจ่ะตอบรบัข้อเรียกร้องของขบวนการแบ่งแยกดนิแดนมลายูปาตานแีละ

บีอาร์เอ็นอย่างจริงจัง ในส่วนของบีอาร์เอ็น ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถควบคุมนักรบในพื้นที่ได้ทั้งหมด ก็ปฏิเสธที่

จะสนับสนุนการริเริ่มนี้จนกว่ากรุงเทพจะยินยอมตามชุดข้อเรียกร้องของพวกเขา1 2 

1 โปรดดู http://donpathan.blogspot.com/ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย.
2 ข้อเรียกร้องห้าประการประกอบด้วย การปล่อยตัวผู้ต้องขังทั้งหมด การยอมรับว่ากระบวนการสันติภาพเป็นวาระแห่งชาติ การอนุญาตให้สมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พูดคุย การอนุญาตให้มาเลเซียเป็นคนกลางในการพูดคุย และการยอมรับว่าปาตานีเป็นดินแดนทางประวัติศาสตร์ของชาวมลายู รวมท้ังสิทธิต่อดินแดนน้ีเป็นของประชาชนท้องถ่ิน (ภายใต้หลักการ 
pertuanan - สิทธิในการเป็นเจ้าของ)  และยอมรับว่าบีอาร์เอ็นเป็นขบวนการ “ปลดปล่อย” ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดในภูมิภาคปาตานี.

ค�าน�า
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ในเดอืนธันวาคม 2556 เมือ่ชดัเจนแล้วว่าการรเิริม่สนัตภิาพของรัฐบาลย่ิงลกัษณ์ทีเ่ปิดตวัเมือ่ต้นปีถูก

ขัดขวางจนล้มเหลวสิ้นเชิงด้วยข้อเรียกร้องห้าข้อจากบีอาร์เอ็น ฝ่ายปฏิบัติการของขบวนการในพื้นที่ก็ตัดสิน

ใจว่า ได้เวลาต้องเตอืนความทรงจ�าของกรงุเทพถึงศกัยภาพของกลุม่ผูก่้อการ นกัรบแบ่งแยกดนิแดนจงึโจมตี

ด้วยการวางระเบดิต่อเน่ืองในอ�าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา เพ่ือส่งสารกร้าวถึงกรงุเทพว่าเครือข่ายของพวกเขา

สามารถสร้างความเสียหายได้ขนาดไหน อ�าเภอสะเดากลายเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรพูดภาษามลายู

อ�าเภอที่ห้าของจังหวัดสงขลาที่ตกอยู่ภายใต้โรงละครแห่งความรุนแรงของผู้ก่อความไม่สงบ ปฏิบัติการครั้ง

นี้ประกอบด้วยการโจมตีด้วยรถจักรยานยนต์ติดระเบิดสองครั้งต่ออาคารของต�ารวจสองแห่งในอ�าเภอ 

ในเวลาเดียวกัน ผู้ก่อความไม่สงบก็จุดระเบิดท่ีซุกซ่อนในรถยนต์ซึ่งจอดไว้หน้าลานจอดรถของ

โรงแรมแห่งหนึง่ทีบ้่านด่านนอก ซึง่เป็นเมอืงตดิชายแดนไทย-มาเลเซยี แรงระเบดิท�าลายมมุอาคารด้านหน้า

ของโรงแรมและด้านหน้าของอาคารพาณิชย์สองฝั่งถนนซึ่งเป็นแหล่งบาร์คาราโอเกะและซ่องโสเภณี

วันเดยีวกันมกีารตรวจพบรถกระบะท่ีถูกขโมยมาและตดิต้ังระเบดิเตม็พิกัดจอดทิง้ในบริเวณใกล้สถานตี�ารวจ

ภูเก็ต

 ภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยท้ังในหมู่นักท่องเที่ยว

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ พาหนะที่ใช้วางระเบิดท่ีภูเก็ตครั้งนี้ถูกขโมยมาจากอ�าเภอสายบุรีในจังหวัด

ปัตตานีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ภายในรถกระบะมีถังแก๊สสองถังบรรจุวัตถุระเบิดอานุภาพรุนแรงท่ีมี

รศัมแีรงระเบดิประมาณ 500 เมตร ท้ังผูป้ฎบิตักิารของบอีาร์เอน็และเจ้าหน้าทีฝ่่ายไทยทีม่าตรวจสอบระเบดิ

กล่าวตรงกันว่า ผู้วางระเบิดจงใจทิ้งให้ “ด้าน” บีอาร์เอ็นกล่าวว่านี่เป็นแค่การเตือนให้กรุงเทพรับรู้ว่า ความ

รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบไม่จ�าเป็นต้องจ�ากัดอยู่แค่พื้นที่ที่ใช้ภาษามลายูในภาคใต้เท่านั้น

การขยายโรงละครแห่งความรุนแรงในกาละและเทศะเช่นนี้ย่อมต้ังใจตบหน้ากลไกความมั่นคงของ

ฝ่ายไทย บีอาร์เอน็ล้มการพูดคยุสนัติสขุของรฐับาลย่ิงลกัษณ์ได้ส�าเร็จ ซึง่เป็นการริเร่ิมท่ีบอีาร์เอ็นหรือกองทพั

ไทยไม่เคยเหน็ชอบหรอืมกีารหารอืกันมาตัง้แต่ต้น เจ้าหน้าทีฝ่่ายไทยไม่ยอมต่ืนตมูตามเหตกุารณ์วางระเบดิ

ท่ีภูเก็ต ถึงแม้ไม่อาจปฏิเสธประเด็นทางการเมืองที่เป็นสาเหตุเบื้องหลังปฏิบัติการน้ี กล่าวสั้น ๆ เจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายไทยสะดุ้งตกใจกับความเป็นไปได้ท่ีบีอาร์เอ็นอาจข้ามเส้น แต่ก็โล่งใจที่ไม่ต้องรับมือกับภาพพจน์ที่จะ

เสยีหายยับเยินหากระเบดิในภูเก็ตถกูจดุชนวน แต่การมองโลกสวยแบบนีก็้มไีด้ไม่นาน เพราะหน่ึงปีต่อมาใน

เกาะสมยุ ซึง่เป็นเกาะท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัความนยิมอกีแห่งหน่ึงในอ่าวไทย ครัง้นีผู้ก่้อการของบอีาร์เอน็จดุชนวน

ระเบิดขึน้ทีห้่างสรรพสินค้าชื่อดังและพลุกพล่านแห่งหนึ่งในวนัที ่10 เมษายน 2558 ถงึแมร้ะเบิดทีซ่อ่นอยูใ่น

รถยนต์ที่ขโมยมาจะจอดท้ิงไว้ในลานจอดห่างไกลจากผู้คน แต่การโจมตีครั้งน้ีสร้างความหว่ันไหวให้กลไก

ความมัน่คงฝ่ายไทยอย่างรุนแรง เน่ืองจากตัง้ตวัไม่ทนั รฐับาลไทยจงึไม่มทีางเลอืกนอกจากปฏเิสธความเชือ่ม

โยงใด ๆ  ระหว่างเหตุการณ์คาร์บอมบ์ที่เกาะสมุยกับความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

หลังการระเบิด โฆษกถึงสามคน ทั้งจากท�าเนียบรัฐบาล กระทรวงกลาโหมและกองทัพไทย ยืนยันว่าการวาง

ระเบิดครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบในชายแดนใต้3

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยยอมรับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะการประกาศยืนยันเช่น

นีเ้ท่ากับมดัมอืตวัเอง ผูส้นัทดักรณีหลายคนรู้สกึว่า ผูว้างนโยบายในกรุงเทพต้องการปกป้องอตุสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวในประเทศจนยอมแลกกับการสืบสวนอย่างเที่ยงตรงและปล่อยให้ความมั่นคงของประเทศ

คลอนแคลน แต่การยืนยันเช่นน้ีหวนกลับมาหลอกหลอนพวกเขาอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2559 ใน

อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ณ ด่านตรวจทหาร-ต�ารวจเกาะหม้อแกง เมื่อรถกระบะถูกใช้เป็นคาร์บอมบ์

ระเบดิด่านพังทลายราบบนถนนหลวงสายหลกัเชือ่มระหว่างพ้ืนท่ีภาคใต้ทีพู่ดภาษามลายูกบัส่วนทีเ่หลอืของ

ประเทศเจ้าหน้าท่ีเสยีชวิีตหนึง่รายและอกีสามคนได้รบับาดเจบ็ รถทีใ่ช้ในปฏิบตักิารครัง้นีเ้คยปรากฏในเหตุ

การณ์คาร์บอมบ์ที่เกาะสมุยเมื่อหนึ่งปีก่อนหน้านั้น กล่าวโดยสรุปคือ สองเหตุการณ์นี้เชื่อมโยงกันอย่างไม่มี

เหตุผลใด ๆ ให้สงสัยอีก4

ฆาตกรรมในบาเจาะ

เหตกุารณ์ทีม่มีอืปืนอย่างน้อยสองคนบกุสงัหารครอบครวัชาวมลายูมสุลมิในเมือ่เดอืนกุมภาพันธ์ 2557 

ในอ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้เด็กผู้ชายสามคน อายุ 6 ปี 9 ปี และ 11 ปี ถูกยิงเสียชีวิต เป้า

สงัหารของมอืปืนน่าจะเป็นบดิาทีห่นีเอาชวีติรอดไปได้หลงัจากถกูยิงท่ีขาขวา มารดาของเดก็ซึง่ก�าลงัตัง้ท้อง

สีเ่ดอืนถูกยิงบาดเจบ็ท่ีมอื เดก็ชายทัง้สามถูกยิงในระยะประชดิ เมือ่ตรวจสอบจากรกูระสนุบนผนงัปนูตรงจดุ

ท่ีเดก็แต่ละคนถูกยิงเสยีชวิีต การกระจายของหวักระสนุมคีวามหนาแน่นมาก แสดงว่ามอืปืนยิงในระยะประชิด

มากตามแบบมือสังหารอาชีพ มีรายงานถึงมือปืนคนที่สาม ซึ่งเป็นทหาร แต่ไม่ใช่ทหารพราน แต่ผู้ต้องสงสัย

รายน้ีไม่เคยโผล่ออกมา กองทัพยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการฆาตกรรมและการบุกสังหาร

ครอบครัวที่บาเจาะ ค�าอธิบายจากทางการอ้างว่าการบุกสังหารมีต้นตอจากข้อพิพาทในท้องถ่ิน รัฐบาลจับ

ตวัมอืปืนมาได้สองคน ทัง้สองสงักัดหน่วยทหารพรานทีเ่ป็นกองก�าลงัก่ึงทหาร มกีารจดัแถลงข่าวและท้ังสอง
3 Pathan, Don, “Hostage to National Politics: Thailand’s Southern Peace Initiatives,” Asia Peacebuilding Initiatives, Research Institute for Asia Peacebuilding, Hosei University, January 
2014. ข้อมูลด้านความมั่นคงได้มาจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยในกรุงเทพที่สอบสวนคดีนี้ในเดือนธันวาคม 2556. โปรดดูเพิ่มเติม: Pathan, Don, “Expanding the theatre of violence in the deep 
South,” Special to The Nation, Dan Nok, Songkhla, January 16, 2014.
2 ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยในกรุงเทพในเดือนกรกฎาคม 2559.

ตอนที่ ๑ : 
การขยายโรงละครแห่งความรุนแรง
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ในเดอืนธันวาคม 2556 เมือ่ชดัเจนแล้วว่าการรเิริม่สนัตภิาพของรฐับาลย่ิงลกัษณ์ทีเ่ปิดตวัเมือ่ต้นปีถูก

ขัดขวางจนล้มเหลวสิ้นเชิงด้วยข้อเรียกร้องห้าข้อจากบีอาร์เอ็น ฝ่ายปฏิบัติการของขบวนการในพื้นที่ก็ตัดสิน

ใจว่า ได้เวลาต้องเตอืนความทรงจ�าของกรงุเทพถึงศกัยภาพของกลุม่ผูก่้อการ นกัรบแบ่งแยกดินแดนจงึโจมตี

ด้วยการวางระเบดิต่อเน่ืองในอ�าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา เพ่ือส่งสารกร้าวถึงกรงุเทพว่าเครอืข่ายของพวกเขา

สามารถสร้างความเสียหายได้ขนาดไหน อ�าเภอสะเดากลายเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีประชากรพูดภาษามลายู

อ�าเภอที่ห้าของจังหวัดสงขลาที่ตกอยู่ภายใต้โรงละครแห่งความรุนแรงของผู้ก่อความไม่สงบ ปฏิบัติการครั้ง

นี้ประกอบด้วยการโจมตีด้วยรถจักรยานยนต์ติดระเบิดสองครั้งต่ออาคารของต�ารวจสองแห่งในอ�าเภอ 

ในเวลาเดียวกัน ผู้ก่อความไม่สงบก็จุดระเบิดท่ีซุกซ่อนในรถยนต์ซึ่งจอดไว้หน้าลานจอดรถของ

โรงแรมแห่งหนึง่ทีบ้่านด่านนอก ซึง่เป็นเมอืงตดิชายแดนไทย-มาเลเซยี แรงระเบดิท�าลายมมุอาคารด้านหน้า

ของโรงแรมและด้านหน้าของอาคารพาณิชย์สองฝั่งถนนซึ่งเป็นแหล่งบาร์คาราโอเกะและซ่องโสเภณี

วันเดยีวกันมกีารตรวจพบรถกระบะท่ีถูกขโมยมาและตดิต้ังระเบดิเตม็พิกัดจอดทิง้ในบรเิวณใกล้สถานตี�ารวจ

ภูเก็ต

 ภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยท้ังในหมู่นักท่องเที่ยว

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ พาหนะที่ใช้วางระเบิดท่ีภูเก็ตครั้งนี้ถูกขโมยมาจากอ�าเภอสายบุรีในจังหวัด

ปัตตานีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ภายในรถกระบะมีถังแก๊สสองถังบรรจุวัตถุระเบิดอานุภาพรุนแรงท่ีมี

รศัมแีรงระเบดิประมาณ 500 เมตร ท้ังผูป้ฎบิตักิารของบอีาร์เอน็และเจ้าหน้าทีฝ่่ายไทยทีม่าตรวจสอบระเบดิ

กล่าวตรงกันว่า ผู้วางระเบิดจงใจทิ้งให้ “ด้าน” บีอาร์เอ็นกล่าวว่านี่เป็นแค่การเตือนให้กรุงเทพรับรู้ว่า ความ

รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบไม่จ�าเป็นต้องจ�ากัดอยู่แค่พื้นที่ที่ใช้ภาษามลายูในภาคใต้เท่านั้น

การขยายโรงละครแห่งความรุนแรงในกาละและเทศะเช่นนี้ย่อมต้ังใจตบหน้ากลไกความมั่นคงของ

ฝ่ายไทย บอีาร์เอน็ล้มการพูดคยุสนัตสิขุของรฐับาลย่ิงลกัษณ์ได้ส�าเรจ็ ซึง่เป็นการรเิริม่ท่ีบอีาร์เอ็นหรอืกองทพั

ไทยไม่เคยเหน็ชอบหรอืมกีารหารอืกันมาต้ังแต่ต้น เจ้าหน้าทีฝ่่ายไทยไม่ยอมต่ืนตมูตามเหตกุารณ์วางระเบดิ

ท่ีภูเก็ต ถึงแม้ไม่อาจปฏิเสธประเด็นทางการเมืองที่เป็นสาเหตุเบื้องหลังปฏิบัติการน้ี กล่าวสั้น ๆ เจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายไทยสะดุ้งตกใจกับความเป็นไปได้ท่ีบีอาร์เอ็นอาจข้ามเส้น แต่ก็โล่งใจที่ไม่ต้องรับมือกับภาพพจน์ที่จะ

เสยีหายยับเยินหากระเบดิในภูเก็ตถกูจดุชนวน แต่การมองโลกสวยแบบนีก็้มไีด้ไม่นาน เพราะหน่ึงปีต่อมาใน

เกาะสมยุ ซึง่เป็นเกาะท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัความนยิมอกีแห่งหน่ึงในอ่าวไทย ครัง้นีผู้ก่้อการของบอีาร์เอน็จดุชนวน

ระเบิดขึน้ทีห้่างสรรพสินค้าชื่อดังและพลุกพล่านแห่งหนึ่งในวนัที ่10 เมษายน 2558 ถงึแมร้ะเบิดทีซ่อ่นอยูใ่น

รถยนต์ท่ีขโมยมาจะจอดท้ิงไว้ในลานจอดห่างไกลจากผู้คน แต่การโจมตีครั้งน้ีสร้างความหว่ันไหวให้กลไก

ความมัน่คงฝ่ายไทยอย่างรุนแรง เน่ืองจากต้ังตัวไม่ทนั รัฐบาลไทยจงึไม่มทีางเลือกนอกจากปฏเิสธความเชือ่ม

โยงใด ๆ  ระหว่างเหตุการณ์คาร์บอมบ์ที่เกาะสมุยกับความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

หลังการระเบิด โฆษกถึงสามคน ทั้งจากท�าเนียบรัฐบาล กระทรวงกลาโหมและกองทัพไทย ยืนยันว่าการวาง

ระเบิดครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบในชายแดนใต้3

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยยอมรับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะการประกาศยืนยันเช่น

นีเ้ท่ากับมดัมอืตวัเอง ผูส้นัทดักรณีหลายคนรูส้กึว่า ผูว้างนโยบายในกรงุเทพต้องการปกป้องอตุสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวในประเทศจนยอมแลกกับการสืบสวนอย่างเที่ยงตรงและปล่อยให้ความมั่นคงของประเทศ

คลอนแคลน แต่การยืนยันเช่นน้ีหวนกลับมาหลอกหลอนพวกเขาอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2559 ใน

อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ณ ด่านตรวจทหาร-ต�ารวจเกาะหม้อแกง เมื่อรถกระบะถูกใช้เป็นคาร์บอมบ์

ระเบดิด่านพังทลายราบบนถนนหลวงสายหลกัเชือ่มระหว่างพ้ืนท่ีภาคใต้ทีพู่ดภาษามลายูกบัส่วนทีเ่หลอืของ

ประเทศเจ้าหน้าท่ีเสยีชวิีตหนึง่รายและอกีสามคนได้รบับาดเจบ็ รถทีใ่ช้ในปฏิบตักิารครัง้นีเ้คยปรากฏในเหตุ

การณ์คาร์บอมบ์ที่เกาะสมุยเมื่อหนึ่งปีก่อนหน้านั้น กล่าวโดยสรุปคือ สองเหตุการณ์นี้เชื่อมโยงกันอย่างไม่มี

เหตุผลใด ๆ ให้สงสัยอีก4

ฆาตกรรมในบาเจาะ

เหตกุารณ์ทีม่มีอืปืนอย่างน้อยสองคนบุกสงัหารครอบครวัชาวมลายูมสุลมิในเมือ่เดอืนกุมภาพันธ์ 2557 

ในอ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้เด็กผู้ชายสามคน อายุ 6 ปี 9 ปี และ 11 ปี ถูกยิงเสียชีวิต เป้า

สงัหารของมอืปืนน่าจะเป็นบดิาทีห่นีเอาชวีติรอดไปได้หลงัจากถกูยิงทีข่าขวา มารดาของเดก็ซึง่ก�าลงัตัง้ท้อง

สีเ่ดอืนถูกยิงบาดเจบ็ท่ีมอื เดก็ชายทัง้สามถูกยิงในระยะประชดิ เมือ่ตรวจสอบจากรูกระสนุบนผนงัปนูตรงจดุ

ท่ีเดก็แต่ละคนถูกยิงเสยีชวิีต การกระจายของหวักระสุนมคีวามหนาแน่นมาก แสดงว่ามอืปืนยิงในระยะประชิด

มากตามแบบมือสังหารอาชีพ มีรายงานถึงมือปืนคนที่สาม ซึ่งเป็นทหาร แต่ไม่ใช่ทหารพราน แต่ผู้ต้องสงสัย

รายน้ีไม่เคยโผล่ออกมา กองทัพยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการฆาตกรรมและการบุกสังหาร

ครอบครัวที่บาเจาะ ค�าอธิบายจากทางการอ้างว่าการบุกสังหารมีต้นตอจากข้อพิพาทในท้องถ่ิน รัฐบาลจับ

ตวัมอืปืนมาได้สองคน ทัง้สองสงักัดหน่วยทหารพรานทีเ่ป็นกองก�าลงัก่ึงทหาร มกีารจดัแถลงข่าวและท้ังสอง
3 Pathan, Don, “Hostage to National Politics: Thailand’s Southern Peace Initiatives,” Asia Peacebuilding Initiatives, Research Institute for Asia Peacebuilding, Hosei University, January 
2014. ข้อมูลด้านความมั่นคงได้มาจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยในกรุงเทพที่สอบสวนคดีนี้ในเดือนธันวาคม 2556. โปรดดูเพิ่มเติม: Pathan, Don, “Expanding the theatre of violence in the deep 
South,” Special to The Nation, Dan Nok, Songkhla, January 16, 2014.
2 ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยในกรุงเทพในเดือนกรกฎาคม 2559.

ตอนที่ ๑ : 
การขยายโรงละครแห่งความรุนแรง
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สารภาพในเบือ้งต้นว่าเป็นผูส้งัหาร การยอมมอบตวัครัง้นีด้เูหมอืนเป็นหมากเพ่ือหยุดย้ังการฆ่าล้างแค้นทีเ่กิด

ขึ้นต่อเน่ืองตามมา นักรบแบ่งแยกดินแดนจ่อยิงผู้หญิงชาวพุทธและเผาศพทิ้ง กระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งทิ้งไว้

ตรงจุดเกิดเหตุ มีลายมือเขียนข้อความถึงผู้บัญชาการกองทัพว่า “เรียน ผบ.ทบ. ศพน้ีไม่ใช่ศพสุดท้าย

ส�าหรับสามพี่น้อง”  มีเหยื่อสามคนถูกฆ่าในลักษณะเดียวกันและความรุนแรงครั้งที่สี่เป็นการกราดยิงพระ

กับฆราวาส ในกลุม่ฆราวาสมอีย่างน้อยคนหน่ึงเป็นเจ้าหน้าทีค่วามมัน่คงนอกเครือ่งแบบ จงึมกีารยิงตอบโต้

กลับ ท�าให้ผู้โจมตีหนีไป กองทัพยืนยันว่าทหารพราน ซึ่งเป็นมุสลิมท้ังคู่ กระท�าการด้วยตัวเองและการฆ่า

สามพ่ีน้องเป็นการแก้แค้นต่อพ่อของเดก็ชายทัง้สาม ซึง่ต้องสงสยัว่าเป็นสมาชกิลบัของกลุม่ก่อความไม่สงบ

ดงัเช่นทกุครัง้ทีเ่กิดเหตุการณ์แบบนีใ้นชายแดนภาคใต้ ทัง้ชาวบ้านมสุลมิและกลุม่ผูก่้อความไม่สงบแบ่งแยก

ดินแดนต่างไม่คล้อยตามค�าอธิบายของทางการ พวกเขาไม่เชื่อว่าทหารพรานสองคนน้ีกระท�าการโดยไม่ได้

รับค�าสั่งจากเบื้องบน นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับมือปืนคนที่สาม ซึ่งเป็นทหารชาวพุทธ แต่ไม่มีการเปิด

เผยว่าเป็นใคร ข้อมูลจากแหล่งข่าวในรัฐบาลบอกว่า ตัวตนของมือปืนคนที่สามต้องปิดเป็นความลับ เพราะ

มฉิะน้ันมนัจะท�าให้เกิดค�าถามทีไ่ม่อยากตอบและขัดกับค�าอธิบายของทางการ ซึง่ยืนกรานว่าการสงัหารเด็ก

ชายท้ังสามเป็นแค่ส่วนหนึง่ของการล้างแค้นระหว่างคนมสุลมิด้วยกันเองและเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่มส่ีวนเก่ียวข้อง

ไม่นานหลังจากการสังหารหมู่ในอ�าเภอบาเจาะ การฆ่าล้างแค้นต่อเนื่องอีกระลอกหน่ึงระหว่างชาว

บ้านมุสลิมกับกลุ่มอาสารักษาดินแดนเกิดขึ้นในอ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา การฆ่าล้างแค้นกันทวีความ

รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ กระท่ังสมาชิกครอบครัวจากคู่กรณีทั้งสองตระกูล ทั้งพ่อแม่ เด็กและทารก ตกเป็นเหย่ือ 

“ลูกหลง” หลายคน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ มีการบุกยิงพ่อเฒ่าแม่เฒ่าในอ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาเสีย

ชีวิต รวมทั้งเผาบ้าน เผารถกระบะ รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ด้วย มือปืนอยู่ในกลุ่มผู้โจมตีติดอาวุธครบราว 15 

คน กล่าวกันว่าบางคนเป็นสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดนในท้องที่ เช่นเคย ทางการรีบสรุปคดีด้วยค�า

อธิบายแนวเดิม น่ันคือ เหตุการณ์น้ีเป็นเรื่องล้างแค้นส่วนตัวและ อส.ที่เก่ียวข้องกระท�าการเองโดยผู้บังคับ

บัญชาไม่มีส่วนรู้เห็น แหล่งข่าวจากฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบกล่าวว่า ข้ออ้างของรัฐบาลเก่ียวกับความอาฆาต

แค้นของสองตระกูลมีมูลอยู่บ้าง แต่พวกเขาไม่เชื่อแม้แต่น้อยว่าผู้บังคับบัญชาของกลุ่มมือสังหารไม่รู้เห็น

เหตกุารณ์วันที ่23 กุมภาพันธ์ทีบ่นันงัสตา โดยเฉพาะในเมือ่การฆ่าล้างแค้นกันระหว่างสองตระกูลด�าเนินต่อ

เนื่องมาหลายเดือนแล้ว5

เพ่ือแสดงความไม่พอใจ ผูก่้อความไม่สงบจงึตอบโต้ด้วยการวางระเบดิในยะลาตดิต่อกันสองวัน รวม

ทัง้การใช้ระเบิดซกุซ่อนในรถยนต์จนเกิดเพลงิไหม้เผาร้านค้าไม้วอดไปถึงหน่ึงช่วงถนนตรงใจกลางย่านธุรกิจ

พลุกพล่านของเมือง ผู้ก่อความไม่สงบยังขยายการโจมตีไปถึงหาดใหญ่เพื่อ “ส่งสัญญาณเตือน” หาดใหญ่

เป็นพ้ืนท่ีท่ีถือว่าอยู่นอกเขต แต่เป็นเป้าหมายเพ่ือกดดนัทกุครัง้ท่ีผู้ก่อความไม่สงบมองว่าฝ่ายไทยละเมดิกติกา

ในพื้นที่ 6

5 Pathan, Don, “Ten years on from Krue Se, but no closer to truth,” Special to The Nation, Yala, Thailand, April 29, 2014. โปรดดู: http://donpathan.blogspot.com/ ส�าหรับบทความเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการก่อความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไท
6 Pathan, Don, “Map of violence could open a path to peace in deep South,” Special to The Nation, May 24, 2014.

ก่อนการวางระเบดิในเดอืนพฤษภาคม 2557 ครัง้สดุท้ายท่ีผูก่้อความไม่สงบโจมตหีาดใหญ่คอืเมือ่วัน

ที ่30 มนีาคม 2555 สองสปัดาห์หลงัจากอดตีนายกรฐัมนตรทีกัษณิ ชนิวตัรท่ีอยู่ระหว่างการลีภ้ยัได้พบปะกับ

ผู้น�าขบวนการแบ่งแยกดินแดน 16 คน ทักษิณพยายามกระตุ้นให้กระบวนการสันติภาพเริ่มต้น กระทั่งเปิด

ตัวในอีกหนึ่งปีต่อมาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันเดียวกับการระเบิดที่หาดใหญ่ใน

ปี 2555 มกีารวางระเบดิคาร์บอมบ์สามคนัซ้อนบนถนนรวมมติรทีเ่ป็นย่านธุรกิจของเทศบาลนครยะลา ส่งผล

ให้มผีูเ้สยีชวีติอย่างน้อย 13 รายและบาดเจบ็กว่า 130 ราย ท้ังกองทพัไทยและผูก่้อความไม่สงบป่าวประกาศ

ว่าการโจมตีทั้งหมดคือการตบหน้าทักษิณที่พยายามริเริ่มกระบวนการสันติภาพจอมปลอม 7

ดงัทีค่าดกันไว้ ฝ่ายไทยหนัไปใช้วิธีควบคมุจ�ากัดความเสยีหายโดยอาศยัศนูย์อ�านวยการบริหารจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าการสงัหารเด็กชายสามคนอาจเก่ียวโยงกับหน่วยทหารพรานท่ีต้องการล้างแค้นกลุม่

ผู้ก่อการในบาเจาะหลังจากสูญเสียสมาชิกในครอบครัว ทหารพรานกระท�าโดยพลการเพราะเชื่อว่าพ่อของ

เด็กทั้งสามเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อความไม่สงบ แน่นอน ค�าชี้แจงว่ามือปืนกระท�าการโดยไม่ได้รับค�าสั่งจาก

เบื้องบนถูกมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมวิพากษ์วิจารณ์ว่า สมาชิกในคณะกรรมการที่ปรึกษา ศอ.บต. ด่วน

สรุปเร็วเกินไป8

การใช้หน่วยสังหารกับผลที่ตามมา

การใช้หน่วยสังหารปลิดชีพเป้าหมายที่เป็นพลเรือนเพ่ือล้างแค้นไม่ใช่เรื่องแปลกในชายแดนใต้ของ

ประเทศไทย ประเทศไทยไม่มนีโยบายการฆ่าหมายหวัหรอืลอบสงัหารอย่างเป็นทางการ แต่เมือ่มอืปืนกระโดด

ลงจากรถกระบะและเปิดฉากยิงกราดใส่ร้านน�้าชาในหมู่บ้านที่มีชาวบ้านมลายูน่ังกันอยู่เต็มร้าน 

ทั้งคนท้องถิ่นและผู้สังเกตการณ์ภายนอกมักลงความเห็นว่า การฆ่าแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการล้างแค้น

ระหว่างสองฝ่าย อีกท้ังเหย่ือตกเป็นเป้าหมายเพราะอีกฝ่ายต้องการส่งสัญญาณบางอย่าง กลยุทธ์แบบนี้

พบเห็นได้ทั่วไปในความรุนแรงทางการเมืองของไทย ดังเช่นการวางระเบิดเมื่อไม่นานนี้ที่โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้าในกรุงเทพในวาระครบรอบสามปีของการรัฐประหา โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาล

ของกองทัพ จ�าเลยวางระเบิดในห้องวงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นห้องพักรอของคนไข้วีไอพีที่ตั้งชื่อตามนามสกุลของ

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้มีอ�านาจสูงสุดในการดูแลด้านความมั่นคงของ

ประเทศไทย เช่นเดียวกับความรุนแรงจากเหตุจูงใจทางการเมืองครั้งอื่น ๆ ตอนแรกไม่มีใครอ้างความ

รับผิดชอบ สุดท้ายแล้ว พนักงานรัฐวิสาหกิจคนหน่ึงรับสารภาพว่าเป็นผู้กระท�าการ โดยอ้างว่าท�าไปเพราะ

ความเกลยีดชงัท่ีกองทัพไทยเข้ามายุ่งเก่ียวกับการเมอืงในประเทศ แต่หลายคนเชือ่ว่าต้องมเีบือ้งลกึเบือ้งหลงั

มากกว่านี้

7 Ibid
8 Pathan, Don, “Revenge killings torpedo chances for peace in South,” Special to The Nation, February 19, 2014.
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สารภาพในเบือ้งต้นว่าเป็นผูส้งัหาร การยอมมอบตวัครัง้นีด้เูหมอืนเป็นหมากเพ่ือหยุดยัง้การฆ่าล้างแค้นทีเ่กิด

ขึ้นต่อเน่ืองตามมา นักรบแบ่งแยกดินแดนจ่อยิงผู้หญิงชาวพุทธและเผาศพทิ้ง กระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งทิ้งไว้

ตรงจุดเกิดเหตุ มีลายมือเขียนข้อความถึงผู้บัญชาการกองทัพว่า “เรียน ผบ.ทบ. ศพน้ีไม่ใช่ศพสุดท้าย

ส�าหรับสามพี่น้อง”  มีเหยื่อสามคนถูกฆ่าในลักษณะเดียวกันและความรุนแรงครั้งที่สี่เป็นการกราดยิงพระ

กับฆราวาส ในกลุม่ฆราวาสมอีย่างน้อยคนหน่ึงเป็นเจ้าหน้าทีค่วามมัน่คงนอกเครือ่งแบบ จงึมกีารยิงตอบโต้

กลับ ท�าให้ผู้โจมตีหนีไป กองทัพยืนยันว่าทหารพราน ซึ่งเป็นมุสลิมท้ังคู่ กระท�าการด้วยตัวเองและการฆ่า

สามพ่ีน้องเป็นการแก้แค้นต่อพ่อของเดก็ชายทัง้สาม ซึง่ต้องสงสยัว่าเป็นสมาชกิลบัของกลุม่ก่อความไม่สงบ

ดงัเช่นทกุครัง้ทีเ่กิดเหตกุารณ์แบบนีใ้นชายแดนภาคใต้ ทัง้ชาวบ้านมสุลมิและกลุม่ผูก่้อความไม่สงบแบ่งแยก

ดินแดนต่างไม่คล้อยตามค�าอธิบายของทางการ พวกเขาไม่เชื่อว่าทหารพรานสองคนน้ีกระท�าการโดยไม่ได้

รับค�าสั่งจากเบื้องบน นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับมือปืนคนที่สาม ซึ่งเป็นทหารชาวพุทธ แต่ไม่มีการเปิด

เผยว่าเป็นใคร ข้อมูลจากแหล่งข่าวในรัฐบาลบอกว่า ตัวตนของมือปืนคนที่สามต้องปิดเป็นความลับ เพราะ

มฉิะน้ันมนัจะท�าให้เกิดค�าถามทีไ่ม่อยากตอบและขัดกับค�าอธิบายของทางการ ซึง่ยืนกรานว่าการสงัหารเด็ก

ชายท้ังสามเป็นแค่ส่วนหนึง่ของการล้างแค้นระหว่างคนมสุลมิด้วยกันเองและเจ้าหน้าท่ีรฐัไม่มส่ีวนเก่ียวข้อง

ไม่นานหลังจากการสังหารหมู่ในอ�าเภอบาเจาะ การฆ่าล้างแค้นต่อเนื่องอีกระลอกหน่ึงระหว่างชาว

บ้านมุสลิมกับกลุ่มอาสารักษาดินแดนเกิดขึ้นในอ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา การฆ่าล้างแค้นกันทวีความ

รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ กระท่ังสมาชิกครอบครัวจากคู่กรณีทั้งสองตระกูล ทั้งพ่อแม่ เด็กและทารก ตกเป็นเหย่ือ 

“ลูกหลง” หลายคน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ มีการบุกยิงพ่อเฒ่าแม่เฒ่าในอ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาเสีย

ชีวิต รวมทั้งเผาบ้าน เผารถกระบะ รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ด้วย มือปืนอยู่ในกลุ่มผู้โจมตีติดอาวุธครบราว 15 

คน กล่าวกันว่าบางคนเป็นสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดนในท้องที่ เช่นเคย ทางการรีบสรุปคดีด้วยค�า

อธิบายแนวเดิม น่ันคือ เหตุการณ์น้ีเป็นเรื่องล้างแค้นส่วนตัวและ อส.ที่เก่ียวข้องกระท�าการเองโดยผู้บังคับ

บัญชาไม่มีส่วนรู้เห็น แหล่งข่าวจากฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบกล่าวว่า ข้ออ้างของรัฐบาลเก่ียวกับความอาฆาต

แค้นของสองตระกูลมีมูลอยู่บ้าง แต่พวกเขาไม่เชื่อแม้แต่น้อยว่าผู้บังคับบัญชาของกลุ่มมือสังหารไม่รู้เห็น

เหตกุารณ์วันที ่23 กุมภาพันธ์ทีบ่นันงัสตา โดยเฉพาะในเมือ่การฆ่าล้างแค้นกันระหว่างสองตระกูลด�าเนินต่อ

เนื่องมาหลายเดือนแล้ว5

เพ่ือแสดงความไม่พอใจ ผูก่้อความไม่สงบจงึตอบโต้ด้วยการวางระเบดิในยะลาตดิต่อกันสองวัน รวม

ทัง้การใช้ระเบิดซกุซ่อนในรถยนต์จนเกิดเพลงิไหม้เผาร้านค้าไม้วอดไปถึงหน่ึงช่วงถนนตรงใจกลางย่านธุรกิจ

พลุกพล่านของเมือง ผู้ก่อความไม่สงบยังขยายการโจมตีไปถึงหาดใหญ่เพื่อ “ส่งสัญญาณเตือน” หาดใหญ่

เป็นพ้ืนท่ีท่ีถือว่าอยู่นอกเขต แต่เป็นเป้าหมายเพ่ือกดดนัทกุครัง้ท่ีผู้ก่อความไม่สงบมองว่าฝ่ายไทยละเมดิกติกา

ในพื้นที่ 6

5 Pathan, Don, “Ten years on from Krue Se, but no closer to truth,” Special to The Nation, Yala, Thailand, April 29, 2014. โปรดดู: http://donpathan.blogspot.com/ ส�าหรับบทความเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการก่อความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไท
6 Pathan, Don, “Map of violence could open a path to peace in deep South,” Special to The Nation, May 24, 2014.

ก่อนการวางระเบดิในเดอืนพฤษภาคม 2557 ครัง้สดุท้ายท่ีผูก่้อความไม่สงบโจมตหีาดใหญ่คอืเมือ่วัน

ที ่30 มนีาคม 2555 สองสปัดาห์หลงัจากอดตีนายกรัฐมนตรีทกัษณิ ชนิวตัรท่ีอยู่ระหว่างการลีภ้ยัได้พบปะกับ

ผู้น�าขบวนการแบ่งแยกดินแดน 16 คน ทักษิณพยายามกระตุ้นให้กระบวนการสันติภาพเริ่มต้น กระทั่งเปิด

ตัวในอีกหนึ่งปีต่อมาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันเดียวกับการระเบิดที่หาดใหญ่ใน

ปี 2555 มีการวางระเบดิคาร์บอมบ์สามคนัซ้อนบนถนนรวมมติรทีเ่ป็นย่านธุรกิจของเทศบาลนครยะลา ส่งผล

ให้มผีูเ้สยีชวีติอย่างน้อย 13 รายและบาดเจบ็กว่า 130 ราย ท้ังกองทพัไทยและผูก่้อความไม่สงบป่าวประกาศ

ว่าการโจมตีทั้งหมดคือการตบหน้าทักษิณที่พยายามริเริ่มกระบวนการสันติภาพจอมปลอม 7

ดงัทีค่าดกันไว้ ฝ่ายไทยหนัไปใช้วิธีควบคุมจ�ากัดความเสยีหายโดยอาศยัศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าการสงัหารเด็กชายสามคนอาจเก่ียวโยงกับหน่วยทหารพรานท่ีต้องการล้างแค้นกลุ่ม

ผู้ก่อการในบาเจาะหลังจากสูญเสียสมาชิกในครอบครัว ทหารพรานกระท�าโดยพลการเพราะเชื่อว่าพ่อของ

เด็กทั้งสามเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อความไม่สงบ แน่นอน ค�าชี้แจงว่ามือปืนกระท�าการโดยไม่ได้รับค�าสั่งจาก

เบื้องบนถูกมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมวิพากษ์วิจารณ์ว่า สมาชิกในคณะกรรมการที่ปรึกษา ศอ.บต. ด่วน

สรุปเร็วเกินไป8

การใช้หน่วยสังหารกับผลที่ตามมา

การใช้หน่วยสังหารปลิดชีพเป้าหมายที่เป็นพลเรือนเพ่ือล้างแค้นไม่ใช่เรื่องแปลกในชายแดนใต้ของ

ประเทศไทย ประเทศไทยไม่มนีโยบายการฆ่าหมายหวัหรอืลอบสังหารอย่างเป็นทางการ แต่เมือ่มอืปืนกระโดด

ลงจากรถกระบะและเปิดฉากยิงกราดใส่ร้านน�้าชาในหมู่บ้านท่ีมีชาวบ้านมลายูน่ังกันอยู่เต็มร้าน 

ทั้งคนท้องถิ่นและผู้สังเกตการณ์ภายนอกมักลงความเห็นว่า การฆ่าแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการล้างแค้น

ระหว่างสองฝ่าย อีกท้ังเหย่ือตกเป็นเป้าหมายเพราะอีกฝ่ายต้องการส่งสัญญาณบางอย่าง กลยุทธ์แบบนี้

พบเห็นได้ทั่วไปในความรุนแรงทางการเมืองของไทย ดังเช่นการวางระเบิดเมื่อไม่นานนี้ที่โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้าในกรุงเทพในวาระครบรอบสามปีของการรัฐประหา โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาล

ของกองทัพ จ�าเลยวางระเบิดในห้องวงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นห้องพักรอของคนไข้วีไอพีที่ตั้งชื่อตามนามสกุลของ

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้มีอ�านาจสูงสุดในการดูแลด้านความมั่นคงของ

ประเทศไทย เช่นเดียวกับความรุนแรงจากเหตุจูงใจทางการเมืองครั้งอื่น ๆ ตอนแรกไม่มีใครอ้างความ

รับผิดชอบ สุดท้ายแล้ว พนักงานรัฐวิสาหกิจคนหน่ึงรับสารภาพว่าเป็นผู้กระท�าการ โดยอ้างว่าท�าไปเพราะ

ความเกลยีดชงัท่ีกองทัพไทยเข้ามายุ่งเก่ียวกับการเมอืงในประเทศ แต่หลายคนเชือ่ว่าต้องมเีบือ้งลกึเบือ้งหลงั

มากกว่านี้

7 Ibid
8 Pathan, Don, “Revenge killings torpedo chances for peace in South,” Special to The Nation, February 19, 2014.
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ส�าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ ความล�าบากใจทุกครั้งคือวิธีจัดการกับผลพวงหลังเกิด

เหตุการณ์ความรุนแรง โดยเฉพาะกรณีที่เห็นชัดเกินไปว่า ลูกน้องของตัวเองเป็นผู้กระท�าความผิด ไม่ว่า

อาชญากรรมนั้นจะร้ายแรงแค่ไหนหรือใช้วิธีการน่ากังขาเพียงไร รัฐบาลไม่เคยต้องเผชิญแรงกดดันหรือการ

ตรวจสอบมากนัก เน่ืองจากแนวคิดชาตินิยมของประชาชนไทยและความไม่แยแสท่ีคนไทยมีต่อชาวมลายู

ปาตานี คนไทยมองว่าชาวมลายูปาตานีเป็นภัยต่อความเป็นปึกแผ่นของประเทศ ส่วนฝ่ายบีอาร์เอ็น ซึ่งเป็น 

กลุ่มท่ีบงการนักรบทั้งหมดในพ้ืนที่ เน่ืองจากไม่มีโฆษกเป็นตัวเป็นตนท่ีจะมายืนยันหรือปฏิเสธ

ความรบัผดิชอบในเหตุการณ์ใดหรอืน�าเสนอมมุมองในด้านของตน ฝ่ายกรุงเทพจงึเป็นฝ่ายสรุปปิดคดใีนเกือบ

ทกุกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ความรนุแรงเสมอ ส่วนจะมใีครเชือ่รฐับาลไทยหรอืไม่เป็นอกีเรือ่งหน่ึง แต่ส�าหรบั

สมาชิกขององค์กรลับบีอาร์เอ็น การใช้ความรุนแรงในการก่อความไม่สงบ ณ ขั้นตอนนี้ มันคือวิธีการสื่อสาร

กับฝ่ายไทยอย่างหน่ึง ในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา บีอาร์เอ็นออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะไม่เกินสามฉบับ แต่ใน

การให้สัมภาษณ์ส่วนตัว ผู้ปฏิบัติการของบีอาร์เอ็นกล่าวว่า การก่อความไม่สงบคือการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง  

พวกเขายืนยันว่า จากหน่วยข่าวกรองของพวกเขาเองนั้น ฝ่ายไทยรับรู้สารที่ส่งไป ส่วนฝ่ายไทยเลือกท่ีจะ

ยอมรับรู้อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

อนัทีจ่รงิ ไม่มมีสุลมิคนใดในพ้ืนท่ีท่ีเต็มไปด้วยข้อพิพาททางประวตัศิาสตร์แห่งนีเ้ชือ่ว่า นกัรบแบ่งแยก

ดินแดนชาวมลายูคนใดกล้ายิงใส่มัสยิดหรือร้านน�้าชาในหมู่บ้านห่างไกลที่มีพวกเดียวกันเองน่ังอยู่เต็มร้าน 

ดังเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีน้ีตลอดช่วงสิบปีที่ผ่านมา แต่ทางการไทยเองก็ไม่สันทัดกับการกล่าวโทษคน

ของตวัเองเหมือนกัน โดยเฉพาะถ้าผูก้ระท�าความผดิมาจากสงักัดเดยีวกัน ถึงแม้มกีารยอมรบัว่าการฆ่าหมาย

หวัผูต้้องสงสยัว่าเป็นผูก่้อความไม่สงบ รวมทัง้การละเมดิสทิธิมนษุยชนอย่างร้ายแรงอืน่ ๆ  คอือปุสรรคส�าคญั

ต่อการริเริ่มกระบวนการสันติภาพในภาคใต้ของประเทศไทย

กรณีหนึง่ทียั่งตามหลอกหลอนฝ่ายไทยก็คือ คดอีหิม่ามยะผา กาเซง็ท่ีถูกซ้อมจนเสียชวิีตต่อหน้าลกูชาย

ในระหว่างถูกคุมขังเมื่อเดือนมีนาคม 2551 เกือบสิบปีให้หลัง กระบวนการทางกฎหมายก็ยังไปไม่ถึงไหน

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต้องใช้เวลาถึง 7 ปีกว่าจะเสนอ

แนะให้กองทพัและอยัการศาลอาญาด�าเนนิคดทีางกฎหมายต่อ ร.ต.สริเิขตต์ วาณิชบ�ารงุ ในข้อหาฆ่าอหิม่าม

ที่จังหวัดนราธิวาส ในกรณีความรุนแรงอื่น ๆ ที่กระท�าต่อชาวมลายูท้องถิ่น เช่น การสังหารหมู่ที่มัสยิดบ้าน

ไอร์ปาแยเมือ่เดอืนมถุินายน 2552 มอืปืนระดมยิงใส่มสัยิดท่ีมชีาวมสุลมิอยูใ่นน้ันจ�านวนมาก สงัหารผูค้นถึง 

10 รายและบาดเจ็บอีก 12 คน อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ฉลาดพอที่จะไม่รีบด่วนสรุป

กล่าวโทษนักรบแบ่งแยกดินแดน ส่วนคดีอื่น ๆ มักมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนการสังหารหมู่ แล้วพอ

เวลาผ่านไป ประชาชนก็ลืมเรื่องเหล่านี้ แต่ส�าหรับผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ พวกเขาไม่เคยลืม9 กรณีอย่าง

อิหม่ามยะผา กาเซ็งหรือการสังหารหมู่ไอร์ปาแย ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงความตายของผู้ประท้วงมือเปล่าจ�านวน

มากในกรณีตากใบเมื่อปลายปี 2547 ย่ิงเสริมให้เร่ืองเล่าแม่บทท่ีน�าไปสู่แนวทางแบ่งแยกดินแดนของชาว

9 Pathan, Don, “Revenge killings torpedo chances for peace in South,” Special to The Nation February 19, 2014.

มลายูมุสลิมมีความเข้มแข็งมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ตอกย�้าความเชื่อที่มีมานานแล้วว่าพวกเขาอยู่ภายใต้

การปกครองของไทยไม่ได้ ย่ิงมีการละเมิดกติกาที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแบบน้ีครั้งใด ก็ย่ิงท�าให้เร่ืองเล่า

แม่บทข้างต้นแข็งแกร่งขึ้นและย่ิงบั่นทอนความพยายามของรัฐบาลท่ีจะชนะใจชาวบ้านท้องถ่ิน ซึ่งรัฐบาล

มองว่าเป็นกุญแจส�าคัญในการต่อสู้กับนักรบแบ่งแยกดินแดน

เป็นเรื่องยากมากที่จะระบุว่ามีการใช้แก๊งมือปืน/หน่วยสังหารออกปฏิบัติการฆ่าหมายหัวอย่างเป็น

ระบบมากน้อยแค่ไหน เนือ่งจากไม่มหีน่วยงานรฐับาลใดกล้าออกมายอมรบัอย่างเป็นทางการว่ารฐัอนมุตัใิช้

วิธีการน้ี ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สันทัดกรณีและนักวิเคราะห์ท่ีจะตัดสินว่า การฆ่าแต่ละครั้งเก่ียวข้องกับ

ความไม่สงบหรือเป็นอาชญากรรมทั่วไป งานศึกษาวิจัยท่ัวโลกยังถกเถียงกัน ทั้งในแง่เห็นชอบและต่อต้าน

การใช้วิธีฆ่าหมายหัว และยังไม่มีการลงความเห็นแน่ชัดว่ามันมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการต่อต้านการก่อ

ความไม่สงบ ถึงแม้ไม่มกีารยอมรบัอย่างเป็นทางการว่ารฐัอนมุตัใิช้วธีิการฆ่าหมายหัวในชายแดนภาคใต้ของ

ไทย แต่มหีลายเหตกุารณ์และหลายร่องรอยทีส่ามารถบ่งชีไ้ด้ ยกตวัอย่างเช่น 12 เดอืนแรกหลงัจากการรเิริม่

กระบวนการสันติภาพของรัฐบาลย่ิงลักษณ์เปิดตัวในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้เคยถูกคุมขังอย่างน้อย 

10 คน ทุกคนถูกกล่าวหาว่าจบัอาวุธต่อสูกั้บรฐั ท้ังหมดถูกยิงตายในลกัษณะคล้ายกนั สนันษิฐานว่าเป็นฝีมอื

หน่วยสังหารที่สนับสนุนรัฐบาล เหตุการณ์ครั้งนี้ท�าให้องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ร้องเรียนประเด็นนี้ต่อ

กงสลุมาเลเซยีในจงัหวัดสงขลา ด้วยความหวังว่ากัวลาลมัเปอร์จะอาศยัสถานะผูอ้�านวยความสะดวกในการ

เจรจาสันติภาพและช่วยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาบนโต๊ะเจรจา10 นอกจากนี้ ผู้สังเกตการณ์ความขัดแย้งคงยัง

ไม่ลืมช่วงหกสัปดาห์ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งความรุนแรงพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดสังเกต โดยเริ่มต้น

จากกรณีฆ่าหมายหัวอบัดลุลาเต๊ะ โต๊ะเดร์ อหิม่ามอ�าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ซึง่อาศยัอยู่ในต�าบลปะแตและ

เป็นสมาชิกของคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดยะลา ในช่วงหกสัปดาห์หลังจากน้ัน เป้าหมายที่เป็น

พลเรือนกลบัมาอยู่ในรายการโจมตขีองผูก่้อความไม่สงบอกีคร้ัง ประกอบด้วยการสงัหารครชูาวพุทธสามราย 

วางเพลิงเผาโรงเรียนรัฐสามแห่ง ตลอดจนโจมตีเป้าหมายที่เป็นต�ารวจและทหาร หน่วยสังหารตอบโต้ในวัน

ที่ 11 ธันวาคมที่อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อกลุ่มมือปืนกระโดดลงจากรถกระบะและยิงกราดเข้าไป

ในร้านน�้าชาที่มีชาวบ้านมลายูมุสลิมนั่งอยู่เต็มร้าน จนมีผู้เสียชีวิตสี่ราย รวมทั้งทารกหญิงวัยแค่ 11 เดือน11 

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับชายแดนภาคใต้ของไทย แม้จะมีความยุ่งยากตามมามากแค่ไหน แต่การฆ่าหมายหัว

ยังเป็นองค์ประกอบส�าคัญอย่างหนึ่งในความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทยเสมอ

10 Pathan, Don, “Businesses keep faith in South after latest attacks,” The Nation, August 5, 2013. 
11 Pathan, Don, “Revenge killings torpedo chances for peace in South,” Special to The Nation, February 19, 2014. 
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ส�าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ ความล�าบากใจทุกครั้งคือวิธีจัดการกับผลพวงหลังเกิด

เหตุการณ์ความรุนแรง โดยเฉพาะกรณีที่เห็นชัดเกินไปว่า ลูกน้องของตัวเองเป็นผู้กระท�าความผิด ไม่ว่า

อาชญากรรมนั้นจะร้ายแรงแค่ไหนหรือใช้วิธีการน่ากังขาเพียงไร รัฐบาลไม่เคยต้องเผชิญแรงกดดันหรือการ

ตรวจสอบมากนัก เน่ืองจากแนวคิดชาตินิยมของประชาชนไทยและความไม่แยแสท่ีคนไทยมีต่อชาวมลายู

ปาตานี คนไทยมองว่าชาวมลายูปาตานีเป็นภัยต่อความเป็นปึกแผ่นของประเทศ ส่วนฝ่ายบีอาร์เอ็น ซึ่งเป็น 

กลุ่มท่ีบงการนักรบทั้งหมดในพ้ืนที่ เน่ืองจากไม่มีโฆษกเป็นตัวเป็นตนท่ีจะมายืนยันหรือปฏิเสธ

ความรับผิดชอบในเหตุการณ์ใดหรือน�าเสนอมมุมองในด้านของตน ฝ่ายกรงุเทพจงึเป็นฝ่ายสรปุปิดคดใีนเกือบ

ทกุกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ความรนุแรงเสมอ ส่วนจะมใีครเชือ่รฐับาลไทยหรอืไม่เป็นอกีเรือ่งหน่ึง แต่ส�าหรบั

สมาชิกขององค์กรลับบีอาร์เอ็น การใช้ความรุนแรงในการก่อความไม่สงบ ณ ขั้นตอนนี้ มันคือวิธีการสื่อสาร

กับฝ่ายไทยอย่างหน่ึง ในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา บีอาร์เอ็นออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะไม่เกินสามฉบับ แต่ใน

การให้สัมภาษณ์ส่วนตัว ผู้ปฏิบัติการของบีอาร์เอ็นกล่าวว่า การก่อความไม่สงบคือการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง  

พวกเขายืนยันว่า จากหน่วยข่าวกรองของพวกเขาเองนั้น ฝ่ายไทยรับรู้สารที่ส่งไป ส่วนฝ่ายไทยเลือกท่ีจะ

ยอมรับรู้อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

อนัทีจ่รงิ ไม่มมีสุลมิคนใดในพ้ืนท่ีท่ีเตม็ไปด้วยข้อพิพาททางประวติัศาสตร์แห่งนีเ้ชือ่ว่า นกัรบแบ่งแยก

ดินแดนชาวมลายูคนใดกล้ายิงใส่มัสยิดหรือร้านน�้าชาในหมู่บ้านห่างไกลที่มีพวกเดียวกันเองน่ังอยู่เต็มร้าน 

ดังเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีน้ีตลอดช่วงสิบปีท่ีผ่านมา แต่ทางการไทยเองก็ไม่สันทัดกับการกล่าวโทษคน

ของตวัเองเหมอืนกัน โดยเฉพาะถ้าผูก้ระท�าความผดิมาจากสงักัดเดียวกัน ถึงแม้มกีารยอมรบัว่าการฆ่าหมาย

หวัผูต้้องสงสยัว่าเป็นผูก่้อความไม่สงบ รวมทัง้การละเมดิสทิธิมนษุยชนอย่างร้ายแรงอืน่ ๆ  คอือปุสรรคส�าคญั

ต่อการริเริ่มกระบวนการสันติภาพในภาคใต้ของประเทศไทย

กรณีหนึง่ทียั่งตามหลอกหลอนฝ่ายไทยก็คือ คดอีหิม่ามยะผา กาเซง็ท่ีถูกซ้อมจนเสยีชวิีตต่อหน้าลกูชาย

ในระหว่างถูกคุมขังเมื่อเดือนมีนาคม 2551 เกือบสิบปีให้หลัง กระบวนการทางกฎหมายก็ยังไปไม่ถึงไหน

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต้องใช้เวลาถึง 7 ปีกว่าจะเสนอ

แนะให้กองทพัและอยัการศาลอาญาด�าเนนิคดทีางกฎหมายต่อ ร.ต.สริเิขตต์ วาณิชบ�ารงุ ในข้อหาฆ่าอหิม่าม

ที่จังหวัดนราธิวาส ในกรณีความรุนแรงอื่น ๆ ที่กระท�าต่อชาวมลายูท้องถิ่น เช่น การสังหารหมู่ที่มัสยิดบ้าน

ไอร์ปาแยเมือ่เดอืนมถุินายน 2552 มอืปืนระดมยิงใส่มสัยิดท่ีมชีาวมสุลมิอยูใ่นน้ันจ�านวนมาก สงัหารผูค้นถึง 

10 รายและบาดเจ็บอีก 12 คน อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ฉลาดพอที่จะไม่รีบด่วนสรุป

กล่าวโทษนักรบแบ่งแยกดินแดน ส่วนคดีอื่น ๆ มักมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนการสังหารหมู่ แล้วพอ

เวลาผ่านไป ประชาชนก็ลืมเรื่องเหล่านี้ แต่ส�าหรับผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ พวกเขาไม่เคยลืม9 กรณีอย่าง

อิหม่ามยะผา กาเซ็งหรือการสังหารหมู่ไอร์ปาแย ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงความตายของผู้ประท้วงมือเปล่าจ�านวน

มากในกรณีตากใบเมื่อปลายปี 2547 ย่ิงเสริมให้เร่ืองเล่าแม่บทท่ีน�าไปสู่แนวทางแบ่งแยกดินแดนของชาว

9 Pathan, Don, “Revenge killings torpedo chances for peace in South,” Special to The Nation February 19, 2014.

มลายูมุสลิมมีความเข้มแข็งมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ตอกย�้าความเชื่อที่มีมานานแล้วว่าพวกเขาอยู่ภายใต้

การปกครองของไทยไม่ได้ ย่ิงมีการละเมิดกติกาที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแบบน้ีครั้งใด ก็ย่ิงท�าให้เรื่องเล่า

แม่บทข้างต้นแข็งแกร่งขึ้นและย่ิงบั่นทอนความพยายามของรัฐบาลท่ีจะชนะใจชาวบ้านท้องถ่ิน ซึ่งรัฐบาล

มองว่าเป็นกุญแจส�าคัญในการต่อสู้กับนักรบแบ่งแยกดินแดน

เป็นเรื่องยากมากที่จะระบุว่ามีการใช้แก๊งมือปืน/หน่วยสังหารออกปฏิบัติการฆ่าหมายหัวอย่างเป็น

ระบบมากน้อยแค่ไหน เนือ่งจากไม่มหีน่วยงานรฐับาลใดกล้าออกมายอมรบัอย่างเป็นทางการว่ารฐัอนมุตัใิช้

วิธีการน้ี ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สันทัดกรณีและนักวิเคราะห์ท่ีจะตัดสินว่า การฆ่าแต่ละครั้งเก่ียวข้องกับ

ความไม่สงบหรือเป็นอาชญากรรมทั่วไป งานศึกษาวิจัยท่ัวโลกยังถกเถียงกัน ทั้งในแง่เห็นชอบและต่อต้าน

การใช้วิธีฆ่าหมายหัว และยังไม่มีการลงความเห็นแน่ชัดว่ามันมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการต่อต้านการก่อ

ความไม่สงบ ถึงแม้ไม่มกีารยอมรบัอย่างเป็นทางการว่ารฐัอนมุตัใิช้วธีิการฆ่าหมายหัวในชายแดนภาคใต้ของ

ไทย แต่มหีลายเหตกุารณ์และหลายร่องรอยทีส่ามารถบ่งชีไ้ด้ ยกตวัอย่างเช่น 12 เดอืนแรกหลงัจากการรเิริม่

กระบวนการสันติภาพของรัฐบาลย่ิงลักษณ์เปิดตัวในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้เคยถูกคุมขังอย่างน้อย 

10 คน ทุกคนถูกกล่าวหาว่าจบัอาวุธต่อสูกั้บรฐั ท้ังหมดถูกยิงตายในลกัษณะคล้ายกนั สนันษิฐานว่าเป็นฝีมอื

หน่วยสังหารที่สนับสนุนรัฐบาล เหตุการณ์ครั้งนี้ท�าให้องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ร้องเรียนประเด็นนี้ต่อ

กงสลุมาเลเซยีในจงัหวัดสงขลา ด้วยความหวังว่ากัวลาลมัเปอร์จะอาศยัสถานะผูอ้�านวยความสะดวกในการ

เจรจาสันติภาพและช่วยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาบนโต๊ะเจรจา10 นอกจากนี้ ผู้สังเกตการณ์ความขัดแย้งคงยัง

ไม่ลืมช่วงหกสัปดาห์ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งความรุนแรงพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดสังเกต โดยเริ่มต้น

จากกรณีฆ่าหมายหัวอบัดลุลาเต๊ะ โต๊ะเดร์ อหิม่ามอ�าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ซึง่อาศยัอยู่ในต�าบลปะแตและ

เป็นสมาชิกของคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดยะลา ในช่วงหกสัปดาห์หลังจากน้ัน เป้าหมายที่เป็น

พลเรอืนกลบัมาอยู่ในรายการโจมตขีองผูก่้อความไม่สงบอกีครัง้ ประกอบด้วยการสงัหารครชูาวพุทธสามราย 

วางเพลิงเผาโรงเรียนรัฐสามแห่ง ตลอดจนโจมตีเป้าหมายที่เป็นต�ารวจและทหาร หน่วยสังหารตอบโต้ในวัน

ที่ 11 ธันวาคมที่อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อกลุ่มมือปืนกระโดดลงจากรถกระบะและยิงกราดเข้าไป

ในร้านน�้าชาที่มีชาวบ้านมลายูมุสลิมนั่งอยู่เต็มร้าน จนมีผู้เสียชีวิตสี่ราย รวมทั้งทารกหญิงวัยแค่ 11 เดือน11 

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับชายแดนภาคใต้ของไทย แม้จะมีความยุ่งยากตามมามากแค่ไหน แต่การฆ่าหมายหัว

ยังเป็นองค์ประกอบส�าคัญอย่างหนึ่งในความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทยเสมอ

10 Pathan, Don, “Businesses keep faith in South after latest attacks,” The Nation, August 5, 2013. 
11 Pathan, Don, “Revenge killings torpedo chances for peace in South,” Special to The Nation, February 19, 2014. 
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 รัฐประหาร
รัฐประหารครั้งล่าสุดแตกต่างจากการรัฐประหารในปี 2549 รัฐบาลทหารไทยซึ่งเรียกตัวเองว่า คณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้เอ่ยถึงการจัดการปัญหาชายแดนภาคใต้เป็นข้ออ้างในการโค่นล้ม

รฐับาลท่ีมาจากการเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธิปไตย เช่นเดยีวกับการรัฐประหารคร้ังก่อน ๆ  คณะรัฐประหาร

อ้างว่ายึดอ�านาจเพ่ือรักษาระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากประเทศก�าลังถล�าลึกลงสู่ภาวะการเมืองท่ีสับสน

วุ่นวายและหากกองทัพไม่แทรกแซงด้วยการรัฐประหาร ความเสียหายจะร้ายแรงเกินเยียวยา ถึงแม้กองทัพ

ไม่มส่ีวนเกีย่วข้องในการเริม่ต้นและวางแผนกระบวนการสนัตภิาพท่ีรฐับาลย่ิงลกัษณ์รเิริม่ไว้ แต่ คสช. ก็ต้อง

ตัดสินใจว่าจะสานต่อหรือยกเลิกโครงการน้ี ตอนที่รัฐบาลย่ิงลักษณ์ริเริ่มกระบวนการสันติภาพโดยมี

กัวลาลัมเปอร์เป็นผู้อ�านวยความสะดวก กองทัพท�าทุกวิถีทางท่ีจะท�าลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการ

นอกจากอนุญาตให้นายวัน กาเดร์กลับเข้ามาในประเทศไทยหลังจากต้องลี้ภัยไปกว่าครึ่งศตวรรษ ยังมีการ

ปล่อยข่าวบดิเบอืนแก่ประชาคมระหว่างประเทศให้อยู่ห่างจากพ้ืนทีท่ี่มปัีญหาเพราะผูก่้อความไม่สงบต้องการ

สังหารชาวตะวันตก จังหวะเวลาของการปล่อยข่าวบิดเบือนน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสกัดขัดขวางความคืบหน้า

ของกระบวนการสันติภาพ เนื่องจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก�าลังรวบรวมองค์กรแบ่งแยกดินแดนมลายูปาตานีมา

เข้าร่วมกระบวนการสันติภาพได้มากขึ้นเรื่อย ๆ จากข้อมูลของแหล่งข่าวในรัฐบาล การตัดสินใจเบื้องหลังที่

ท�าให้ คสช. สานต่อการเจรจากับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน สืบเน่ืองจากรัฐบาลทหารมีความกังวลเก่ียวกับ

ภาพพจน์ของตัวเองในสายตาของนานาชาติ โดยเฉพาะการแสดงจุดยืนของ คสช. ต่อสันติภาพในพ้ืนท่ี

ชายแดนภาคใต้ท่ีพูดภาษามลายู หลังการรัฐประหาร นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีตเลขาธิการศูนย์อ�านวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้รับการติดต่อให้มาด�ารงต�าแหน่งแทนนายทวี สอดส่อง ทันที แต่

นายภาณุไม่ได้รับงบประมาณหรือมีเสรีภาพในการด�าเนินการเหมือนนายทวี ภายใต้การบริหารของ คสช. 

ศอ.บต.ต้องอยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาของกองทัพภาคท่ี 4 ท้ังในแง่งบประมาณและทิศทางนโยบาย 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ศอ.บต. ไม่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐโดยตรงและการด�าเนินงานของ ศอ.บต. ต้องท�า

เฉพาะที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เพราะรัฐบาลทหารต้องการเวลาไตร่ตรองจริงจังเกี่ยวกับการริเริ่มกระบวนการ

สันติภาพที่กองทัพไม่มีส่วนเริ่มต้นและผลักดัน

ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น การตัดสินใจว่าจะสานต่อการเจรจาหรือไม่ มีประเด็นหลักอยู่ที่ภาพพจน์ของ

คณะรัฐบาลทหารในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศและภายในประเทศ คสช. ต้องการมีภาพว่าท�าใน

สิ่งท่ีถูกต้อง เป็นผู้สนับสนุนสันติภาพ รวมถึงการเจรจาสันติภาพด้วย แต่แนวคิดในการท�าสิ่งที่ถูกต้องด้วย

เหตุผลท่ีผิดพลาดย่อมไม่ใช่จุดตั้งต้นท่ีดีส�าหรับการริเร่ิมสันติภาพใด ๆ จุดยืนน้ีจะย้อนกลับมาหลอกหลอน 

คสช. เอง เพราะในที่สุด รัฐบาลทหารจะพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานะท่ีจ�าต้องประนีประนอม เน่ืองจาก

กระบวนการเจรจามีเงื่อนไขให้ต้องท�าเช่นนั้น คสช. ต้องเผชิญปัญหาอีกประการคือ จะปฏิบัติต่อมาเลเซียที่

มบีทบาทเป็นผูอ้�านวยความสะดวกอย่างไร กรงุเทพเข้าใจดว่ีาไม่มคีนกลางผูซ้ือ่สตัย์ในกระบวนการนี ้เพราะ

ทั้งไทย ขบวนการแบ่งแยกดินแดนมลายูปาตานีและมาเลเซีย ต่างก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้น

ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว การเปลี่ยนรัฐบาลในประเทศไทย ไม่ว่าจะตามครรลองประชาธิปไตยหรือไม่

ก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อการริเริ่มกระบวนการสันติภาพที่จะคลี่คลายความขัดแย้งในภาคใต้เสมอ 

การรเิริม่สนัตภิาพในภาคใต้ไม่เคยมคีวามต่อเนือ่ง มกีารตัง้คณะท�างานใหม่เข้ามาแทนตลอดเวลาและสมาชกิ

คณะท�างานก็ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ไม่มากก็น้อย เมื่อย่ิงลักษณ์ตัดสินใจผลักดันการริเริ่มสันติภาพใน

ชายแดนภาคใต้ สิ่งที่เธอตัดสินใจเป็นอย่างแรกคือการย้ายนายสมเกียรติ บุญชู รองเลขาธิการสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไปแขวนไว้ในต�าแหน่งที่ไม่มีอ�านาจหน้าท่ี สมเกียรติมีส่วนอย่างมากในการผลักดัน

แผนนโยบายของ สมช. ท่ีเพ่ิงประกาศออกมา ซึ่งรวมถึงการเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาจัดต้ัง “พื้นที่

ปลอดภัย” ส�าหรับการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ประเด็นที่น่าสนใจคือ สมเกียรติ

เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนมาแทนที่บุคลากรจากกองทัพ โดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลนายก

รัฐมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์ที่ขึ้นครองอ�านาจภายหลังการรัฐประหาร 254912

ข้อถกเถียงว่าจะสานต่อกระบวนการสันติภาพหรือไม่กินเวลาหลายเดือน ส่วนใหญ่วนเวียนอยู่ที่

ลกัษณะและขอบเขตของอ�านาจท่ีกรงุเทพเตม็ใจจะมอบหมายให้กัวลาลัมเปอร์ในฐานะผูอ้�านวยความสะดวก 

บ้างต้องการให้โยนการริเริ่มครั้งนี้ทิ้งไปเลย เพราะกองทัพไม่มีส่วนร่วมมาตั้งแต่เริ่มต้น เจ็ดเดือนให้หลัง เมื่อ

ถึงเวลาท่ีนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จะเดินทางไปเยือนกัวลาลัมเปอร์เพ่ือแนะน�าตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรี

คนใหม่ของไทย การตัดสินใจจึงเป็นอันยุติ ประเทศไทยจะยังด�าเนินการเจรจาต่อไปโดยมีมาเลเซียเป็นผู้

อ�านวยความสะดวก พลเอกอักษรา เกิดผล อดีตเสนาธิการทหารบก เข้ามารับต�าแหน่งประธานคณะเจรจา

ของรัฐบาล กรุงเทพย่ืนข้อเรียกร้องด้วยว่า ใครก็ตามทีจ่ะมาเจรจาด้วยต้องพิสจูน์ได้ว่ามอี�านาจควบคมุบงัคบั

บญัชานักรบในพ้ืนท่ี ย่ิงกว่าน้ัน รฐับาลทหารเพ่ิมข้อเรยีกร้องอกีประการให้ขบวนการแบ่งแยกดนิแดนท้ังหมด

ต้องมีแกนกลางร่วมกัน รัฐบาลทหารเกรงว่ากระบวนการสันติภาพจะกลายเป็นสงครามน�้าลายระหว่างสอง

ฝ่ายดังที่เคยเกิดขึ้นในช่วงริเร่ิมสมัยรัฐบาลย่ิงลักษณ์ แต่ในภายหลังรัฐบาลทหารก็จะได้รับรู้ความจริงอัน

12 Pathan, Don, “The fight over the peace process prolongs conflict,” The Nation, July 4, 2012. นอกเหนือจากผลักดันแนวคิดเรื่องการพูดคุยกับฝ่ายแบ่งแยกดินแดนเข้าสู่พื้นที่สาธารณะแล้ว การ
แตง่ตัง้และการเข้ารว่มของสมเกียรตนิบัเปน็หมดุหมายสะทอ้นความเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส�าคญัของวิธีการทีก่รงุเทพใชจั้ดการความขดัแย้งชายแดนภาคใต ้การแตง่ตัง้สมเกียรตชิว่ยปทูางให้หนว่ยงาน 
พลเรอืนและบคุลากรทีไ่มใ่ชท่หาร รวมทัง้ตวัแทนจากภาคประชาสงัคม เข้ามามสีว่นรว่มในการผลักดนัและการริเร่ิมกระบวนการสนัตภิาพมากข้ึน ในสมยัก่อน ตัง้แต่ปลายทศวรรษ 1980 จนถงึตน้ทศวรรษ 
1990 หน้าที่การพูดคุยกับฝ่ายแบ่งแยกดินแดนจ�ากัดไว้เฉพาะบุคลากรจากกองทัพเท่านั้น ลักษณะนี้เปลี่ยนแปลงไปในปลายปี 2548 เมื่อพล.อ.วินัย ภัททิยกุล เลขาธิการ สมช. กับพล.ท.ไวพจน์ ศรีนวล 
ผู้อ�านวยการ สมช. ในขณะนั้น เข้าร่วมกระบวนการลังกาวีที่ยกเลิกไปแล้วในปัจจุบัน กระบวนการลังกาวีเป็นการริเริ่มสันติภาพที่ผลักดันโดยมหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย.

ตอนที่ ๒ :
กลับสู่โต๊ะเจรจา
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 รัฐประหาร
รัฐประหารครั้งล่าสุดแตกต่างจากการรัฐประหารในปี 2549 รัฐบาลทหารไทยซึ่งเรียกตัวเองว่า คณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้เอ่ยถึงการจัดการปัญหาชายแดนภาคใต้เป็นข้ออ้างในการโค่นล้ม

รัฐบาลท่ีมาจากการเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธิปไตย เช่นเดยีวกับการรฐัประหารครัง้ก่อน ๆ  คณะรฐัประหาร

อ้างว่ายึดอ�านาจเพ่ือรักษาระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากประเทศก�าลังถล�าลึกลงสู่ภาวะการเมืองท่ีสับสน

วุ่นวายและหากกองทัพไม่แทรกแซงด้วยการรัฐประหาร ความเสียหายจะร้ายแรงเกินเยียวยา ถึงแม้กองทัพ

ไม่มส่ีวนเกีย่วข้องในการเริม่ต้นและวางแผนกระบวนการสนัตภิาพท่ีรฐับาลย่ิงลกัษณ์รเิริม่ไว้ แต่ คสช. ก็ต้อง

ตัดสินใจว่าจะสานต่อหรือยกเลิกโครงการน้ี ตอนที่รัฐบาลย่ิงลักษณ์ริเร่ิมกระบวนการสันติภาพโดยมี

กัวลาลัมเปอร์เป็นผู้อ�านวยความสะดวก กองทัพท�าทุกวิถีทางท่ีจะท�าลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการ

นอกจากอนุญาตให้นายวัน กาเดร์กลับเข้ามาในประเทศไทยหลังจากต้องลี้ภัยไปกว่าครึ่งศตวรรษ ยังมีการ

ปล่อยข่าวบดิเบอืนแก่ประชาคมระหว่างประเทศให้อยู่ห่างจากพ้ืนทีท่ี่มปัีญหาเพราะผูก่้อความไม่สงบต้องการ

สังหารชาวตะวันตก จังหวะเวลาของการปล่อยข่าวบิดเบือนน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสกัดขัดขวางความคืบหน้า

ของกระบวนการสันติภาพ เนื่องจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก�าลังรวบรวมองค์กรแบ่งแยกดินแดนมลายูปาตานีมา

เข้าร่วมกระบวนการสันติภาพได้มากขึ้นเรื่อย ๆ จากข้อมูลของแหล่งข่าวในรัฐบาล การตัดสินใจเบื้องหลังที่

ท�าให้ คสช. สานต่อการเจรจากับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน สืบเน่ืองจากรัฐบาลทหารมีความกังวลเก่ียวกับ

ภาพพจน์ของตัวเองในสายตาของนานาชาติ โดยเฉพาะการแสดงจุดยืนของ คสช. ต่อสันติภาพในพ้ืนท่ี

ชายแดนภาคใต้ที่พูดภาษามลายู หลังการรัฐประหาร นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีตเลขาธิการศูนย์อ�านวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้รับการติดต่อให้มาด�ารงต�าแหน่งแทนนายทวี สอดส่อง ทันที แต่

นายภาณุไม่ได้รับงบประมาณหรือมีเสรีภาพในการด�าเนินการเหมือนนายทวี ภายใต้การบริหารของ คสช. 

ศอ.บต.ต้องอยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาของกองทัพภาคท่ี 4 ท้ังในแง่งบประมาณและทิศทางนโยบาย 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ศอ.บต. ไม่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐโดยตรงและการด�าเนินงานของ ศอ.บต. ต้องท�า

เฉพาะที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เพราะรัฐบาลทหารต้องการเวลาไตร่ตรองจริงจังเกี่ยวกับการริเริ่มกระบวนการ

สันติภาพที่กองทัพไม่มีส่วนเริ่มต้นและผลักดัน

ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น การตัดสินใจว่าจะสานต่อการเจรจาหรือไม่ มีประเด็นหลักอยู่ที่ภาพพจน์ของ

คณะรัฐบาลทหารในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศและภายในประเทศ คสช. ต้องการมีภาพว่าท�าใน

สิ่งท่ีถูกต้อง เป็นผู้สนับสนุนสันติภาพ รวมถึงการเจรจาสันติภาพด้วย แต่แนวคิดในการท�าสิ่งที่ถูกต้องด้วย

เหตุผลท่ีผิดพลาดย่อมไม่ใช่จุดตั้งต้นท่ีดีส�าหรับการริเร่ิมสันติภาพใด ๆ จุดยืนน้ีจะย้อนกลับมาหลอกหลอน 

คสช. เอง เพราะในที่สุด รัฐบาลทหารจะพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานะท่ีจ�าต้องประนีประนอม เน่ืองจาก

กระบวนการเจรจามีเงื่อนไขให้ต้องท�าเช่นนั้น คสช. ต้องเผชิญปัญหาอีกประการคือ จะปฏิบัติต่อมาเลเซียที่

มบีทบาทเป็นผูอ้�านวยความสะดวกอย่างไร กรงุเทพเข้าใจดว่ีาไม่มคีนกลางผูซ้ือ่สตัย์ในกระบวนการนี ้เพราะ

ทั้งไทย ขบวนการแบ่งแยกดินแดนมลายูปาตานีและมาเลเซีย ต่างก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้น

ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว การเปลี่ยนรัฐบาลในประเทศไทย ไม่ว่าจะตามครรลองประชาธิปไตยหรือไม่

ก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อการริเริ่มกระบวนการสันติภาพที่จะคลี่คลายความขัดแย้งในภาคใต้เสมอ 

การรเิริม่สนัตภิาพในภาคใต้ไม่เคยมคีวามต่อเนือ่ง มกีารตัง้คณะท�างานใหม่เข้ามาแทนตลอดเวลาและสมาชกิ

คณะท�างานก็ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ไม่มากก็น้อย เมื่อย่ิงลักษณ์ตัดสินใจผลักดันการริเร่ิมสันติภาพใน

ชายแดนภาคใต้ ส่ิงท่ีเธอตัดสินใจเป็นอย่างแรกคือการย้ายนายสมเกียรติ บุญชู รองเลขาธิการสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไปแขวนไว้ในต�าแหน่งที่ไม่มีอ�านาจหน้าท่ี สมเกียรติมีส่วนอย่างมากในการผลักดัน

แผนนโยบายของ สมช. ท่ีเพ่ิงประกาศออกมา ซึ่งรวมถึงการเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาจัดตั้ง “พื้นที่

ปลอดภัย” ส�าหรับการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ประเด็นที่น่าสนใจคือ สมเกียรติ

เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนมาแทนที่บุคลากรจากกองทัพ โดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลนายก

รัฐมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์ที่ขึ้นครองอ�านาจภายหลังการรัฐประหาร 254912

ข้อถกเถียงว่าจะสานต่อกระบวนการสันติภาพหรือไม่กินเวลาหลายเดือน ส่วนใหญ่วนเวียนอยู่ที่

ลกัษณะและขอบเขตของอ�านาจท่ีกรงุเทพเต็มใจจะมอบหมายให้กัวลาลัมเปอร์ในฐานะผู้อ�านวยความสะดวก 

บ้างต้องการให้โยนการริเริ่มครั้งนี้ทิ้งไปเลย เพราะกองทัพไม่มีส่วนร่วมมาตั้งแต่เริ่มต้น เจ็ดเดือนให้หลัง เมื่อ

ถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จะเดินทางไปเยือนกัวลาลัมเปอร์เพ่ือแนะน�าตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรี

คนใหม่ของไทย การตัดสินใจจึงเป็นอันยุติ ประเทศไทยจะยังด�าเนินการเจรจาต่อไปโดยมีมาเลเซียเป็นผู้

อ�านวยความสะดวก พลเอกอักษรา เกิดผล อดีตเสนาธิการทหารบก เข้ามารับต�าแหน่งประธานคณะเจรจา

ของรฐับาล กรงุเทพย่ืนข้อเรยีกร้องด้วยว่า ใครก็ตามทีจ่ะมาเจรจาด้วยต้องพิสจูน์ได้ว่ามอี�านาจควบคมุบงัคบั

บัญชานักรบในพ้ืนท่ี ย่ิงกว่าน้ัน รฐับาลทหารเพ่ิมข้อเรยีกร้องอกีประการให้ขบวนการแบ่งแยกดนิแดนท้ังหมด

ต้องมีแกนกลางร่วมกัน รัฐบาลทหารเกรงว่ากระบวนการสันติภาพจะกลายเป็นสงครามน�้าลายระหว่างสอง

ฝ่ายดังที่เคยเกิดขึ้นในช่วงริเร่ิมสมัยรัฐบาลย่ิงลักษณ์ แต่ในภายหลังรัฐบาลทหารก็จะได้รับรู้ความจริงอัน

12 Pathan, Don, “The fight over the peace process prolongs conflict,” The Nation, July 4, 2012. นอกเหนือจากผลักดันแนวคิดเรื่องการพูดคุยกับฝ่ายแบ่งแยกดินแดนเข้าสู่พื้นที่สาธารณะแล้ว การ
แตง่ตัง้และการเข้ารว่มของสมเกียรตนิบัเปน็หมดุหมายสะทอ้นความเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส�าคญัของวิธีการท่ีกรงุเทพใชจ้ดัการความขดัแย้งชายแดนภาคใต ้การแตง่ตัง้สมเกียรตชิว่ยปทูางให้หน่วยงาน 
พลเรอืนและบคุลากรทีไ่มใ่ชท่หาร รวมทัง้ตวัแทนจากภาคประชาสงัคม เข้ามามสีว่นรว่มในการผลักดนัและการรเิริม่กระบวนการสนัตภิาพมากข้ึน ในสมยัก่อน ตัง้แต่ปลายทศวรรษ 1980 จนถึงตน้ทศวรรษ 
1990 หน้าที่การพูดคุยกับฝ่ายแบ่งแยกดินแดนจ�ากัดไว้เฉพาะบุคลากรจากกองทัพเท่านั้น ลักษณะนี้เปลี่ยนแปลงไปในปลายปี 2548 เมื่อพล.อ.วินัย ภัททิยกุล เลขาธิการ สมช. กับพล.ท.ไวพจน์ ศรีนวล 
ผู้อ�านวยการ สมช. ในขณะนั้น เข้าร่วมกระบวนการลังกาวีที่ยกเลิกไปแล้วในปัจจุบัน กระบวนการลังกาวีเป็นการริเริ่มสันติภาพที่ผลักดันโดยมหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย.

ตอนที่ ๒ :
กลับสู่โต๊ะเจรจา
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โหดร้ายว่า สิ่งที่ต้องการกับสิ่งที่ได้มาเป็นคนละเรื่องกันเลย สงครามน�้าลายจากฝ่ายบีอาร์เอ็นผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ เช่น Youtube ยังด�าเนินต่อไป แม้จะมคีวามถ่ีน้อยลง บอีาร์เอน็ไม่เพียงใช้สือ่เพ่ือลดความน่าเชือ่ถือ

ของรฐับาลทหารเท่านัน้ แต่ยังโจมตีรนุแรงต่อเน่ืองเข้มข้นและตรงเป้าเพ่ือท�าลายความน่าเชือ่ถือของการริเร่ิม

สันติภาพที่ฝ่ายตนไม่เคยให้ความเห็นชอบ แหล่งข่าวในขบวนการบีอาร์เอ็นกล่าวหาว่า ฝ่ายไทยขาดความ

จรงิจังจรงิใจและความต่อเนือ่ง โดยดจูากการเปลีย่นรฐับาลแต่ละครัง้ก็ต้ังคณะท�างานแก้ไขชายแดนภาคใต้

คณะใหม่ทุกที นี่ชี้ให้เห็นว่าฝ่ายไทยไม่จริงจังกับการคลี่คลายความขัดแย้ง บีอาร์เอ็นเข้าใจดีว่าความไม่ต่อ

เน่ืองของการรเิริม่กระบวนการสนัติภาพเป็นผลลพัธ์โดยตรงของวกิฤตการณ์ทางการเมอืงในประเทศ แต่ความ

ขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พูดภาษามลายูเป็นประเด็นร่วมกันของทั้งสองฝ่าย นโยบายและ

ยุทธศาสตร์จึงเหมือนเดิมไม่มากก็น้อย น่ันคือการใช้วิธีการทางทหารผสมผสานกับโครงการและแผนงาน

พัฒนาส�าหรับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวในบีอาร์เอ็นกล่าวว่า หากการเมืองไทยมีเสถียรภาพย่อม

ส่งผลดีต่อการริเริ่มสันติภาพปาตานีมากกว่าสภาพที่ประเทศไทยแตกเป็นสองขั้ว

ทวี สอดส่องถูกย้ายออกจากสามจังหวัดชายแดนใต้

หลังจากรัฐประหาร สิ่งที่ คสช. ท�าเป็นอันดับแรกคือย้าย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อ�านวย

การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ออกจากต�าแหน่ง ไม่มีใครประหลาดใจกับเรื่องนี้ ทวีถูกมองว่า

ใกล้ชิดกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรมากเกินไป ถึงแม้ทักษิณอยู่ระหว่างการล้ีภัย แต่เชื่อกันว่าเขา

เป็นผูน้�าโดยพฤตนัิยของรฐับาลท่ีมพีรรคเพ่ือไทยเป็นแกนน�า และน่ันเองคอืเหตผุลทีรั่ฐบาลทหารจ�าเป็นต้อง

ย้ายเขาออกจากต�าแหน่งดูแลชายแดนภาคใต้ เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ที่เคยท�างานเกี่ยวกับปัญหาภาคใต้ อาทิ

สมเกียรติ บุญชู รองเลขาธิการ สมช. เป็นต้น มันกลายเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่ต้องย้ายตัวบุคคลกับคณะ

ท�างานทั้งหมดหรือเกือบท้ังหมด แล้วแต่งต้ังบุคคลกับคณะท�างานที่รัฐบาลใหม่ไว้ใจเข้ามาแทน ก่อนสมัย

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ สมเกียรติก�าลังท�างานกับกลุ่มก๊กหนึ่งในขบวนการพูโลภายใต้การน�าของนายกัสตูรี มะโก

ตาที่มีฐานอยู่ในประเทศสวีเดน ซึ่งอ้างว่ามีผู้น�าบีอาร์เอ็นกลุ่มหนึ่งท�างานกับเขาด้วย

ทักษิณระบุให้ทวีเป็นแกนหลักในการเยียวยาความบาดหมางระหว่างรัฐไทยกับชาวมลายูมุสลิมใน

สามจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวกันว่าทวีใจกว้างและให้ชาวมลายูทุกอย่างตามต้องการ กลุ่มผู้สนับสนุนทวีใน

พื้นที่กล่าวว่า “ความใจกว้าง” ของทักษิณที่มีต่อภูมิภาคปาตานีคือวิธีการหนึ่งในการแสดงความซาบซึ้งต่อ

เจ้าบ้านชาวอาหรบัในดูไบทีใ่ห้แหล่งพักพิงแก่เขาหลังจากต้องล้ีภัย แต่กลุ่มประเทศอาหรบัไม่เคยแสดงความ

พยายามจริงจังใด ๆ ที่จะช่วยคลี่คลายความขัดแย้ง อีกทั้งนักการทูตอาหรับก็ไม่เคยออกมาพบปะพูดคุยกับ

สมาชกิขององค์กรภาคประชาสงัคมจากชายแดนใต้ องค์การความร่วมมอือสิลาม (Organisation of Islamic 

Cooperation - OIC) ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลเป็นครั้งคราว แต่ก็แค่นั้น การด�าเนินการอะไรที่ยก

ระดับมากกว่าแถลงการณ์จะท�าให้กรุงเทพตื่นตูมทันทีและกระทรวงการต่างประเทศคงไม่รั้งรอท่ีจะออกมา

ประณาม OIC ว่าแทรกแซงกิจการภายในหรือให้ที่พักพิงแก่ศัตรูของประเทศ13 

สิ่งที่เรียกว่า “ความใจกว้าง” ของทักษิณไม่มีอะไรมากกว่าการหยิบยื่นเงินให้ ไม่ว่าแก่ครอบครัวของ

ชาวบ้านท่ีถกูกองก�าลงัความมัน่คงไทยสงัหารทิง้โดยไม่เจตนา เหย่ือผูบ้รสิทุธ์ิทีต่กเป็นลกูหลงของการยิงต่อสู้

และเจ้าของบ้านหรือทรัพย์สินท่ีเสียหายจากการโจมตีของผู้ก่อความไม่สงบ มันเป็นการให้เงินชดเชยเพ่ือ

เอาชนะใจชาวบ้านและกลุ่มผู้น�าชาวบ้านที่ฝ่ายไทยเห็นว่ามีประโยชน์ต่อวาระของรัฐบาล ความส�าเร็จของ

ทวีอาจวัดได้ยาก แต่เขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท�างานกับองค์กรภาคประชาสังคมและผู้น�า

ชุมชนบางส่วน ตามค�าพูดของผู้ปฏิบัติการบีอาร์เอ็น “เจ้าอาณานิคมท่ีมีเมตตาก็ยังเป็นเจ้าอาณานิคม

อยู่ด”ี บางกลุม่ก็เลอืกรกัษาระยะห่าง เช่น นกักิจกรรมหนุม่สาวและสมาชกิหัวโบราณในสภาอลุามาอฟฺาฏอนีย์ 

โดยเฉพาะเมือ่ทวีกลายเป็นศนูย์กลางของกระบวนการสนัติภาพท่ีทกัษณิรเิริม่และมาเลเซยีเป็นผูอ้�านวยความ

สะดวก ซึ่งเปิดตัวที่มาเลเซียเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ในการให้สัมภาษณ์หลายครั้ง สมาชิกบีอาร์เอ็น

กล่าวว่า ต่อให้ทวีใจกว้างสักแค่ไหน พวกเขาก็ไม่มีทางลืมสิ่งที่ทวีท�าในปี 2547 หลังจากเหตุการณ์ปล้นปืน

เมือ่วันที ่4 มกราคม ทักษณิส่งทวีลงมาภาคใต้เพ่ือสอบสวนเรือ่งการปล้นปืน กระทัง่บบีให้รฐับาลทักษณิต้อง

ยอมรับว่ามีนักรบมลายูมุสลิมปาตานีรุ่นใหม่ก่อเกิดข้ึนแล้วและจับอาวุธขึ้นสู้กับรัฐไทย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 

พวกเขาไม่ใช่ “โจรกระจอก” ดังที่ทักษิณเคยกล่าวหาอีกต่อไป การสอบสวนของทวีส่งผลให้มีการออกหมาย

จับครูศาสนาของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิในจังหวัดยะลาอย่างน้อย 10 คน รวมทั้งครูสอนศาสนาคนอื่น ๆ 

ในภาคใต้ด้วย ผู้ต้องสงสัยคนหน่ึงคือนายสะแปอิง บาซอ ผู้น�าทางจิตใจของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่

เพ่ิงล่วงลบัไปเมือ่ไม่นานน้ี สะแปองิ บาซอเคยเป็นครใูหญ่ของโรงเรียนธรรมวิทยามลูนิธิและต้องหนีออกนอก

ประเทศในเดอืนธันวาคม 2547 ในบรรดานายต�ารวจทีจ่ะได้เป็นใหญ่ภายหลงันัน้ พล.ต.ต.จกัรทพิย์ ชยัจนิดา 

(ยศในขณะนัน้) ถูกเหย่ือซ้อมทรมานฟ้องร้อง เหย่ือรายนีก้ล่าวหาว่าลกูน้องในบงัคบับญัชาของจกัรทพิย์ซ้อม

ทรมานเขาระหว่างการสอบปากค�าในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 เหยื่อซ้อมทรมานรายนี้คือนายซูดีรือมัน มาเละ 

เป็นหนึง่ในลกูความของนายสมชาย นีละไพจติร ทนายความสทิธิมนุษยชนท่ีถูกบงัคบัให้สญูหาย ลงท้ายนาย

ซูดีรือมันถูกศาลอาญาในกรุงเทพตัดสินจ�าคุกสองปีเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ด้วยข้อหาแจ้งความเท็จ ใน

ปัจจุบัน พลต�ารวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดาได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. เป็นผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

ชาวบ้านหลายคนบอกว่า พวกเขาเชื่อว่าทวีมีเจตนาดีและเหมาะกับต�าแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต. เขา

มักพูดบ่อย ๆ ว่า “อยากคืนความยุติธรรมให้ประชาชนในพื้นที่” ไม่ว่าถ้อยค�านี้จะมีความหมายว่าอะไร

ก็ตาม ชาวบ้านตั้งฉายาให้เขาว่า “ซานตาคลอส” เพราะเขาได้รับงบประมาณไม่อั้นราวกับได้เช็คเปล่าจาก

รัฐบาลให้ด�าเนินการหรือใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามท่ีเห็นสมควรว่าจะสร้างบรรยากาศเอ้ือต่อสันติภาพ 

สมาชกิบอีาร์เอน็กล่าวว่าพวกเขาไม่ลมืหรอืไม่ยอมให้อภัยทวีทีใ่ช้ยุทธวิธีน่ากังขา รวมทัง้บทบาทของทวีภาย

หลงัเหตกุารณ์ปล้นปืนเมือ่วันท่ี 4 มกราคม 2547 ย่ิงไม่ต้องพูดถงึเรือ่งทีเ่ขาเป็นคนลงนามในค�าสัง่ออกหมาย

จับสะแปอิง บาซอ ผู้น�าทางจิตใจที่ได้ความเคารพนับถือที่สุดคนหนึ่งในพื้นที่ชายแดนใต้ ชาวบ้านจ�านวนไม่

13 เจ้าหน้าที่รัฐที่ท�างานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นอดีตรองเลขาธิการสมช. นายสมเกียรติบุญชู คาดว่าจะถูกแทนที่ด้วยเจ้าหน้าที่คนใหม่ที่ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากรัฐบาลทหาร
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โหดร้ายว่า สิ่งที่ต้องการกับสิ่งที่ได้มาเป็นคนละเรื่องกันเลย สงครามน�้าลายจากฝ่ายบีอาร์เอ็นผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ เช่น Youtube ยังด�าเนินต่อไป แม้จะมคีวามถ่ีน้อยลง บอีาร์เอน็ไม่เพียงใช้สือ่เพ่ือลดความน่าเชือ่ถือ

ของรัฐบาลทหารเท่านัน้ แต่ยังโจมตรุีนแรงต่อเน่ืองเข้มข้นและตรงเป้าเพ่ือท�าลายความน่าเชือ่ถือของการรเิริม่

สันติภาพที่ฝ่ายตนไม่เคยให้ความเห็นชอบ แหล่งข่าวในขบวนการบีอาร์เอ็นกล่าวหาว่า ฝ่ายไทยขาดความ

จรงิจงัจรงิใจและความต่อเนือ่ง โดยดจูากการเปลีย่นรฐับาลแต่ละครัง้ก็ตัง้คณะท�างานแก้ไขชายแดนภาคใต้

คณะใหม่ทุกที นี่ชี้ให้เห็นว่าฝ่ายไทยไม่จริงจังกับการคลี่คลายความขัดแย้ง บีอาร์เอ็นเข้าใจดีว่าความไม่ต่อ

เน่ืองของการรเิริม่กระบวนการสนัติภาพเป็นผลลพัธ์โดยตรงของวกิฤตการณ์ทางการเมอืงในประเทศ แต่ความ

ขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พูดภาษามลายูเป็นประเด็นร่วมกันของทั้งสองฝ่าย นโยบายและ

ยุทธศาสตร์จึงเหมือนเดิมไม่มากก็น้อย น่ันคือการใช้วิธีการทางทหารผสมผสานกับโครงการและแผนงาน

พัฒนาส�าหรับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวในบีอาร์เอ็นกล่าวว่า หากการเมืองไทยมีเสถียรภาพย่อม

ส่งผลดีต่อการริเริ่มสันติภาพปาตานีมากกว่าสภาพที่ประเทศไทยแตกเป็นสองขั้ว

ทวี สอดส่องถูกย้ายออกจากสามจังหวัดชายแดนใต้

หลังจากรัฐประหาร สิ่งที่ คสช. ท�าเป็นอันดับแรกคือย้าย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อ�านวย

การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ออกจากต�าแหน่ง ไม่มีใครประหลาดใจกับเรื่องนี้ ทวีถูกมองว่า

ใกล้ชิดกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรมากเกินไป ถึงแม้ทักษิณอยู่ระหว่างการล้ีภัย แต่เชื่อกันว่าเขา

เป็นผูน้�าโดยพฤตนัิยของรัฐบาลท่ีมพีรรคเพ่ือไทยเป็นแกนน�า และน่ันเองคอืเหตผุลทีร่ฐับาลทหารจ�าเป็นต้อง

ย้ายเขาออกจากต�าแหน่งดูแลชายแดนภาคใต้ เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ที่เคยท�างานเกี่ยวกับปัญหาภาคใต้ อาทิ

สมเกียรติ บุญชู รองเลขาธิการ สมช. เป็นต้น มันกลายเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่ต้องย้ายตัวบุคคลกับคณะ

ท�างานทั้งหมดหรือเกือบท้ังหมด แล้วแต่งตั้งบุคคลกับคณะท�างานท่ีรัฐบาลใหม่ไว้ใจเข้ามาแทน ก่อนสมัย

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ สมเกียรติก�าลังท�างานกับกลุ่มก๊กหนึ่งในขบวนการพูโลภายใต้การน�าของนายกัสตูรี มะโก

ตาที่มีฐานอยู่ในประเทศสวีเดน ซึ่งอ้างว่ามีผู้น�าบีอาร์เอ็นกลุ่มหนึ่งท�างานกับเขาด้วย

ทักษิณระบุให้ทวีเป็นแกนหลักในการเยียวยาความบาดหมางระหว่างรัฐไทยกับชาวมลายูมุสลิมใน

สามจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวกันว่าทวีใจกว้างและให้ชาวมลายูทุกอย่างตามต้องการ กลุ่มผู้สนับสนุนทวีใน

พื้นที่กล่าวว่า “ความใจกว้าง” ของทักษิณที่มีต่อภูมิภาคปาตานีคือวิธีการหนึ่งในการแสดงความซาบซึ้งต่อ

เจ้าบ้านชาวอาหรับในดไูบทีใ่ห้แหล่งพักพิงแก่เขาหลังจากต้องลีภั้ย แต่กลุม่ประเทศอาหรบัไม่เคยแสดงความ

พยายามจริงจังใด ๆ ที่จะช่วยคลี่คลายความขัดแย้ง อีกทั้งนักการทูตอาหรับก็ไม่เคยออกมาพบปะพูดคุยกับ

สมาชกิขององค์กรภาคประชาสงัคมจากชายแดนใต้ องค์การความร่วมมอือสิลาม (Organisation of Islamic 

Cooperation - OIC) ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลเป็นครั้งคราว แต่ก็แค่นั้น การด�าเนินการอะไรที่ยก

ระดับมากกว่าแถลงการณ์จะท�าให้กรุงเทพต่ืนตูมทันทีและกระทรวงการต่างประเทศคงไม่รั้งรอท่ีจะออกมา

ประณาม OIC ว่าแทรกแซงกิจการภายในหรือให้ที่พักพิงแก่ศัตรูของประเทศ13 

สิ่งที่เรียกว่า “ความใจกว้าง” ของทักษิณไม่มีอะไรมากกว่าการหยิบยื่นเงินให้ ไม่ว่าแก่ครอบครัวของ

ชาวบ้านท่ีถกูกองก�าลงัความมัน่คงไทยสงัหารทิง้โดยไม่เจตนา เหย่ือผูบ้ริสทุธ์ิทีต่กเป็นลกูหลงของการยิงต่อสู้

และเจ้าของบ้านหรือทรัพย์สินที่เสียหายจากการโจมตีของผู้ก่อความไม่สงบ มันเป็นการให้เงินชดเชยเพ่ือ

เอาชนะใจชาวบ้านและกลุ่มผู้น�าชาวบ้านที่ฝ่ายไทยเห็นว่ามีประโยชน์ต่อวาระของรัฐบาล ความส�าเร็จของ

ทวีอาจวัดได้ยาก แต่เขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท�างานกับองค์กรภาคประชาสังคมและผู้น�า

ชุมชนบางส่วน ตามค�าพูดของผู้ปฏิบัติการบีอาร์เอ็น “เจ้าอาณานิคมท่ีมีเมตตาก็ยังเป็นเจ้าอาณานิคม

อยู่ด”ี บางกลุม่ก็เลอืกรกัษาระยะห่าง เช่น นกักิจกรรมหนุม่สาวและสมาชิกหัวโบราณในสภาอลุามาอฟฺาฏอนีย์ 

โดยเฉพาะเมือ่ทวีกลายเป็นศูนย์กลางของกระบวนการสนัติภาพท่ีทกัษณิริเร่ิมและมาเลเซยีเป็นผูอ้�านวยความ

สะดวก ซึ่งเปิดตัวที่มาเลเซียเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ในการให้สัมภาษณ์หลายครั้ง สมาชิกบีอาร์เอ็น

กล่าวว่า ต่อให้ทวีใจกว้างสักแค่ไหน พวกเขาก็ไม่มีทางลืมสิ่งที่ทวีท�าในปี 2547 หลังจากเหตุการณ์ปล้นปืน

เมือ่วันที ่4 มกราคม ทักษณิส่งทวีลงมาภาคใต้เพ่ือสอบสวนเรือ่งการปล้นปืน กระทัง่บบีให้รัฐบาลทักษณิต้อง

ยอมรับว่ามีนักรบมลายูมุสลิมปาตานีรุ่นใหม่ก่อเกิดข้ึนแล้วและจับอาวุธขึ้นสู้กับรัฐไทย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 

พวกเขาไม่ใช่ “โจรกระจอก” ดังที่ทักษิณเคยกล่าวหาอีกต่อไป การสอบสวนของทวีส่งผลให้มีการออกหมาย

จับครูศาสนาของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิในจังหวัดยะลาอย่างน้อย 10 คน รวมทั้งครูสอนศาสนาคนอื่น ๆ 

ในภาคใต้ด้วย ผู้ต้องสงสัยคนหน่ึงคือนายสะแปอิง บาซอ ผู้น�าทางจิตใจของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่

เพ่ิงล่วงลบัไปเมือ่ไม่นานน้ี สะแปองิ บาซอเคยเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนธรรมวิทยามลูนิธิและต้องหนีออกนอก

ประเทศในเดอืนธันวาคม 2547 ในบรรดานายต�ารวจทีจ่ะได้เป็นใหญ่ภายหลงันัน้ พล.ต.ต.จกัรทพิย์ ชยัจนิดา 

(ยศในขณะนัน้) ถูกเหย่ือซ้อมทรมานฟ้องร้อง เหย่ือรายนีก้ล่าวหาว่าลกูน้องในบงัคบับญัชาของจกัรทพิย์ซ้อม

ทรมานเขาระหว่างการสอบปากค�าในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 เหยื่อซ้อมทรมานรายนี้คือนายซูดีรือมัน มาเละ 

เป็นหนึง่ในลกูความของนายสมชาย นีละไพจติร ทนายความสทิธิมนุษยชนท่ีถูกบงัคบัให้สญูหาย ลงท้ายนาย

ซูดีรือมันถูกศาลอาญาในกรุงเทพตัดสินจ�าคุกสองปีเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ด้วยข้อหาแจ้งความเท็จ ใน

ปัจจุบัน พลต�ารวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดาได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. เป็นผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

ชาวบ้านหลายคนบอกว่า พวกเขาเชื่อว่าทวีมีเจตนาดีและเหมาะกับต�าแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต. เขา

มักพูดบ่อย ๆ ว่า “อยากคืนความยุติธรรมให้ประชาชนในพื้นที่” ไม่ว่าถ้อยค�านี้จะมีความหมายว่าอะไร

ก็ตาม ชาวบ้านตั้งฉายาให้เขาว่า “ซานตาคลอส” เพราะเขาได้รับงบประมาณไม่อั้นราวกับได้เช็คเปล่าจาก

รัฐบาลให้ด�าเนินการหรือใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามท่ีเห็นสมควรว่าจะสร้างบรรยากาศเอื้อต่อสันติภาพ 

สมาชกิบอีาร์เอน็กล่าวว่าพวกเขาไม่ลมืหรอืไม่ยอมให้อภัยทวีทีใ่ช้ยุทธวิธีน่ากังขา รวมทัง้บทบาทของทวีภาย

หลงัเหตกุารณ์ปล้นปืนเมือ่วันท่ี 4 มกราคม 2547 ย่ิงไม่ต้องพูดถงึเรือ่งทีเ่ขาเป็นคนลงนามในค�าสัง่ออกหมาย

จับสะแปอิง บาซอ ผู้น�าทางจิตใจที่ได้ความเคารพนับถือที่สุดคนหนึ่งในพื้นที่ชายแดนใต้ ชาวบ้านจ�านวนไม่

13 เจ้าหน้าที่รัฐที่ท�างานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นอดีตรองเลขาธิการสมช. นายสมเกียรติบุญชู คาดว่าจะถูกแทนที่ด้วยเจ้าหน้าที่คนใหม่ที่ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากรัฐบาลทหาร
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น้อยรวมตัวกันมากล่าวค�าอ�าลาที่ที่ท�าการ ศอ.บต. ในจังหวัดยะลา ส่วนคนกลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะประชาชน

ในชุมชนฝ่ายแบ่งแยกดินแดน มองว่าทวีก�าลังเล่นเกมอันตราย เพราะเขาพยายามผลักดันการริเริ่ม

กระบวนการสนัติภาพทัง้ทียั่งไม่พร้อม ทัง้ ๆ  ท่ีควรเร่ิมต้นด้วยการแสวงหาความเหน็ชอบจาก Dewan Pimpinan 

Parti (DPP) ทีเ่ป็นสภาแกนน�าของบีอาร์เอน็เสยีก่อน แต่กลบัชงิเปิดตวัการรเิริม่สนัตภิาพในวันที ่28 กุมภาพันธ์ 

2556 อันท่ีจริง เพียงไม่นานหลังจากน้ัน การริเริ่มกระบวนการสันติภาพของรัฐบาลย่ิงลักษณ์ก็กลายเป็น

ปาหี่ทางการเมืองเมื่อการเจรจาระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับกลุ่มสารพัดบุคคลที่สมอ้างว่าเป็นตัวแทน

ของบีอาร์เอ็นเริ่มต้นขึ้น14

เพียงแค่ไม่ก่ีวนัหลงัจากการรเิริม่สนัติภาพเปิดตวัอย่างเป็นทางการ กองทพัไทยก็ตัดสนิใจอนญุาตให้

นายวัน กาเดร์ เจ๊ะมัน อดีตผู้น�ากลุ่มเบอร์ซาตู กลับเข้ามาในประเทศไทย เบอร์ซาตูเคยเป็นองค์กรร่มให้

ขบวนการแบ่งแยกดนิแดนมลายูปาตานี แต่ยุตบิทบาทไปแล้วในปัจจบุนั วนั กาเดร์ประกาศวางอาวุธในการ

ต่อสูเ้พ่ือเอกราชและกล่าวในทีส่าธารณะว่าเขาอยากกลบัมาปาตานใีนฐานะเสรชีนตัง้แต่เกือบสบิปีก่อน แต่

กองทัพเพ่ิงอนุญาตให้เขาเข้าประเทศในจังหวะนี้พอดี เขาได้รับอนุญาตให้กลับมาเพราะกองทัพต้องการใช้

เขาท�าลายความน่าเชือ่ถือของทวี ซึง่เขาก็ปฏิบตัติาม ยุทธศาสตร์ประการหน่ึงของกองทัพในการขัดขวางการ

ริเริ่มสันติภาพของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็คือ การยินยอมให้วัน กาเดร์สื่อสารต่อสาธารณะ ปล่อยให้เขาพูดโจมตี

มาเลเซยีและวจิารณ์การรเิริม่ของย่ิงลกัษณ์/ทักษณิ กระนัน้ก็ตาม ดเูหมอืนเขาพูดเกินบทและสอดแทรกความ

คิดเห็นของตัวเองว่า รัฐบาลโลกตะวันตกควรเข้ามารับบทบาทคนกลางผู้ไกล่เกลี่ย15

ความรุนแรง การวางระเบิดต้อนรับ คสช.

เพียงแค่ไม่กีว่นัหลงัจากกองทพัก่อรฐัประหาร นักรบบอีาร์เอน็ในพ้ืนทีก็่ไม่รัง้รอทีจ่ะต้อนรบั คสช. ด้วย

การวางระเบิดหลายจุดและยิงปืนปะทะกันประปราย ปฏิบัติการน้ีคือการประกาศท่าทีดูแคลนต่อกลุ่มผู้น�า

ใหม่ในกรุงเทพ มีผู้เสียชีวิตสามรายและบาดเจ็บกว่า 60 คนในช่วงสุดสัปดาห์แรกหลังการรัฐประหารเดือน

พฤษภาคม 2557 เสาไฟฟ้าสบิกว่าต้นหกัโค่นจากแรงระเบดิ ท�าให้ไฟฟ้าดบัและหลายพ้ืนทีใ่นจงัหวัดปัตตานี

ตกอยู่ในความมืดมิด ตู้เอทีเอ็มจ�านวนมากต้องปิดให้บริการเนื่องจากปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าที่ตามมา ส่วน

สถานีบริการน�้ามันต้องปิดให้บริการในวันนั้น มีผู้ได้ยินเสียงปืนปะทะกันประปรายตามสถานท่ีต่างๆ อย่าง

น้อยสองแห่งในชานเมืองปัตตานี เรือลาดตระเวนที่จอดริมฝั่งแม่น�้าปัตตานีถูกระเบิดมือขว้างใส่ สันนิษฐาน

ว่าเป็นฝีมอืของผูก่้อความไม่สงบ แรงระเบดิทะลวงด้านข้างของล�าเรือเป็นโพรงใหญ่และมเีจ้าหน้าทีส่ามราย

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ตามข้อมูลที่ พล.ร.ต. กาญจน์ ดีอุบล โฆษกกองทัพเรือกล่าวต่อสื่อมวลชน16

คสช. ต้องตระหนกอีกครัง้เมื่อการโจมตขียายไปถงึอ�าเภอเบตง จังหวดัยะลาในปลายเดอืนกรกฎาคม 

ท�าให้มผีูเ้สยีชวิีตสามคนและบาดเจบ็ประมาณ 30 คน การโจมตคีรัง้นีเ้ป็นการวางระเบดิท่ีสร้างความเสยีหาย 

อย่างหนักต่อโรงแรมแห่งหน่ึงในย่านธุรกิจของอ�าเภอท่ีคนไทยรู้จักกันดี ตลอดช่วงสิบปีก่อนหน้านี้ 

14 Pathan, Don, “Coup or no coup, insurgency goes on in the deep South,” June 5, 2015. 
15 Ibid.
16 Pathan, Don, “Bomb attacks in Thai south ‘challenge’ to coup leaders,” Sunday, May 25, 2014

อ�าเภอเบตงไม่เคยได้รบัความกระทบกระเทอืน ถงึแม้กระแสการก่อความไม่สงบจะโหมกระหน�า่ในสามจงัหวัด

ชายแดนภาคใต้ก็ตาม การโจมตีเบตงเกิดขึน้หลงัจากผูก่้อความไม่สงบขยายโรงละครแห่งความรนุแรงมาถึง

อ�าเภอสะเดาได้เจด็เดอืน ก่อนหน้านัน้ อ�าเภอสะเดาในจงัหวัดสงขลาต้องเผชญิกับการวางระเบดิสามลกูซ้อน

ภายในวันเดียว การก่อความไม่สงบในสองอ�าเภอน้ีท้าทายความเชื่อท่ีมีมานานในหมู่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายความ

มั่นคงของไทยว่า อ�าเภอสะเดากับอ�าเภอเบตงจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะเหตุผลสองประการ ประการแรก 

นกัรบใช้มนัเป็นเส้นทางผ่านในการเข้าออกประเทศไทยด้านทะเลอนัดามนั ประการท่ีสองคอืเหตผุลในแง่การ

คมนาคม กล่าวคือ มีถนนแค่ไม่กี่เส้นที่ตัดเข้าสู่สองอ�าเภอนี้ ท�าให้ผู้ก่อความไม่สงบแทรกซึมเข้าไปค่อนข้าง

ยาก แต่การโจมตีท้ังสองครั้งข้างต้นท�าลายความเชื่อท่ียึดมั่นมานานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมั่นคงไทย แต่

ถึงแม้ผู้ก่อความไม่สงบสามารถพิสูจน์ว่า ตนมีศักยภาพที่จะขยายปฏิบัติการออกไปนอกเวทีโรงละครแห่ง

ความรุนแรงดั้งเดิม แต่การลงมือต่อเนื่องและการคงอยู่ในอาณาเขตบุกเบิกใหม่นี้กลับเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า17

กลุ่มแบ่งแยกดินแดนส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนการโจมตีสถานีน�้ามันสี่แห่งและร้านสะดวกซื้อ 

7-11 หลายแห่งพร้อมกันในเมอืงปัตตานีเมือ่เดอืนพฤษภาคมปีท่ีแล้ว การก่อความไม่สงบทีอ่�าเภอเบตงก็เช่น

กัน มกีารส่งสญัญาณเตอืนล่วงหน้าบางอย่างเพือ่ลดการบาดเจบ็ล้มตายให้น้อยท่ีสดุ สญัญาณเตอืนมกัมขีึน้

ในลักษณะของระเบิดลูกเล็ก ๆ ก่อนการโจมตีที่ปัตตานี ผู้ต้องสงสัยวิ่งตรงไปหารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดรอหลัง

จากจอดมอเตอร์ไซค์ซุกซ่อนระเบิดข้างปั๊มน�้ามัน การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนคล้าย ๆ กันเกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อ

ด้วย หลังจากประสบความรุนแรงต่อเนื่องเป็น 10 ปี ชาวบ้านเริ่มรู้จักอ่านสัญญาณเหล่านี้และวิ่งหนีเอาตัว

รอด18

เมื่อกองทัพควบคุมรัฐสภาที่รัฐบาลทหารเป็นผู้แต่งตั้งอย่างเบ็ดเสร็จโดยไม่มีฝ่ายค้าน เหล่านายพลก็

ต้องคดิพิจารณาเอาเองว่าจะผลกัดนัการรเิริม่สนัตภิาพอย่างไร ส่วนใหญ่มคีวามเหน็พ้องต้องกันว่าการเจรจา

ควรรวบรวมทุกฝ่ายเข้ามาให้มากที่สุดเท่าที่ท�าได้ แต่นี่ไม่ใช่กรณีแบบ “ยิ่งเยอะยิ่งดี” ในบริบทของปัจจุบัน 

ถ้ากองทัพต้องการเจรจากับกลุ่มคนที่สั่งการความไม่สงบได้ กลุ่มเดียวที่ควรเจรจาด้วยจริง ๆ ก็คือบีอาร์เอ็น

แหล่งข่าวในบอีาร์เอน็บอกว่าทางกลุม่ยังไม่รีบร้อนทีจ่ะเข้าสูโ่ต๊ะเจรจาใด ๆ  เป้าหมายเฉพาะหน้าของกลุม่คอื

การสร้างความเข้มแข็งให้ปีกการเมืองก่อน เพ่ือให้ทางกลุ่มสามารถติดต่อสัมพันธ์กับประชาคมระหว่าง

ประเทศและสาธารณชนได้ด้วยตัวเอง แทนที่จะถูกมาเลเซียหรือประเทศไทยคอยชี้น�า แต่หากปราศจากการ

ยอมรบัอย่างเป็นทางการจากรฐัต่าง ๆ  สิง่ท่ีบอีาร์เอน็เรยีกว่าปีกการเมอืงก็เป็นได้แค่กลุม่อาชญากรในสายตา

ของกรุงเทพ

นักปฏิบัติการสันติภาพเริ่มเคลื่อนไหว

การพูดคยุกับกลุม่แบ่งแยกดนิแดนไม่ใช่เรือ่งใหม่ส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีรฐัไทย ถึงแม้ย่ิงลกัษณ์เป็นรฐับาล

แรกที่รับรองการพูดคุยอย่างเป็นทางการ กระทั่งท�าให้ประชาชนทั่วไปเกิดความหวังว่าแลเห็นสันติภาพร�าไร
17 Pathan, Don, “Beliefs shaken as theatre of violence widens in South,” Special to The Nation, August 1, 2014.
18 Ibid.
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น้อยรวมตัวกันมากล่าวค�าอ�าลาที่ที่ท�าการ ศอ.บต. ในจังหวัดยะลา ส่วนคนกลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะประชาชน

ในชุมชนฝ่ายแบ่งแยกดินแดน มองว่าทวีก�าลังเล่นเกมอันตราย เพราะเขาพยายามผลักดันการริเร่ิม

กระบวนการสันตภิาพทัง้ทียั่งไม่พร้อม ทัง้ ๆ  ท่ีควรเร่ิมต้นด้วยการแสวงหาความเหน็ชอบจาก Dewan Pimpinan 

Parti (DPP) ทีเ่ป็นสภาแกนน�าของบอีาร์เอน็เสยีก่อน แต่กลบัชงิเปิดตัวการรเิริม่สนัติภาพในวันที ่28 กุมภาพันธ์ 

2556 อันที่จริง เพียงไม่นานหลังจากน้ัน การริเริ่มกระบวนการสันติภาพของรัฐบาลย่ิงลักษณ์ก็กลายเป็น

ปาหี่ทางการเมืองเมื่อการเจรจาระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับกลุ่มสารพัดบุคคลท่ีสมอ้างว่าเป็นตัวแทน

ของบีอาร์เอ็นเริ่มต้นขึ้น14

เพียงแค่ไม่ก่ีวนัหลงัจากการรเิริม่สนัติภาพเปิดตวัอย่างเป็นทางการ กองทพัไทยก็ตัดสนิใจอนญุาตให้

นายวัน กาเดร์ เจ๊ะมัน อดีตผู้น�ากลุ่มเบอร์ซาตู กลับเข้ามาในประเทศไทย เบอร์ซาตูเคยเป็นองค์กรร่มให้

ขบวนการแบ่งแยกดนิแดนมลายูปาตานี แต่ยุตบิทบาทไปแล้วในปัจจบุนั วนั กาเดร์ประกาศวางอาวุธในการ

ต่อสูเ้พ่ือเอกราชและกล่าวในทีส่าธารณะว่าเขาอยากกลบัมาปาตานใีนฐานะเสรชีนตัง้แต่เกือบสบิปีก่อน แต่

กองทัพเพ่ิงอนุญาตให้เขาเข้าประเทศในจังหวะนี้พอดี เขาได้รับอนุญาตให้กลับมาเพราะกองทัพต้องการใช้

เขาท�าลายความน่าเชือ่ถือของทวี ซึง่เขาก็ปฏิบตัติาม ยุทธศาสตร์ประการหน่ึงของกองทัพในการขดัขวางการ

ริเริ่มสันติภาพของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็คือ การยินยอมให้วัน กาเดร์สื่อสารต่อสาธารณะ ปล่อยให้เขาพูดโจมตี

มาเลเซยีและวจิารณ์การรเิริม่ของย่ิงลกัษณ์/ทักษณิ กระนัน้ก็ตาม ดูเหมอืนเขาพูดเกินบทและสอดแทรกความ

คิดเห็นของตัวเองว่า รัฐบาลโลกตะวันตกควรเข้ามารับบทบาทคนกลางผู้ไกล่เกลี่ย15

ความรุนแรง การวางระเบิดต้อนรับ คสช.

เพียงแค่ไม่กีว่นัหลงัจากกองทพัก่อรฐัประหาร นักรบบอีาร์เอน็ในพ้ืนทีก็่ไม่รัง้รอทีจ่ะต้อนรบั คสช. ด้วย

การวางระเบิดหลายจุดและยิงปืนปะทะกันประปราย ปฏิบัติการน้ีคือการประกาศท่าทีดูแคลนต่อกลุ่มผู้น�า

ใหม่ในกรุงเทพ มีผู้เสียชีวิตสามรายและบาดเจ็บกว่า 60 คนในช่วงสุดสัปดาห์แรกหลังการรัฐประหารเดือน

พฤษภาคม 2557 เสาไฟฟ้าสบิกว่าต้นหกัโค่นจากแรงระเบดิ ท�าให้ไฟฟ้าดบัและหลายพ้ืนทีใ่นจงัหวัดปัตตานี

ตกอยู่ในความมืดมิด ตู้เอทีเอ็มจ�านวนมากต้องปิดให้บริการเนื่องจากปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าที่ตามมา ส่วน

สถานีบริการน�้ามันต้องปิดให้บริการในวันนั้น มีผู้ได้ยินเสียงปืนปะทะกันประปรายตามสถานท่ีต่างๆ อย่าง

น้อยสองแห่งในชานเมืองปัตตานี เรือลาดตระเวนที่จอดริมฝั่งแม่น�้าปัตตานีถูกระเบิดมือขว้างใส่ สันนิษฐาน

ว่าเป็นฝีมอืของผูก่้อความไม่สงบ แรงระเบดิทะลวงด้านข้างของล�าเรอืเป็นโพรงใหญ่และมเีจ้าหน้าทีส่ามราย

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ตามข้อมูลที่ พล.ร.ต. กาญจน์ ดีอุบล โฆษกกองทัพเรือกล่าวต่อสื่อมวลชน16

คสช. ต้องตระหนกอีกครัง้เมื่อการโจมตขียายไปถงึอ�าเภอเบตง จังหวดัยะลาในปลายเดอืนกรกฎาคม 

ท�าให้มผีูเ้สยีชวิีตสามคนและบาดเจบ็ประมาณ 30 คน การโจมตีครัง้นีเ้ป็นการวางระเบดิทีส่ร้างความเสยีหาย 

อย่างหนักต่อโรงแรมแห่งหน่ึงในย่านธุรกิจของอ�าเภอท่ีคนไทยรู้จักกันดี ตลอดช่วงสิบปีก่อนหน้านี้ 

14 Pathan, Don, “Coup or no coup, insurgency goes on in the deep South,” June 5, 2015. 
15 Ibid.
16 Pathan, Don, “Bomb attacks in Thai south ‘challenge’ to coup leaders,” Sunday, May 25, 2014

อ�าเภอเบตงไม่เคยได้รบัความกระทบกระเทอืน ถงึแม้กระแสการก่อความไม่สงบจะโหมกระหน�า่ในสามจงัหวัด

ชายแดนภาคใต้ก็ตาม การโจมตีเบตงเกิดขึน้หลงัจากผูก่้อความไม่สงบขยายโรงละครแห่งความรุนแรงมาถึง

อ�าเภอสะเดาได้เจด็เดอืน ก่อนหน้านัน้ อ�าเภอสะเดาในจงัหวัดสงขลาต้องเผชญิกับการวางระเบดิสามลกูซ้อน

ภายในวันเดียว การก่อความไม่สงบในสองอ�าเภอนี้ท้าทายความเชื่อที่มีมานานในหมู่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความ

มั่นคงของไทยว่า อ�าเภอสะเดากับอ�าเภอเบตงจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะเหตุผลสองประการ ประการแรก 

นกัรบใช้มนัเป็นเส้นทางผ่านในการเข้าออกประเทศไทยด้านทะเลอนัดามนั ประการท่ีสองคอืเหตผุลในแง่การ

คมนาคม กล่าวคือ มีถนนแค่ไม่กี่เส้นที่ตัดเข้าสู่สองอ�าเภอนี้ ท�าให้ผู้ก่อความไม่สงบแทรกซึมเข้าไปค่อนข้าง

ยาก แต่การโจมตีท้ังสองครั้งข้างต้นท�าลายความเชื่อท่ียึดมั่นมานานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมั่นคงไทย แต่

ถึงแม้ผู้ก่อความไม่สงบสามารถพิสูจน์ว่า ตนมีศักยภาพท่ีจะขยายปฏิบัติการออกไปนอกเวทีโรงละครแห่ง

ความรุนแรงดั้งเดิม แต่การลงมือต่อเนื่องและการคงอยู่ในอาณาเขตบุกเบิกใหม่นี้กลับเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า17

กลุ่มแบ่งแยกดินแดนส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนการโจมตีสถานีน�้ามันสี่แห่งและร้านสะดวกซื้อ 

7-11 หลายแห่งพร้อมกันในเมอืงปัตตานีเมือ่เดอืนพฤษภาคมปีท่ีแล้ว การก่อความไม่สงบทีอ่�าเภอเบตงก็เช่น

กัน มกีารส่งสญัญาณเตอืนล่วงหน้าบางอย่างเพ่ือลดการบาดเจบ็ล้มตายให้น้อยท่ีสดุ สญัญาณเตอืนมกัมขีึน้

ในลักษณะของระเบิดลูกเล็ก ๆ ก่อนการโจมตีที่ปัตตานี ผู้ต้องสงสัยวิ่งตรงไปหารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดรอหลัง

จากจอดมอเตอร์ไซค์ซุกซ่อนระเบิดข้างปั๊มน�้ามัน การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนคล้าย ๆ กันเกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อ

ด้วย หลังจากประสบความรุนแรงต่อเนื่องเป็น 10 ปี ชาวบ้านเริ่มรู้จักอ่านสัญญาณเหล่านี้และวิ่งหนีเอาตัว

รอด18

เมื่อกองทัพควบคุมรัฐสภาที่รัฐบาลทหารเป็นผู้แต่งตั้งอย่างเบ็ดเสร็จโดยไม่มีฝ่ายค้าน เหล่านายพลก็

ต้องคดิพิจารณาเอาเองว่าจะผลกัดันการรเิริม่สนัตภิาพอย่างไร ส่วนใหญ่มคีวามเหน็พ้องต้องกันว่าการเจรจา

ควรรวบรวมทุกฝ่ายเข้ามาให้มากที่สุดเท่าที่ท�าได้ แต่นี่ไม่ใช่กรณีแบบ “ยิ่งเยอะยิ่งดี” ในบริบทของปัจจุบัน 

ถ้ากองทัพต้องการเจรจากับกลุ่มคนที่สั่งการความไม่สงบได้ กลุ่มเดียวที่ควรเจรจาด้วยจริง ๆ ก็คือบีอาร์เอ็น

แหล่งข่าวในบอีาร์เอน็บอกว่าทางกลุม่ยังไม่รบีร้อนทีจ่ะเข้าสูโ่ต๊ะเจรจาใด ๆ  เป้าหมายเฉพาะหน้าของกลุม่คอื

การสร้างความเข้มแข็งให้ปีกการเมืองก่อน เพ่ือให้ทางกลุ่มสามารถติดต่อสัมพันธ์กับประชาคมระหว่าง

ประเทศและสาธารณชนได้ด้วยตัวเอง แทนที่จะถูกมาเลเซียหรือประเทศไทยคอยชี้น�า แต่หากปราศจากการ

ยอมรบัอย่างเป็นทางการจากรฐัต่าง ๆ  สิง่ท่ีบอีาร์เอน็เรียกว่าปีกการเมอืงก็เป็นได้แค่กลุม่อาชญากรในสายตา

ของกรุงเทพ

นักปฏิบัติการสันติภาพเริ่มเคลื่อนไหว

การพูดคยุกับกลุม่แบ่งแยกดนิแดนไม่ใช่เร่ืองใหม่ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐไทย ถึงแม้ย่ิงลกัษณ์เป็นรฐับาล

แรกที่รับรองการพูดคุยอย่างเป็นทางการ กระทั่งท�าให้ประชาชนทั่วไปเกิดความหวังว่าแลเห็นสันติภาพร�าไร
17 Pathan, Don, “Beliefs shaken as theatre of violence widens in South,” Special to The Nation, August 1, 2014.
18 Ibid.
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คณะท�างานของย่ิงลกัษณ์ผดิพลาดตรงท่ีคดิว่าสามารถเปิดตวัการริเร่ิมโดยอาศยัคนท่ีมอีทิธิพลต่อผูก่้อความ

ไม่สงบน้อยมากอย่างฮัสซัน ตอยิบเป็นศูนย์กลาง แล้วแค่นั้นก็เพียงพอที่จะสร้างการขับเคลื่อนได้ ฮัสซันไม่

ได้รับมอบหมายอ�านาจจากสภา DPP ที่เป็นแกนน�าของบีอาร์เอ็น อีกทั้งไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้น�ากลุ่ม

จรยุทธ์ในพ้ืนที่ น่ีคือค�าอธิบายว่าท�าไมผู้ก่อความไม่สงบจึงไม่รามือจากการโจมตีกองก�าลังความมั่นคงของ

ไทย ย่ิงกว่านั้น เมื่อรัฐบาลทหารประกาศว่าจะเร่ิมต้นพูดคุยสันติภาพอีกคร้ัง กลับไม่ได้รับความสนใจจาก

สาธารณชนเท่าทีค่วร แต่ดงัทีน่ายทหารอาวโุสคนหนึง่กล่าวว่า นัน่ไม่ใช่เรือ่งเลวร้ายมากนกั เพราะรฐับาลเอง

ก็ไม่ต้องการให้ประชาชนมีความเชื่อผิด ๆ หรือกระตุ้นความคาดหวังเลื่อนลอย ซึ่งเคยเกิดข้ึนในสมัยท่ีนาย

ภราดร พัฒนถาบตุร เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาต ิและ พ.ต.อ.ทวเีป็นผูด้แูลกระบวนการ ความท้าทาย

ที่ภราดรและทวีต้องเผชิญก็คือการที่สังคมมีความคาดหวังสูงต่อการริเริ่มที่เป็นอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆ ระหว่าง

เรื่องหลอกลวงกับความเชื่อมั่นที่ไม่มีอะไรรองรับ

แต่การที่สาธารณชนไม่ตื่นเต้นตาม มิใช่อุปสรรคหยุดย้ังคนกลางและนักปฏิบัติการสันติภาพท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศจากการมองหาหนทางเข้าไปมท่ีีน่ังในโต๊ะเจรจาหรือมส่ีวนในกระบวนการสนัตภิาพ

นักปฏิบัติการสันติภาพกลุ่มหนึ่งเข้าหานายฮาซัน วีระยุดา อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย ส่วนอีกกลุ่ม

หนึง่ก�าลงัพูดคยุกับรองประธานาธิบดียูซฟุ กัลลาของอนิโดนเีซยี นายสรุเกียรติ ์เสถียรไทย อดตีรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงการต่างประเทศของไทย ออกมากล่าวต่อสาธารณะว่า อินโดนีเซียควรเป็นคนกลางอีกฝ่ายร่วมกับ

มาเลเซียในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ เขาเคยขอค�าแนะน�าจากสถานวิจัยความขัดแย้งและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สุรเกียรติ์ใน

ฐานะประธาน Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) สุรเกียรติ์อาจพยายามสนับสนุนการดึง

ทกุฝ่ายเข้ามาร่วมพูดคยุ แต่หากการรเิริม่สนัตภิาพตลอด 10 ปีท่ีผ่านมาบอกอะไรเราบ้าง นัน่ก็คอื ฝ่ายทีย่อม

เข้ามาเป็นคนกลางน้ันก็เพราะมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องอาณาเขตอย่างมาก19 ขบวนการแบ่งแยกดินแดนท่ี

ก่อตั้งมานานบางกลุ่มก็เริ่มเคล่ือนไหวเช่นกัน ภาพถ่ายของอากิโกะ โฮริบะจากมูลนิธิ Sasakawa Peace 

Foundation และนายอัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง นักวิชาการชาวมลายูปาตานีผู้ล่วงลับ พบปะดื่มกาแฟกับ

ตัวแทนชาวมลายูปาตานีท่ีลี้ภัยในยุโรปแพร่ไปท่ัวสื่อสังคมออนไลน์ ท�าให้ท้ังผู้สังเกตการณ์และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจ ถึงที่สุดแล้ว การปรากฏตัวในที่สาธารณะของผู้เล่นท่ีมีศักยภาพมัก

เกิดขึน้จากการคดิค�านวณมาแล้วระดับหน่ึง ในช่วงเดยีวกันเรายังเห็นการกลบัมาปรากฏตวัของนายแวฮามดั 

แวยูซุฟ ประธานสภาที่ปรึกษามลายูปาตานี ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นกลไกด้านนิติบัญญัติขององค์กรร่มแบ่งแยก

ดินแดนเบอร์ซาตูท่ียุติบทบาทไปแล้ว เขาประกาศเอกราชปาตานีผ่านวิดีโอที่เผยแพร่ใน Youtube อย่าง

หน้าตาเฉย ปาตานใีนทีน้ี่หมายถึงดินแดนทางประวตัศิาสตร์ของชาวมลายูท่ีครอบคลมุสามจงัหวัดทีพู่ดภาษา

มลายูในชายแดนใต้ของไทย “ป๊ะฮามัดแค่ลองหยั่งเชิง” คือค�าพูดของนายทหารอาวุโสไทย เขาแนะน�าว่า

สาธารณชนไม่ควรมีปฏิกิริยาใด ๆ ต่อค�าประกาศเอกราชนี้20

19 Pathan, Don, “One ingredient still missing in Prayut’s recipe for peace in South,” Special to The Nation, November 29, 2014.
20 Ibid. โปรดดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถลงการณ์ของสภาที่ปรึกษามลายูปาตานีได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=xaiK1v0Gl80.

เข้มข้นและคิดค�านวณ: การก่อความไม่สงบในชายแดนใต้

การโจมตีของผู้ก่อความไม่สงบยังด�าเนินต่อเน่ืองไม่ลดราวาศอกต่อไปอีกหลายเดือนในสามจังหวัด

ชายแดนใต้ หลังจากประจักษ์ชัดแล้วว่า คสช. เชิญมาเลเซียสานต่อบทบาทผู้อ�านวยความสะดวกอย่างเป็น

ทางการและคณะรฐัมนตรใีนกรงุเทพก�าลงัปรบัท่าทีเก่ียวกับการเจรจากับฝ่ายกบฏ ในเดอืนพฤษภาคม 2558 

อ�าเภอเมืองยะลาตกอยู่ในภาวะปั่นป่วนติดต่อกันถึงสามวัน เริ่มต้นจากระเบิดขนาดเล็ก 24 ลูกระเบิดขึ้นทั่ว

ทัง้เมอืงในเวลาแค่สองชัว่โมง โครงข่ายความมัน่คงเข้ามาคมุสถานการณ์ทนัทหีรอือย่างน้อยกด็เูหมอืนอย่าง

นั้น แต่ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดระเบิดอีกสี่ลูกในเช้าวันต่อมา พลตรีปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 ออก

หน้าปกป้องมาตรการความมัน่คงทีเ่ข้ามาคมุพ้ืนทีใ่นตอนเย็นวันพฤหสับดีทีจ่งัหวัดยะลาโดยอ้างว่า ระเบดิที่

เกิดขึน้หลงัจากนัน้เป็นระเบดิท่ีวางไว้ตัง้แต่ยังไม่เกดิระเบดิต่อเนือ่ง พลตรีปราการยังกล่าวด้วยว่า ระเบดิเหล่า

นีถู้กจดุในระยะไกล เป็นไปได้ว่าใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ป็นตวัจดุระเบดิ การวางระเบดิตดิต่อกันเพ่ือสร้างความ

อบัอายให้กลไกความมั่นคงของไทยยงัต่อเนือ่งมาจากเหตกุารณ์คาร์บอมบ์ในวนัที ่10 เมษายนบนเกาะสมยุ

อันเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีหลักฐานชี้ชัดว่าต้นตอของระเบิดมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทว่าภายใน

เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการระเบิดที่เกาะสมุย โฆษกของรัฐบาลทหาร กระทรวงกลาโหมและกองทัพไทย 

พร้อมใจกันออกมาอ้างว่า คาร์บอมบ์เกาะสมยุไม่เก่ียวข้องกับความไม่สงบในภาคใต้ นายประวิตร วงษ์สวุรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในกรุงเทพว่า ระเบิดมีแต่ลูกเล็ก ๆ และดูเหมือนผู้กระท�า

ความผดิตัง้ใจก่อกวนมากกว่ามุง่หมายชวิีตคน เจ้าหน้าท่ียืนยันว่ามกีระสนุดาวกระจายบรรจอุยู่ในลกูระเบดิ

และรถยนต์คันนั้นจอดห่างจากพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น

แหล่งข่าวในรัฐบาลไทยและขบวนการบีอาร์เอ็นกล่าวว่า คาร์บอมบ์เกาะสมุยเก่ียวข้องกับความขัด

แย้งในภาคใต้ของประเทศไทยทุกประการ การวางระเบดิทีเ่กาะสมยุกับการวางระเบดิต่อเน่ืองสามวันในยะลา

คอืสารอนัแขง็กร้าวถึงฝ่ายไทยเพ่ือสือ่ความไม่พอใจต่อวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผดิในหมูก่องก�าลงัความมัน่คง 

มันเป็นการเตือนประเทศไทยกับมาเลเซียด้วยว่า ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็นซึ่งควบคุมนักรบผู้ก่อ

ความไม่สงบส่วนใหญ่ในพ้ืนที ่ไม่สนับสนนุมาราปาตานทีีท่�าตวัเป็นแกนกลางให้ขบวนการมลายูปาตานีอ่ืน ๆ  

(ยกเว้นบีอาร์เอ็น) มาร่วมกันวางยุทธศาสตร์ก่อนพบปะกับคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขฝ่ายไทยซึ่งน�าโดย

พลเอกอกัษรา การวางระเบดิทีเ่กาะสมยุ รวมทัง้การให้ข่าวสารบดิเบอืนหลงัจากนัน้ เป็นประเดน็ท่ีจะกลบัมา

หลอกหลอนกลไกความมัน่คงฝ่ายไทยในอกีหน่ึงปีให้หลงั เมือ่มกีารค้นพบว่า รถยนต์ทีใ่ช้ซกุซ่อนระเบดิโจมตี

ด่านต�ารวจ-ทหารเกาะหม้อแกงในอ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นรถยนต์คันเดียวกันที่นักรบใช้ขนส่งผู้

ปฏิบัติการไปเกาะสมุยเพื่อวางระเบิดในเดือนเมษายน 255821

มาราปาตานีกับค�าถามถึงความชอบธรรม

ในวันที่ 21 เมษายน 2558 ดาโต๊ะ อาหมัด ซัมซามิน ฮาซิม ผู้อ�านวยความสะดวกที่ได้รับแต่งตั้งจาก

21 Pathan, Don, Deep South peace efforts hit another dead end, May 22, 2015. ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์คันเดียวกันที่ใช้ในเกาะสมุยกับคาร์บอมบ์เกาะหม้อแกงได้มาจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของ
ไทยที่ให้สัมภาษณ์โดยขอสงวนชื่อเป็นความลับ. 
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คณะท�างานของย่ิงลกัษณ์ผดิพลาดตรงท่ีคดิว่าสามารถเปิดตวัการรเิริม่โดยอาศัยคนท่ีมอีทิธิพลต่อผูก่้อความ

ไม่สงบน้อยมากอย่างฮัสซัน ตอยิบเป็นศูนย์กลาง แล้วแค่นั้นก็เพียงพอที่จะสร้างการขับเคลื่อนได้ ฮัสซันไม่

ได้รับมอบหมายอ�านาจจากสภา DPP ที่เป็นแกนน�าของบีอาร์เอ็น อีกทั้งไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้น�ากลุ่ม

จรยุทธ์ในพ้ืนที่ น่ีคือค�าอธิบายว่าท�าไมผู้ก่อความไม่สงบจึงไม่รามือจากการโจมตีกองก�าลังความมั่นคงของ

ไทย ย่ิงกว่านั้น เมื่อรัฐบาลทหารประกาศว่าจะเร่ิมต้นพูดคุยสันติภาพอีกครั้ง กลับไม่ได้รับความสนใจจาก

สาธารณชนเท่าทีค่วร แต่ดงัทีน่ายทหารอาวโุสคนหนึง่กล่าวว่า นัน่ไม่ใช่เรือ่งเลวร้ายมากนกั เพราะรฐับาลเอง

ก็ไม่ต้องการให้ประชาชนมีความเช่ือผิด ๆ หรือกระตุ้นความคาดหวังเลื่อนลอย ซึ่งเคยเกิดข้ึนในสมัยท่ีนาย

ภราดร พัฒนถาบตุร เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาต ิและ พ.ต.อ.ทวเีป็นผูด้แูลกระบวนการ ความท้าทาย

ที่ภราดรและทวีต้องเผชิญก็คือการที่สังคมมีความคาดหวังสูงต่อการริเริ่มที่เป็นอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆ ระหว่าง

เรื่องหลอกลวงกับความเชื่อมั่นที่ไม่มีอะไรรองรับ

แต่การท่ีสาธารณชนไม่ต่ืนเต้นตาม มิใช่อุปสรรคหยุดย้ังคนกลางและนักปฏิบัติการสันติภาพท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศจากการมองหาหนทางเข้าไปมท่ีีน่ังในโต๊ะเจรจาหรอืมส่ีวนในกระบวนการสนัตภิาพ

นักปฏิบัติการสันติภาพกลุ่มหนึ่งเข้าหานายฮาซัน วีระยุดา อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย ส่วนอีกกลุ่ม

หนึง่ก�าลงัพูดคยุกับรองประธานาธิบดยูีซฟุ กัลลาของอนิโดนเีซยี นายสรุเกียรต์ิ เสถียรไทย อดีตรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงการต่างประเทศของไทย ออกมากล่าวต่อสาธารณะว่า อินโดนีเซียควรเป็นคนกลางอีกฝ่ายร่วมกับ

มาเลเซียในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ เขาเคยขอค�าแนะน�าจากสถานวิจัยความขัดแย้งและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สุรเกียรติ์ใน

ฐานะประธาน Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) สุรเกียรติ์อาจพยายามสนับสนุนการดึง

ทกุฝ่ายเข้ามาร่วมพูดคยุ แต่หากการรเิร่ิมสนัตภิาพตลอด 10 ปีท่ีผ่านมาบอกอะไรเราบ้าง นัน่ก็คอื ฝ่ายทีย่อม

เข้ามาเป็นคนกลางน้ันก็เพราะมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องอาณาเขตอย่างมาก19 ขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่

ก่อตั้งมานานบางกลุ่มก็เริ่มเคลื่อนไหวเช่นกัน ภาพถ่ายของอากิโกะ โฮริบะจากมูลนิธิ Sasakawa Peace 

Foundation และนายอัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง นักวิชาการชาวมลายูปาตานีผู้ล่วงลับ พบปะดื่มกาแฟกับ

ตัวแทนชาวมลายูปาตานีท่ีล้ีภัยในยุโรปแพร่ไปท่ัวสื่อสังคมออนไลน์ ท�าให้ท้ังผู้สังเกตการณ์และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจ ถึงที่สุดแล้ว การปรากฏตัวในที่สาธารณะของผู้เล่นท่ีมีศักยภาพมัก

เกิดขึน้จากการคดิค�านวณมาแล้วระดบัหน่ึง ในช่วงเดยีวกันเรายังเห็นการกลบัมาปรากฏตัวของนายแวฮามดั 

แวยูซุฟ ประธานสภาที่ปรึกษามลายูปาตานี ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นกลไกด้านนิติบัญญัติขององค์กรร่มแบ่งแยก

ดินแดนเบอร์ซาตูท่ียุติบทบาทไปแล้ว เขาประกาศเอกราชปาตานีผ่านวิดีโอที่เผยแพร่ใน Youtube อย่าง

หน้าตาเฉย ปาตานใีนทีน้ี่หมายถึงดนิแดนทางประวตัศิาสตร์ของชาวมลายูท่ีครอบคลมุสามจงัหวัดทีพู่ดภาษา

มลายูในชายแดนใต้ของไทย “ป๊ะฮามัดแค่ลองหยั่งเชิง” คือค�าพูดของนายทหารอาวุโสไทย เขาแนะน�าว่า

สาธารณชนไม่ควรมีปฏิกิริยาใด ๆ ต่อค�าประกาศเอกราชนี้20

19 Pathan, Don, “One ingredient still missing in Prayut’s recipe for peace in South,” Special to The Nation, November 29, 2014.
20 Ibid. โปรดดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถลงการณ์ของสภาที่ปรึกษามลายูปาตานีได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=xaiK1v0Gl80.

เข้มข้นและคิดค�านวณ: การก่อความไม่สงบในชายแดนใต้

การโจมตีของผู้ก่อความไม่สงบยังด�าเนินต่อเน่ืองไม่ลดราวาศอกต่อไปอีกหลายเดือนในสามจังหวัด

ชายแดนใต้ หลังจากประจักษ์ชัดแล้วว่า คสช. เชิญมาเลเซียสานต่อบทบาทผู้อ�านวยความสะดวกอย่างเป็น

ทางการและคณะรฐัมนตรใีนกรงุเทพก�าลงัปรบัท่าทีเก่ียวกับการเจรจากับฝ่ายกบฏ ในเดอืนพฤษภาคม 2558 

อ�าเภอเมืองยะลาตกอยู่ในภาวะปั่นป่วนติดต่อกันถึงสามวัน เริ่มต้นจากระเบิดขนาดเล็ก 24 ลูกระเบิดขึ้นทั่ว

ทัง้เมอืงในเวลาแค่สองชัว่โมง โครงข่ายความมัน่คงเข้ามาคมุสถานการณ์ทนัทหีรืออย่างน้อยกด็เูหมอืนอย่าง

นั้น แต่ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดระเบิดอีกสี่ลูกในเช้าวันต่อมา พลตรีปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 ออก

หน้าปกป้องมาตรการความมัน่คงทีเ่ข้ามาคมุพ้ืนทีใ่นตอนเย็นวันพฤหสับดีทีจ่งัหวัดยะลาโดยอ้างว่า ระเบดิที่

เกิดขึน้หลงัจากนัน้เป็นระเบดิท่ีวางไว้ต้ังแต่ยังไม่เกดิระเบดิต่อเนือ่ง พลตรีปราการยังกล่าวด้วยว่า ระเบดิเหล่า

นีถู้กจดุในระยะไกล เป็นไปได้ว่าใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ป็นตวัจดุระเบดิ การวางระเบดิตดิต่อกันเพ่ือสร้างความ

อบัอายให้กลไกความมั่นคงของไทยยงัต่อเนือ่งมาจากเหตกุารณ์คาร์บอมบ์ในวนัที ่10 เมษายนบนเกาะสมยุ

อันเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีหลักฐานชี้ชัดว่าต้นตอของระเบิดมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทว่าภายใน

เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการระเบิดที่เกาะสมุย โฆษกของรัฐบาลทหาร กระทรวงกลาโหมและกองทัพไทย 

พร้อมใจกันออกมาอ้างว่า คาร์บอมบ์เกาะสมยุไม่เก่ียวข้องกับความไม่สงบในภาคใต้ นายประวิตร วงษ์สวุรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในกรุงเทพว่า ระเบิดมีแต่ลูกเล็ก ๆ และดูเหมือนผู้กระท�า

ความผดิตัง้ใจก่อกวนมากกว่ามุง่หมายชวิีตคน เจ้าหน้าท่ียืนยันว่ามกีระสนุดาวกระจายบรรจอุยู่ในลกูระเบดิ

และรถยนต์คันนั้นจอดห่างจากพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น

แหล่งข่าวในรัฐบาลไทยและขบวนการบีอาร์เอ็นกล่าวว่า คาร์บอมบ์เกาะสมุยเก่ียวข้องกับความขัด

แย้งในภาคใต้ของประเทศไทยทุกประการ การวางระเบดิทีเ่กาะสมยุกับการวางระเบดิต่อเน่ืองสามวันในยะลา

คอืสารอนัแขง็กร้าวถึงฝ่ายไทยเพ่ือสือ่ความไม่พอใจต่อวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผดิในหมูก่องก�าลงัความมัน่คง 

มันเป็นการเตือนประเทศไทยกับมาเลเซียด้วยว่า ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็นซึ่งควบคุมนักรบผู้ก่อ

ความไม่สงบส่วนใหญ่ในพ้ืนที ่ไม่สนับสนนุมาราปาตานทีีท่�าตวัเป็นแกนกลางให้ขบวนการมลายูปาตานีอืน่ ๆ  

(ยกเว้นบีอาร์เอ็น) มาร่วมกันวางยุทธศาสตร์ก่อนพบปะกับคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขฝ่ายไทยซึ่งน�าโดย

พลเอกอกัษรา การวางระเบดิทีเ่กาะสมยุ รวมทัง้การให้ข่าวสารบดิเบอืนหลงัจากนัน้ เป็นประเดน็ท่ีจะกลบัมา

หลอกหลอนกลไกความมัน่คงฝ่ายไทยในอกีหน่ึงปีให้หลงั เมือ่มกีารค้นพบว่า รถยนต์ทีใ่ช้ซกุซ่อนระเบดิโจมตี

ด่านต�ารวจ-ทหารเกาะหม้อแกงในอ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นรถยนต์คันเดียวกันที่นักรบใช้ขนส่งผู้

ปฏิบัติการไปเกาะสมุยเพื่อวางระเบิดในเดือนเมษายน 255821

มาราปาตานีกับค�าถามถึงความชอบธรรม

ในวันที่ 21 เมษายน 2558 ดาโต๊ะ อาหมัด ซัมซามิน ฮาซิม ผู้อ�านวยความสะดวกที่ได้รับแต่งตั้งจาก

21 Pathan, Don, Deep South peace efforts hit another dead end, May 22, 2015. ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์คันเดียวกันที่ใช้ในเกาะสมุยกับคาร์บอมบ์เกาะหม้อแกงได้มาจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของ
ไทยที่ให้สัมภาษณ์โดยขอสงวนชื่อเป็นความลับ. 
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มาเลเซีย จัดประชุมพบปะกับตัวแทนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหกกลุ่ม ผู้ท่ีอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนจากฝ่าย

บอีาร์เอน็คอือาวัง ญาบตั และผูช่้วยคอืโต๊ะอหิม่ามฮาเลง็ ผูเ้ข้าร่วมประชมุคนอืน่ ๆ  ประกอบด้วยตวัแทนจาก

กลุ่มแบ่งแยกดินแดนสามกลุ่ม กล่าวคือ องค์กรปลดปล่อยสหปาตานี (พูโล) Gerakan Mujahidin Islam 

Patani (GMIP) และ Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP) ทั้งหมดกล่าวย�้าความตั้งใจที่จะใช้มารา

ปาตานีเป็นแกนกลางในการรวบรวมกลุ่มต่าง ๆ และผลักดันกระบวนการสันติภาพให้ก้าวไปข้างหน้า แต่

ปัญหาของมาราปาตานีก็คือ แกนน�าบีอาร์เอ็นและนักรบในพื้นที่ไม่ยอมรับว่าอาวัง ญาบัตเป็นตัวแทนบีอาร์

เอ็นและนักรบของขบวนการ ซัมซุดดิน ข่าน หน่ึงในสามคนที่อ้างตัวเองเป็นประธานขององค์กรปลดปล่อย

สหปาตานี (พูโล) ก็ตดัสนิใจทีจ่ะไม่เข้าร่วมกระบวนการจนกว่าจะมคีวามคบืหน้าอย่างอืน่ ท้ังนีอ้าจเนือ่งจาก

พิจารณาแล้วว่าหากปราศจากบีอาร์เอ็น การขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพไปข้างหน้าย่อมเป็นไปไม่ได้

อย่างสิ้นเชิง

นอกจากไม่ได้รบัการยอมรบัจากนักรบในพ้ืนทีแ่ละสภาองค์กรน�า DPP แล้ว มาราปาตานแีละสมาชกิ

ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของบีอาร์เอ็นยังต้องเผชิญกับเสียงคัดค้านอย่างแข็งกร้าวจากนายกรัฐมนตรี

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ตัดสินใจล้มเลิกแนวคิดท่ีจะยอมรับมาราปาตานีในฐานะองค์กรอย่างเป็น

ทางการระหว่างการประชมุกับคณะพูดคยุเพ่ือสนัตสิขุของพลเอกอกัษราในเดอืนพฤษภาคม 2558 แหล่งข่าว

ในรัฐบาลยืนยันว่า ประยุทธ์ต้องการพูดคุย “สันติสุข” แต่เขาไม่พร้อมที่จะรับรองสถานะของมาราปาตานี 

เพราะเกรงว่านั่นเท่ากับ “สร้างความเป็นสถาบัน” ให้องค์กรนี้ ซึ่งอาจเบิกทางให้ประเด็นปัญหาชายแดนใต้

กลายเป็น “ประเดน็นานาชาต”ิ อน่ึง เนือ่งจากในปีน้ันมาเลเซยีเป็นประธานกลุม่อาเซยีน ข้าราชการกระทรวง

ต่างประเทศของไทยบางคนเกรงว่า ผู้อ�านวยความสะดวกของการพูดคุยอาจผลักดันให้ความขัดแย้งใน

ชายแดนภาคใต้ของไทยกลายเป็นส่วนหนึง่ในวาระของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ อนัท่ีจรงิ ไม่มข้ีอบ่งชีใ้ดๆ ว่า

กัวลาลัมเปอร์พยายามผลักความขัดแย้งนี้ให้เป็น “ประเด็นนานาชาติ” มาเลเซียก็เช่นเดียวกับประเทศไทย 

กล่าวคือมีจุดยืนต่อการจัดการปัญหาที่ยึดมั่นในเรื่องอาณาเขตและไม่ยอมให้รัฐบาลต่างชาติและคนกลาง

จากประเทศตะวันตกเข้ามาเป็นกรรมการของกระบวนการสันตภิาพ ในเมือ่ความขดัแย้งนีเ้กิดขึน้ตรงพรมแดน

พอดี มาเลเซียจึงมองตัวเองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายหนึ่งในกระบวนการนี้ 22

ส�าหรับผู้อยู่วงในฝ่ายความมั่นคงและผู้สังเกตการณ์กระบวนการสันติภาพนี้อย่างใกล้ชิด การที่

บอีาร์เอน็ไม่เข้าร่วมการพูดคยุสนัตภิาพภายใต้ร่มธงมาราปาตานีไม่ใช่เรือ่งน่าประหลาดใจเลย สญัญาณนัน้

เห็นชัดราวกับเขียนแปะไว้บนก�าแพงมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เมื่ออุสตาซแวสือแม สุเด็น วัย 67 ปี ซึ่ง

ตอนนั้นรักษาการเป็นเลขาธิการสภา DPP ของบีอาร์เอ็น ถูกยิงเสียชีวิตที่อ�าเภอปะนาเระ มีรายงานข่าวว่า 

พ.ต.อ.ปัญญาวัฒน์ ชมุแสง ผกก.สภ.ปะนาเระ กล่าวว่า อสุตาซแวสือแมข่ีรถจกัรยานยนต์กลับบ้านตามล�าพัง

หลงัจากประกอบพิธีละหมาดทีม่สัยิด จากน้ันมชีายสองคนขีม่อเตอร์ไซค์ตามมาด้านหลงัและประกบยิงหลาย

นัดเข้าที่ศีรษะด้วยปืนพก ท�าให้อุสตาซเสียชีวิตทันที พ.ต.อ.ปัญญาวัฒน์บอกว่าสาเหตุของการยิงสังหารไม่

22 Pathan, Don, “Bangkok lacks THE WILL to make peace in deep South,” The Nation, June 27, 2015.

ทราบแน่ชดั รวมทัง้แรงจงูใจด้วย ทัง้ฝ่ังไทยและบอีาร์เอน็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผูส้ัง่ฆ่า ท้ังฝ่ายไทยและบอีาร์เอน็

ยืนยันว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็น

อุสตาซแวสือแมท�าหน้าท่ีเลขาธิการสภาองค์กรน�า DPP ของบีอาร์เอ็นมาตั้งแต่ต้นปี 2553 เขาท�า

หน้าท่ีแทนนายรอมล ีอตุรสนิธ์ุ ท่ีเสยีชีวติในมาเลเซยีเมือ่เดอืนกุมภาพันธ์ 2553 กองทัพไทยให้ความช่วยเหลอื

ในการน�าศพของนายรอมลีกลับมาท�าพิธีฝังที่จังหวัดนราธิวาส แวสือแมถูกปลดออกจากต�าแหน่งหลังจาก

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ริเริ่มกระบวนการสันติภาพในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ไม่นาน ผู้น�าสูงสุดของบีอาร์เอ็น

รู้สึกว่าแวสือแมเริ่มคิดไม่ซื่อเมื่อเขาสนับสนุนการริเริ่มกระบวนการสันติภาพของย่ิงลักษณ์ แหล่งข่าวใน

ขบวนการบอกว่าเขาได้รับการติดต่อจากดาโต๊ะซัมซามินและอาวัง ญาบัต ซึ่งอ้างตัวเป็นประธานของ 

บอีาร์เอน็/มาราปาตานทีีเ่ข้าร่วมโต๊ะเจรจาสนัตภิาพกับรฐับาลย่ิงลกัษณ์ อาวัง ญาบตัมอบหมายให้แวสอืแม

ช่วยเกลี้ยกล่อมนักรบในพ้ืนที่ให้หันมาสนับสนุนบทบาทของมาราปาตานีในการพูดคุยสันติภาพ แรงจูงใจ

และผู้กระท�าความผิดเบื้องหลังการสังหารอุสตาซยังคงเป็นปริศนา เรื่องเดียวที่ชัดเจนก็คือ หลังจากการตาย

ของแวสอืแม การริเริ่มสนัตภิาพกค็ลอนแคลนยิง่กว่าเดมิ ส�าหรบัคนทีเ่ชื่อว่าฝ่ายไทยสัง่ฆ่าเขาเพราะเขาเป็น

แค่ผู้ประสานงานท่ีหมดประโยชน์แล้ว  การท่ีเขาถูกลอบสังหารย่ิงตอกย�้าความเชื่อว่าการสานเสวนากับ

เจ้าหน้าทีรั่ฐฝ่ายไทยเป็นเรือ่งไว้ใจไม่ได้  นอกจากจะมฝ่ีายทีส่ามทีเ่ป็นกลางมาคอยก�ากับกระบวนการ ส�าหรบั

คนที่คิดว่าเป็นฝีมือของบีอาร์เอ็น ความตายของเขายิ่งตอกย�้าความเชื่อว่าการย้ายข้างมีราคาสูงเท่าชีวิต23

ค�าเตือนแข็งกร้าวต่อหน่วยความมั่นคงท้องถิ่นและกองก�าลังกึ่งทหารของรัฐบาล

กลางเดอืนกรกฎาคม 2557 ผูก่้อความไม่สงบประมาณ 40 คนโจมตป้ีอม/จดุตรวจขนาดค่อนข้างใหญ่

ของต�ารวจที่สี่แยกหลักของอ�าเภอทุ่งยางแดงในจังหวัดปัตตานี เป็นชนวนให้มีการยิงปะทะกันอย่างรุนแรง

นักรบกลุ่มย่อยสามกลุ่มโอบล้อมโจมตีจุดตรวจจากสามทิศทาง รัฐต้องส่งก�าลังเสริมทางเฮลิคอปเตอร์ 

เนื่องจากนักรบตัดต้นไม้วางขวางถนนทุกสายที่ตรงเข้าส่ีแยกและเตรียมพร้อมสกัดก�าลังเสริม การโจมตี

ครั้งน้ีผิดจากทุกครั้ง ปรกติแล้วนักรบมักถอยก่อนท่ีก�าลังเสริมจะมาถึง ชาวบ้านเล่าว่ากระสุนปลิวว่อนทุก

ทศิทาง รูกระสนุบนก�าแพงตกึร้างฝ่ังตรงข้ามถนนทีน่กัรบใช้ซุม่ซ่อนตวัมร่ีองรอยเหน็ชดัทเีดยีว ดงัท่ีเกิดขึน้ทกุ

ครัง้หลงัเหตโุจมต ีต�ารวจท้องท่ีบกุไปโรงเรยีนปอเนาะท่ีอยู่ใกล้ท่ีสดุ โรงเรยีนปอเนาะคอืโรงเรยีนกินนอนสอน

ศาสนาอสิลามตามประเพณีดัง้เดมิในท้องถ่ิน ต�ารวจควบคมุตัวนกัเรยีนกลุม่หนึง่และกล่าวกันว่ามกีารท�าร้าย

ร่างกายด้วย ไม่นานหลังจากน้ัน ในวันท่ี 12 ตุลาคม ผู้ปฏิบัติการบีอาร์เอ็นก็วางเพลิงเผาโรงเรียนรัฐบาล

ห้าแห่งในอ�าเภอทุ่งยางแดงและอีกแห่งในอ�าเภอมายอ เพ่ือแสดงความไม่พอใจท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยท�าร้าย

นักเรียนปอเนาะ กองทัพอ้างว่าการวางเพลิงที่เกิดข้ึนเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลจับกุมบุคคลส�าคัญของผู้ก่อ

ความไม่สงบเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ไม่มีการระบุชื่อว่าจับกุมใครบ้าง

หลงัจากกองก�าลงัฝ่ายความมัน่คงของไทยต้องเสยีหน้าจากเหตปุะทะครัง้น้ี มคีวามพยายามท่ีจะจ�ากัด
23 Pathan, Don, “Deep South peace efforts hit another dead end,” May 22, 2015. ดอน ปาทานสัมภาษณ์ผู้น�าและผู้ปฏิบัติการของบีอาร์เอ็นในพื้นที่และในต่างประเทศเกี่ยวกับบทบาทและการ
เสียชีวิตของอุสตาซแวสือแม สุเด็น.
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มาเลเซีย จัดประชุมพบปะกับตัวแทนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหกกลุ่ม ผู้ท่ีอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนจากฝ่าย

บอีาร์เอน็คอือาวัง ญาบตั และผูช่้วยคอืโต๊ะอหิม่ามฮาเลง็ ผูเ้ข้าร่วมประชมุคนอืน่ ๆ  ประกอบด้วยตวัแทนจาก

กลุ่มแบ่งแยกดินแดนสามกลุ่ม กล่าวคือ องค์กรปลดปล่อยสหปาตานี (พูโล) Gerakan Mujahidin Islam 

Patani (GMIP) และ Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP) ทั้งหมดกล่าวย�้าความตั้งใจที่จะใช้มารา

ปาตานีเป็นแกนกลางในการรวบรวมกลุ่มต่าง ๆ และผลักดันกระบวนการสันติภาพให้ก้าวไปข้างหน้า แต่

ปัญหาของมาราปาตานีก็คือ แกนน�าบีอาร์เอ็นและนักรบในพื้นที่ไม่ยอมรับว่าอาวัง ญาบัตเป็นตัวแทนบีอาร์

เอ็นและนักรบของขบวนการ ซัมซุดดิน ข่าน หน่ึงในสามคนที่อ้างตัวเองเป็นประธานขององค์กรปลดปล่อย

สหปาตานี (พูโล) ก็ตดัสนิใจทีจ่ะไม่เข้าร่วมกระบวนการจนกว่าจะมคีวามคบืหน้าอย่างอืน่ ท้ังนีอ้าจเนือ่งจาก

พิจารณาแล้วว่าหากปราศจากบีอาร์เอ็น การขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพไปข้างหน้าย่อมเป็นไปไม่ได้

อย่างสิ้นเชิง

นอกจากไม่ได้รบัการยอมรับจากนักรบในพ้ืนทีแ่ละสภาองค์กรน�า DPP แล้ว มาราปาตานแีละสมาชิก

ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของบีอาร์เอ็นยังต้องเผชิญกับเสียงคัดค้านอย่างแข็งกร้าวจากนายกรัฐมนตรี

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประยุทธ์ตัดสินใจล้มเลิกแนวคิดท่ีจะยอมรับมาราปาตานีในฐานะองค์กรอย่างเป็น

ทางการระหว่างการประชมุกับคณะพูดคยุเพ่ือสนัตสิขุของพลเอกอกัษราในเดอืนพฤษภาคม 2558 แหล่งข่าว

ในรัฐบาลยืนยันว่า ประยุทธ์ต้องการพูดคุย “สันติสุข” แต่เขาไม่พร้อมที่จะรับรองสถานะของมาราปาตานี 

เพราะเกรงว่านั่นเท่ากับ “สร้างความเป็นสถาบัน” ให้องค์กรนี้ ซึ่งอาจเบิกทางให้ประเด็นปัญหาชายแดนใต้

กลายเป็น “ประเดน็นานาชาต”ิ อน่ึง เนือ่งจากในปีน้ันมาเลเซยีเป็นประธานกลุม่อาเซยีน ข้าราชการกระทรวง

ต่างประเทศของไทยบางคนเกรงว่า ผู้อ�านวยความสะดวกของการพูดคุยอาจผลักดันให้ความขัดแย้งใน

ชายแดนภาคใต้ของไทยกลายเป็นส่วนหนึง่ในวาระของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ อนัท่ีจรงิ ไม่มข้ีอบ่งช้ีใดๆ ว่า

กัวลาลัมเปอร์พยายามผลักความขัดแย้งนี้ให้เป็น “ประเด็นนานาชาติ” มาเลเซียก็เช่นเดียวกับประเทศไทย 

กล่าวคือมีจุดยืนต่อการจัดการปัญหาที่ยึดมั่นในเรื่องอาณาเขตและไม่ยอมให้รัฐบาลต่างชาติและคนกลาง

จากประเทศตะวันตกเข้ามาเป็นกรรมการของกระบวนการสันตภิาพ ในเมือ่ความขดัแย้งนีเ้กิดขึน้ตรงพรมแดน

พอดี มาเลเซียจึงมองตัวเองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายหนึ่งในกระบวนการนี้ 22

ส�าหรับผู้อยู่วงในฝ่ายความมั่นคงและผู้สังเกตการณ์กระบวนการสันติภาพนี้อย่างใกล้ชิด การที่

บอีาร์เอน็ไม่เข้าร่วมการพูดคยุสนัตภิาพภายใต้ร่มธงมาราปาตานีไม่ใช่เรือ่งน่าประหลาดใจเลย สญัญาณนัน้

เห็นชัดราวกับเขียนแปะไว้บนก�าแพงมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เมื่ออุสตาซแวสือแม สุเด็น วัย 67 ปี ซึ่ง

ตอนนั้นรักษาการเป็นเลขาธิการสภา DPP ของบีอาร์เอ็น ถูกยิงเสียชีวิตที่อ�าเภอปะนาเระ มีรายงานข่าวว่า 

พ.ต.อ.ปัญญาวฒัน์ ชมุแสง ผกก.สภ.ปะนาเระ กล่าวว่า อสุตาซแวสอืแมขีร่ถจกัรยานยนต์กลบับ้านตามล�าพัง

หลงัจากประกอบพิธีละหมาดทีม่สัยิด จากน้ันมชีายสองคนขีม่อเตอร์ไซค์ตามมาด้านหลงัและประกบยิงหลาย

นัดเข้าที่ศีรษะด้วยปืนพก ท�าให้อุสตาซเสียชีวิตทันที พ.ต.อ.ปัญญาวัฒน์บอกว่าสาเหตุของการยิงสังหารไม่

22 Pathan, Don, “Bangkok lacks THE WILL to make peace in deep South,” The Nation, June 27, 2015.

ทราบแน่ชัด รวมทัง้แรงจงูใจด้วย ทัง้ฝ่ังไทยและบอีาร์เอน็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผูส้ัง่ฆ่า ท้ังฝ่ายไทยและบอีาร์เอน็

ยืนยันว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็น

อุสตาซแวสือแมท�าหน้าท่ีเลขาธิการสภาองค์กรน�า DPP ของบีอาร์เอ็นมาตั้งแต่ต้นปี 2553 เขาท�า

หน้าท่ีแทนนายรอมล ีอตุรสนิธ์ุ ท่ีเสยีชีวติในมาเลเซยีเมือ่เดอืนกุมภาพันธ์ 2553 กองทัพไทยให้ความช่วยเหลือ

ในการน�าศพของนายรอมลีกลับมาท�าพิธีฝังที่จังหวัดนราธิวาส แวสือแมถูกปลดออกจากต�าแหน่งหลังจาก

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ริเริ่มกระบวนการสันติภาพในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ไม่นาน ผู้น�าสูงสุดของบีอาร์เอ็น

รู้สึกว่าแวสือแมเริ่มคิดไม่ซื่อเมื่อเขาสนับสนุนการริเริ่มกระบวนการสันติภาพของย่ิงลักษณ์ แหล่งข่าวใน

ขบวนการบอกว่าเขาได้รับการติดต่อจากดาโต๊ะซัมซามินและอาวัง ญาบัต ซึ่งอ้างตัวเป็นประธานของ 

บอีาร์เอน็/มาราปาตานทีีเ่ข้าร่วมโต๊ะเจรจาสนัตภิาพกับรัฐบาลย่ิงลกัษณ์ อาวัง ญาบตัมอบหมายให้แวสอืแม

ช่วยเกลี้ยกล่อมนักรบในพ้ืนที่ให้หันมาสนับสนุนบทบาทของมาราปาตานีในการพูดคุยสันติภาพ แรงจูงใจ

และผู้กระท�าความผิดเบื้องหลังการสังหารอุสตาซยังคงเป็นปริศนา เรื่องเดียวที่ชัดเจนก็คือ หลังจากการตาย

ของแวสอืแม การริเริ่มสนัตภิาพกค็ลอนแคลนยิง่กว่าเดมิ ส�าหรบัคนทีเ่ชื่อว่าฝ่ายไทยสัง่ฆ่าเขาเพราะเขาเป็น

แค่ผู้ประสานงานท่ีหมดประโยชน์แล้ว  การที่เขาถูกลอบสังหารย่ิงตอกย�้าความเชื่อว่าการสานเสวนากับ

เจ้าหน้าทีร่ฐัฝ่ายไทยเป็นเรือ่งไว้ใจไม่ได้  นอกจากจะมฝ่ีายท่ีสามทีเ่ป็นกลางมาคอยก�ากับกระบวนการ ส�าหรบั

คนที่คิดว่าเป็นฝีมือของบีอาร์เอ็น ความตายของเขายิ่งตอกย�้าความเชื่อว่าการย้ายข้างมีราคาสูงเท่าชีวิต23

ค�าเตือนแข็งกร้าวต่อหน่วยความมั่นคงท้องถิ่นและกองก�าลังกึ่งทหารของรัฐบาล

กลางเดอืนกรกฎาคม 2557 ผูก่้อความไม่สงบประมาณ 40 คนโจมตป้ีอม/จดุตรวจขนาดค่อนข้างใหญ่

ของต�ารวจที่สี่แยกหลักของอ�าเภอทุ่งยางแดงในจังหวัดปัตตานี เป็นชนวนให้มีการยิงปะทะกันอย่างรุนแรง

นักรบกลุ่มย่อยสามกลุ่มโอบล้อมโจมตีจุดตรวจจากสามทิศทาง รัฐต้องส่งก�าลังเสริมทางเฮลิคอปเตอร์ 

เนื่องจากนักรบตัดต้นไม้วางขวางถนนทุกสายที่ตรงเข้าสี่แยกและเตรียมพร้อมสกัดก�าลังเสริม การโจมตี

ครั้งน้ีผิดจากทุกครั้ง ปรกติแล้วนักรบมักถอยก่อนท่ีก�าลังเสริมจะมาถึง ชาวบ้านเล่าว่ากระสุนปลิวว่อนทุก

ทศิทาง รกูระสนุบนก�าแพงตกึร้างฝ่ังตรงข้ามถนนทีน่กัรบใช้ซุม่ซ่อนตวัมร่ีองรอยเหน็ชดัทเีดยีว ดงัท่ีเกิดขึน้ทกุ

ครัง้หลงัเหตโุจมต ีต�ารวจท้องท่ีบกุไปโรงเรยีนปอเนาะท่ีอยู่ใกล้ท่ีสดุ โรงเรียนปอเนาะคอืโรงเรียนกินนอนสอน

ศาสนาอิสลามตามประเพณีด้ังเดิมในท้องถ่ิน ต�ารวจควบคมุตัวนกัเรียนกลุ่มหนึง่และกล่าวกันว่ามกีารท�าร้าย

ร่างกายด้วย ไม่นานหลังจากน้ัน ในวันท่ี 12 ตุลาคม ผู้ปฏิบัติการบีอาร์เอ็นก็วางเพลิงเผาโรงเรียนรัฐบาล

ห้าแห่งในอ�าเภอทุ่งยางแดงและอีกแห่งในอ�าเภอมายอ เพ่ือแสดงความไม่พอใจท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยท�าร้าย

นักเรียนปอเนาะ กองทัพอ้างว่าการวางเพลิงที่เกิดขึ้นเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลจับกุมบุคคลส�าคัญของผู้ก่อ

ความไม่สงบเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ไม่มีการระบุชื่อว่าจับกุมใครบ้าง

หลงัจากกองก�าลงัฝ่ายความมัน่คงของไทยต้องเสยีหน้าจากเหตปุะทะครัง้น้ี มคีวามพยายามท่ีจะจ�ากัด
23 Pathan, Don, “Deep South peace efforts hit another dead end,” May 22, 2015. ดอน ปาทานสัมภาษณ์ผู้น�าและผู้ปฏิบัติการของบีอาร์เอ็นในพื้นที่และในต่างประเทศเกี่ยวกับบทบาทและการ
เสียชีวิตของอุสตาซแวสือแม สุเด็น.
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ความเสยีหาย “ทุ่งยางแดงโมเดล” จงึเกดิขึน้ ทุง่ยางแดงโมเดลแตกต่างอย่างไรจากความพยายามก่อนหน้า

นี้ที่จะถ่ายโอนงานด้านความมั่นคงให้ชาวบ้านท้องถิ่นท�าแทน หรือการพยายามตั้งหน่วยติดอาวุธที่เป็นชาว

บ้านกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงท้องถิ่นอันประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ก�านันและอาสาสมัครรักษาดินแดนให้เข้า

มามีส่วนร่วมในการรักษาความม่ันคง เป็นเรื่องท่ีคงต้องคาดเดากันเอง ทุ่งยางแดงโมเดลมีความคล้ายคลึง

อย่างย่ิงกับตวัแบบทีเ่รยีกว่า “เพนตากอน2” ทีค่ดิค้นข้ึนหลงัจากผูก่้อความไม่สงบบนหลงัรถกระบะยิงทหาร

ลาดตระเวนที่ขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต 4 นายที่อ�าเภอมายอ จังหวัดปัตตานีในเดือนกรกฎาคม 2555 ทหาร

ท้ังสี่นายถูกยิงในระยะประชิด กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ได้และมีการเผยแพร่ท่ัวสื่อสังคมออนไลน์

รัฐบาลย่ิงลักษณ์พยายามสร้างภาพว่าคุมสถานการณ์ได้ ดังน้ันจึงมีการยักย้ายถ่ายเทหน่วยทหารต�ารวจ 

หน่วยงานต่าง ๆ  และบคุลากรเพ่ือสร้าง “เพนตากอน2” ข้ึน แน่นอน กลุม่ผูว้างนโยบายก็พูดคล้าย ๆ  กันแบบ

เดิมว่าจะยกระดับการประสานงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงต่าง ๆ ให้กระชับมากขึ้น24

แต่คงเป็นการเข้าใจผดิแน่ ๆ  ถ้ากล่าวว่าทุง่ยางแดงโมเดลประสบความส�าเร็จ เพียงหน่ึงปีหลงัจากการ

ยิงกันอย่างโหดร้ายท่ีทุ่งยางแดง ในเดือนสิงหาคม 2558 ท่ีบ้านปูแล อ�าเภอยะหา จังหวัดยะลา กลุ่มผู้ก่อ

ความไมส่งบจ�านวนประมาณ 30 คนบกุโจมตฐีานปฏบิัตกิารเลก็ ๆ  ของอาสาสมัครชุดคุ้มครองต�าบล (ชคต.) 

จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 18 คน บาดเจ็บสาหัส 6 คน หลังจากมีการยิงปะทะและขว้างระเบิดใส่ยาวนานเกือบ 30 

นาที ชาวบ้านแถวนัน้เล่าว่ามนัไม่ค่อยเหมอืนการยิงต่อสูเ้ท่าไรนัก เพราะ ชคต. ถ้าไม่ว่ิงหนีไปก็นอนคว�า่หน้า

หลบกับพื้นในกระท่อมไม้ไผ่ที่พวกเขาใช้หลับนอน รูกระสุนและความเสียหายจากลูกระเบิด M79 บ่งบอกว่า

มนัเป็นการโจมตีฝ่ายเดยีว นักรบแบ่งแยกดนิแดนชงิปืนทีรั่ฐบาลแจกให้อาสาสมคัรไปได้ 7 กระบอก อย่างไร

ก็ตาม ชาวบ้านในพ้ืนท่ีแสดงความประหลาดใจท่ีผู้ก่อความไม่สงบชาวมลายูมุสลิมบุกโจมตี ชคต. ตาม

ยุทธศาสตร์ทุ่งยางแดงโมเดล กองทัพไทยท�าความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีรัฐในหมู่บ้านว่า พวกเขาจะ

แกล้ง “เอาหูไปนาเอาตาไปไร่” แบบเดมิไม่ได้แล้ว และถ้ายังอยากรับเบีย้เลีย้งจากรัฐบาลต่อไป ก็ต้องเสีย่ง

ชีวิตในฐานะส่วนหนึ่งของกลไกความมั่นคงของรัฐ ส่วนผู้ก่อความไม่สงบก็เตือน ชคต. กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ในสายบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย (ผู้ใหญ่บ้านและก�านัน) ว่า ถ้าขืนพวกเขาติดอาวุธต่อสู้กับ

ผูก่้อความไม่สงบ ก็ต้องตกเป็นเป้าการโจมตเีช่นกัน แต่การโจมต ีชคต.กับฐานปฏบิตักิารกลบัมน้ีอยครัง้มาก 

เพราะสมาชกิของหน่วยตดิอาวุธภายใต้กระทรวงมหาดไทยน้ีเป็นแค่ชาวบ้านในสายตาของผูก่้อความไม่สงบ

ชาวมลายูมุสลิม ชคต.มักถูกเรียกตัวมาเพ่ือรักษาความปลอดภัยให้ข้าราชการกระทรวง และผู้ก่อความไม่

สงบแทบไม่เคยมุง่โจมตพีวกเขา เพราะลกัษณะงานของ ชคต.เป็นแค่การรักษาความปลอดภัยธรรมดาทัว่ไป 

ไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหาร การโจมตีฐานปฏิบัติการ ชคต. ในอ�าเภอยะหาไม่ได้มุ่งเอาชีวิต แต่เป็นแค่การตัก

เตือนอย่างแข็งกร้าวต่อรัฐบาลไทยและชาวบ้านท้องถิ่นว่า ถ้ากล้าติดอาวุธสู้กับขบวนการ ผู้ก่อความไม่สงบ

ก็กล้าเอาชีวิตพวกเขาเหมือนกัน25

24 When security forces can’t be trusted, The Nation, Editorial, Oct 31, 2014. โปรดอ่านเพิ่มเติม: “Army sets up Thung Yang Daeng defensive model to counter arson attack,” South 
Watch - Thai PBS,  October 13, 2014. 
25 Pathan, Don, “Insurgents focus ire on local defence volunteers”, The Nation, Aug. 4, 2015.

แต่ค�าเตือนไม่ได้จ�ากัดเฉพาะหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ว่าจ้างชาวมลายูมุสลิมท้องถิ่น ผู้ก่อความ

ไม่สงบส่งสัญญาณให้กองก�าลังชาวพุทธรับรู้ถึงอันตรายของการจับอาวุธสู้เช่นกัน ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 

2558 ระเบิดประกอบเองอานุภาพรุนแรงระเบิดข้ึนตรงป้อมจุดตรวจที่ตั้งขึ้นเพ่ือปกป้องชุดรักษาความ

ปลอดภัยหมู่บ้านหรือท่ีเรียกกันว่า ชรบ. ท่ีบ้านโคกข้ีเหล็ก จังหวัดปัตตานี ส่งผลให้ ชรบ. สี่คนเสียชีวิต 

ณ จุดเกิดเหตุและอีกห้าคนได้รับบาดเจ็บ แรงระเบิดทลายอาคารชั่วคราวและส่งคลื่นความตระหนก 

ไปท่ัวภูมภิาค ส�าหรบัผูส้งัเกตการณ์ภายนอกทีไ่ม่รูต้ืน้ลกึหนาบางมากนกั รายละเอยีดของเหตกุารณ์ก็ดปูรกติ

ธรรมดา กล่าวคือ ผู้ก่อความไม่สงบชาวมลายูมุสลิมสังหารกองก�าลังชาวพุทธด้วยระเบิดที่ซ่อนอยู่ในอาคาร

จุดตรวจชั่วคราวของ ชรบ. แต่ส�าหรับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้สันทัดกรณีด้านความขัดแย้งชายแดนใต้ เหตุการณ์

วันที่ 12 พฤศจิกายนไม่ใช่การโจมตีธรรมดา มันมุ่งเป้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งปรกติแล้วผู้ก่อ

ความไม่สงบจะไม่ยุ่งด้วยเพราะถือว่าพวกเขาไม่ค่อยเป็นภัยคุกคามต่อผู้ก่อความไม่สงบ

ชรบ. ได้รับอาวุธปืนและรับการฝึกอบรมวิธีใช้อาวุธตามค�าสั่งของกระทรวงมหาดไทย ชรบ.จะไม่ลาด

ตระเวณพ้นบริเวณหมูบ้่านและมารวมพลกันในตอนเย็นเพียงเพ่ือท�าหน้าท่ียาม แต่ละหน่วยได้รับงบประมาณ

จ�ากัดจ�าเข่ีย แค่พอซือ้กาแฟกับเคร่ืองดืม่อืน่ ๆ  มาตนุไว้เดอืนต่อเดอืนเพ่ือให้การเฝ้าเวรยามกลางคนืไม่ทรมาน

เกินไปนัก ผู้สังเกตการณ์ในพื้นที่ ทั้งฝ่ายมุสลิมและฝ่ายพุทธ ต่างไม่ผลีผลามที่จะลงความเห็นเกี่ยวกับการ

โจมตใีนวันท่ี 12 พฤศจกิายน ถึงแม้มคีวามเหน็พ้องต้องกันเบือ้งต้นว่า เหตกุารณ์นีต้ัง้ใจให้เป็น “สารแขง็กร้าว” 

จากผู้ก่อความไม่สงบว่า กองก�าลังชาวบ้านจะต้องจ่ายราคาสูงหากวางตัวเกินบทบาทเดิม ๆ ที่ไม่เป็นภัย

คกุคาม  กล่าวอกีนัยหน่ึง เหตกุารณ์วันที ่12 พฤศจกิายนคือการโจมตโีดยตรงต่อยทุธศาสตร์ทุง่ยางแดงโมเดล

ของกองทัพ ซ่ึงมีแผนการต่อเน่ืองที่จะถ่ายโอนความรับผิดชอบด้านความมั่นคงให้แก่ชาวบ้านผ่าน ชรบ. 

ผู้ใหญ่บ้านและอาสารักษาดินแดน กลไกทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย26

ยึดทรัพย์โรงเรียนปอเนาะญิฮาดวิทยา

ตามแนวทางแบบตาต่อตาฟันต่อฟันท่ีประเทศไทยชอบปฏิบัติมานาน เจ้าหน้าท่ีรัฐตัดสินใจสั่งสอน

บทเรยีนให้ชาวมลายูปาตานด้ีวยการบบีโรงเรียนปอเนาะด้วยวิธีการทางกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีรฐัไม่ต้องใช้อาวุธ

ใด ๆ ในการยึดที่ดิน 14 ไร่ของโรงเรียนญิฮาดวิทยาที่บ้านท่าด่าน จังหวัดปัตตานีให้ตกเป็นทรัพย์สินของรัฐ 

ด้วยข้อกล่าวหาว่าสถานท่ีนีถ้กูใช้เป็นค่ายฝึกอบรมของผูก่้อความไม่สงบแบ่งแยกดินแดน ศาลไทยใช้กฎหมาย

ต่อต้านการฟอกเงินและตัดสินว่า รัฐมีสิทธิย์ึดที่ดนิของโรงเรียนญฮิาดวิทยาเนือ่งจากมีพยานสองปากยนืยนั

ว่า มีการใช้โรงเรียนนี้สนับสนุนกิจกรรมก่อความไม่สงบ โรงเรียนแห่งนี้เป็นของครอบครัวอับดุลเลาะ 

แวมะนอหรอืชาวบ้านเรยีกกันว่าเป๊าะซเูลาะ เขาเป็นโต๊ะครทูีถู่กรฐับาลไทยกล่าวหาว่าเป็นผูน้�าปีกสายทหาร

ของบีอาร์เอ็น โรงเรียนปอเนาะ (หรือปนโดะก์ ในภาษามลายูกลาง) คือโรงเรียนประจ�าตามประเพณีดั้งเดิม 
26 Pathan, Don, “Bomb exposes fatal flaw in far South security plan,” The Nation, Nov. 26, 2015.  ชุมชนทั้งในและรอบบ้านโคกขี้เหล็กมีทั้งชาวมุสลิมกับชาวพุทธปะปนกัน  ชาวพุทธมีจ�านวน
มากกว่าเล็กน้อย  ป้อมที่ถูกวางระเบิดในวันที่ 12 พฤศจิกายนเป็นสถานที่ที่กลุ่มอาสาสมัครชาวพุทธกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันในตอนเย็น  หน่วย ชรบ.อีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นคนมุสลิมล้วนตั้งห่างไปแค่กิโลเมตร
เดียว  ถึงแม้คนทั้งสองกลุ่มจะยังคบหาสมาคมกัน แต่ชาวมุสลิมในท้องที่นั้นกล่าวว่า เหตุการณ์วันที่ 12 พฤศจิกายนก่อให้เกิดความแตกแยกเชิงจิตวิทยาระหว่างสองฝ่าย ทั้งนี้เพราะการโจมตีมุ่งที่กลุ่ม
ชาวพุทธเพียงกลุ่มเดียว.
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ความเสยีหาย “ทุ่งยางแดงโมเดล” จงึเกดิขึน้ ทุง่ยางแดงโมเดลแตกต่างอย่างไรจากความพยายามก่อนหน้า

นี้ที่จะถ่ายโอนงานด้านความมั่นคงให้ชาวบ้านท้องถิ่นท�าแทน หรือการพยายามตั้งหน่วยติดอาวุธที่เป็นชาว

บ้านกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงท้องถิ่นอันประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ก�านันและอาสาสมัครรักษาดินแดนให้เข้า

มามีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคง เป็นเรื่องท่ีคงต้องคาดเดากันเอง ทุ่งยางแดงโมเดลมีความคล้ายคลึง

อย่างย่ิงกับตวัแบบทีเ่รียกว่า “เพนตากอน2” ทีค่ดิค้นข้ึนหลงัจากผูก่้อความไม่สงบบนหลงัรถกระบะยิงทหาร

ลาดตระเวนที่ขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต 4 นายที่อ�าเภอมายอ จังหวัดปัตตานีในเดือนกรกฎาคม 2555 ทหาร

ทั้งสี่นายถูกยิงในระยะประชิด กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ได้และมีการเผยแพร่ท่ัวสื่อสังคมออนไลน์

รัฐบาลย่ิงลักษณ์พยายามสร้างภาพว่าคุมสถานการณ์ได้ ดังน้ันจึงมีการยักย้ายถ่ายเทหน่วยทหารต�ารวจ 

หน่วยงานต่าง ๆ  และบคุลากรเพ่ือสร้าง “เพนตากอน2” ข้ึน แน่นอน กลุม่ผูว้างนโยบายก็พูดคล้าย ๆ  กันแบบ

เดิมว่าจะยกระดับการประสานงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงต่าง ๆ ให้กระชับมากขึ้น24

แต่คงเป็นการเข้าใจผดิแน่ ๆ  ถ้ากล่าวว่าทุง่ยางแดงโมเดลประสบความส�าเรจ็ เพียงหน่ึงปีหลงัจากการ

ยิงกันอย่างโหดร้ายท่ีทุ่งยางแดง ในเดือนสิงหาคม 2558 ท่ีบ้านปูแล อ�าเภอยะหา จังหวัดยะลา กลุ่มผู้ก่อ

ความไมส่งบจ�านวนประมาณ 30 คนบกุโจมตฐีานปฏบิัตกิารเลก็ ๆ  ของอาสาสมัครชุดคุ้มครองต�าบล (ชคต.) 

จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 18 คน บาดเจ็บสาหัส 6 คน หลังจากมีการยิงปะทะและขว้างระเบิดใส่ยาวนานเกือบ 30 

นาที ชาวบ้านแถวนัน้เล่าว่ามนัไม่ค่อยเหมอืนการยิงต่อสูเ้ท่าไรนัก เพราะ ชคต. ถ้าไม่ว่ิงหนีไปก็นอนคว�า่หน้า

หลบกับพื้นในกระท่อมไม้ไผ่ที่พวกเขาใช้หลับนอน รูกระสุนและความเสียหายจากลูกระเบิด M79 บ่งบอกว่า

มนัเป็นการโจมตีฝ่ายเดยีว นักรบแบ่งแยกดนิแดนชงิปืนทีรั่ฐบาลแจกให้อาสาสมคัรไปได้ 7 กระบอก อย่างไร

ก็ตาม ชาวบ้านในพ้ืนท่ีแสดงความประหลาดใจท่ีผู้ก่อความไม่สงบชาวมลายูมุสลิมบุกโจมตี ชคต. ตาม

ยุทธศาสตร์ทุ่งยางแดงโมเดล กองทัพไทยท�าความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีรัฐในหมู่บ้านว่า พวกเขาจะ

แกล้ง “เอาหไูปนาเอาตาไปไร่” แบบเดมิไม่ได้แล้ว และถ้ายังอยากรบัเบีย้เลีย้งจากรฐับาลต่อไป ก็ต้องเสีย่ง

ชีวิตในฐานะส่วนหนึ่งของกลไกความมั่นคงของรัฐ ส่วนผู้ก่อความไม่สงบก็เตือน ชคต. กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ในสายบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย (ผู้ใหญ่บ้านและก�านัน) ว่า ถ้าขืนพวกเขาติดอาวุธต่อสู้กับ

ผูก่้อความไม่สงบ ก็ต้องตกเป็นเป้าการโจมตเีช่นกัน แต่การโจมต ีชคต.กับฐานปฏบิตักิารกลบัมน้ีอยครัง้มาก 

เพราะสมาชกิของหน่วยตดิอาวุธภายใต้กระทรวงมหาดไทยน้ีเป็นแค่ชาวบ้านในสายตาของผูก่้อความไม่สงบ

ชาวมลายูมุสลิม ชคต.มักถูกเรียกตัวมาเพ่ือรักษาความปลอดภัยให้ข้าราชการกระทรวง และผู้ก่อความไม่

สงบแทบไม่เคยมุง่โจมตพีวกเขา เพราะลกัษณะงานของ ชคต.เป็นแค่การรกัษาความปลอดภัยธรรมดาทัว่ไป 

ไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหาร การโจมตีฐานปฏิบัติการ ชคต. ในอ�าเภอยะหาไม่ได้มุ่งเอาชีวิต แต่เป็นแค่การตัก

เตือนอย่างแข็งกร้าวต่อรัฐบาลไทยและชาวบ้านท้องถิ่นว่า ถ้ากล้าติดอาวุธสู้กับขบวนการ ผู้ก่อความไม่สงบ

ก็กล้าเอาชีวิตพวกเขาเหมือนกัน25

24 When security forces can’t be trusted, The Nation, Editorial, Oct 31, 2014. โปรดอ่านเพิ่มเติม: “Army sets up Thung Yang Daeng defensive model to counter arson attack,” South 
Watch - Thai PBS,  October 13, 2014. 
25 Pathan, Don, “Insurgents focus ire on local defence volunteers”, The Nation, Aug. 4, 2015.

แต่ค�าเตือนไม่ได้จ�ากัดเฉพาะหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ว่าจ้างชาวมลายูมุสลิมท้องถิ่น ผู้ก่อความ

ไม่สงบส่งสัญญาณให้กองก�าลังชาวพุทธรับรู้ถึงอันตรายของการจับอาวุธสู้เช่นกัน ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 

2558 ระเบิดประกอบเองอานุภาพรุนแรงระเบิดข้ึนตรงป้อมจุดตรวจท่ีตั้งขึ้นเพ่ือปกป้องชุดรักษาความ

ปลอดภัยหมู่บ้านหรือที่เรียกกันว่า ชรบ. ที่บ้านโคกข้ีเหล็ก จังหวัดปัตตานี ส่งผลให้ ชรบ. สี่คนเสียชีวิต 

ณ จุดเกิดเหตุและอีกห้าคนได้รับบาดเจ็บ แรงระเบิดทลายอาคารชั่วคราวและส่งคลื่นความตระหนก 

ไปท่ัวภูมภิาค ส�าหรบัผูส้งัเกตการณ์ภายนอกทีไ่ม่รูต้ืน้ลกึหนาบางมากนกั รายละเอยีดของเหตกุารณ์ก็ดปูรกติ

ธรรมดา กล่าวคือ ผู้ก่อความไม่สงบชาวมลายูมุสลิมสังหารกองก�าลังชาวพุทธด้วยระเบิดที่ซ่อนอยู่ในอาคาร

จุดตรวจชั่วคราวของ ชรบ. แต่ส�าหรับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้สันทัดกรณีด้านความขัดแย้งชายแดนใต้ เหตุการณ์

วันที่ 12 พฤศจิกายนไม่ใช่การโจมตีธรรมดา มันมุ่งเป้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งปรกติแล้วผู้ก่อ

ความไม่สงบจะไม่ยุ่งด้วยเพราะถือว่าพวกเขาไม่ค่อยเป็นภัยคุกคามต่อผู้ก่อความไม่สงบ

ชรบ. ได้รับอาวุธปืนและรับการฝึกอบรมวิธีใช้อาวุธตามค�าสั่งของกระทรวงมหาดไทย ชรบ.จะไม่ลาด

ตระเวณพ้นบรเิวณหมูบ้่านและมารวมพลกันในตอนเย็นเพียงเพ่ือท�าหน้าท่ียาม แต่ละหน่วยได้รบังบประมาณ

จ�ากัดจ�าเขีย่ แค่พอซือ้กาแฟกับเครือ่งด่ืมอืน่ ๆ  มาตนุไว้เดอืนต่อเดอืนเพ่ือให้การเฝ้าเวรยามกลางคนืไม่ทรมาน

เกินไปนัก ผู้สังเกตการณ์ในพื้นที่ ทั้งฝ่ายมุสลิมและฝ่ายพุทธ ต่างไม่ผลีผลามที่จะลงความเห็นเกี่ยวกับการ

โจมตใีนวันท่ี 12 พฤศจกิายน ถึงแม้มคีวามเหน็พ้องต้องกันเบือ้งต้นว่า เหตกุารณ์นีต้ัง้ใจให้เป็น “สารแขง็กร้าว” 

จากผู้ก่อความไม่สงบว่า กองก�าลังชาวบ้านจะต้องจ่ายราคาสูงหากวางตัวเกินบทบาทเดิม ๆ ที่ไม่เป็นภัย

คกุคาม  กล่าวอกีนัยหน่ึง เหตุการณ์วันที ่12 พฤศจกิายนคือการโจมตโีดยตรงต่อยทุธศาสตร์ทุง่ยางแดงโมเดล

ของกองทัพ ซึ่งมีแผนการต่อเน่ืองที่จะถ่ายโอนความรับผิดชอบด้านความมั่นคงให้แก่ชาวบ้านผ่าน ชรบ. 

ผู้ใหญ่บ้านและอาสารักษาดินแดน กลไกทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย26

ยึดทรัพย์โรงเรียนปอเนาะญิฮาดวิทยา

ตามแนวทางแบบตาต่อตาฟันต่อฟันท่ีประเทศไทยชอบปฏิบัติมานาน เจ้าหน้าท่ีรัฐตัดสินใจสั่งสอน

บทเรยีนให้ชาวมลายูปาตานด้ีวยการบบีโรงเรียนปอเนาะด้วยวิธีการทางกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ต้องใช้อาวุธ

ใด ๆ ในการยึดที่ดิน 14 ไร่ของโรงเรียนญิฮาดวิทยาที่บ้านท่าด่าน จังหวัดปัตตานีให้ตกเป็นทรัพย์สินของรัฐ 

ด้วยข้อกล่าวหาว่าสถานท่ีนีถ้กูใช้เป็นค่ายฝึกอบรมของผูก่้อความไม่สงบแบ่งแยกดินแดน ศาลไทยใช้กฎหมาย

ต่อต้านการฟอกเงินและตัดสินว่า รัฐมีสิทธิย์ึดที่ดนิของโรงเรียนญฮิาดวิทยาเนือ่งจากมีพยานสองปากยนืยนั

ว่า มีการใช้โรงเรียนนี้สนับสนุนกิจกรรมก่อความไม่สงบ โรงเรียนแห่งน้ีเป็นของครอบครัวอับดุลเลาะ 

แวมะนอหรอืชาวบ้านเรยีกกันว่าเป๊าะซเูลาะ เขาเป็นโต๊ะครทูีถู่กรัฐบาลไทยกล่าวหาว่าเป็นผูน้�าปีกสายทหาร

ของบีอาร์เอ็น โรงเรียนปอเนาะ (หรือปนโดะก์ ในภาษามลายูกลาง) คือโรงเรียนประจ�าตามประเพณีดั้งเดิม 
26 Pathan, Don, “Bomb exposes fatal flaw in far South security plan,” The Nation, Nov. 26, 2015.  ชุมชนทั้งในและรอบบ้านโคกขี้เหล็กมีทั้งชาวมุสลิมกับชาวพุทธปะปนกัน  ชาวพุทธมีจ�านวน
มากกว่าเล็กน้อย  ป้อมที่ถูกวางระเบิดในวันที่ 12 พฤศจิกายนเป็นสถานที่ที่กลุ่มอาสาสมัครชาวพุทธกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันในตอนเย็น  หน่วย ชรบ.อีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นคนมุสลิมล้วนตั้งห่างไปแค่กิโลเมตร
เดียว  ถึงแม้คนทั้งสองกลุ่มจะยังคบหาสมาคมกัน แต่ชาวมุสลิมในท้องที่นั้นกล่าวว่า เหตุการณ์วันที่ 12 พฤศจิกายนก่อให้เกิดความแตกแยกเชิงจิตวิทยาระหว่างสองฝ่าย ทั้งนี้เพราะการโจมตีมุ่งที่กลุ่ม
ชาวพุทธเพียงกลุ่มเดียว.
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เด็กผู้ชายมุสลิมเกือบทุกคนจะถูกส่งมาอยู่ปอเนาะเพื่อเรียนศาสนาอิสลามและความหมายของการเป็นชาว

มลายู  แต่ละปอเนาะมีครูใหญ่ที่เรียกว่าโต๊ะครู ชุมชนหมู่บ้านจะให้ความเคารพนับถือโต๊ะครูอย่างสูง ในทาง

ประวัตศิาสตร์ สถาบนัปอเนาะท่ีธ�ารงอยู่มายาวนานช่วยหล่อหลอมปาตานีให้เป็นอูอ่ารยธรรมอสิลามในเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ แม้กระทั่งทุกวันน้ี บรรยากาศอันน่าเลื่อมใสและการศึกษาศาสนาอิสลามในโรงเรียน

ปอเนาะก็ยังดงึดดูนกัเรยีนมาจากท่ัวทัง้เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ โรงเรยีนญิฮาดวิทยาคอืโรงเรยีนประจ�าหนึง่

ในหลายร้อยโรงเรียนดั้งเดิมท่ีเป็นหมุดหมายของภูมิภาคที่เต็มไปด้วยข้อพิพาททางประวัติศาสตร์แห่งนี้ 

เป๊าะซูเลาะหลบหนีการจับกุมออกจากภาคใต้ของประเทศไทยไปตั้งแต่ปี 2548 โรงเรียนญิฮาดวิทยาเคยถูก

สั่งปิดในเดือนพฤษภาคม 2548 ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทางการไทยจับตาดูโรงเรียนแห่งนี้อย่างใกล้ชิด เรียก

ตัวผู้เข้าออกมาสอบปากค�าอยู่เนือง ๆ

การตัง้ข้อกล่าวหาแก่ปอเนาะญิฮาดวิทยาได้สร้างความกังวลใจแก่ชมุชนมสุลมิในสามจงัหวัดชายแดน

ภาคใต้ ค�านิยามของรัฐเกี่ยวกับ “การสนับสนุนการก่อความไม่สงบ” ค่อนข้างคลุมเครือในบริบทของการ

ก่อความไม่สงบในปัตตานี เพราะการรวมตัวทางสังคมหรือการประชุมเกือบทุกรูปแบบในพ้ืนท่ีสามารถเอื้อ

ให้เกิดการพูดคยุเก่ียวกับการแยกตัวเป็นเอกราชได้ หวัข้อนีเ้ก่ียวร้อยกลายเป็นวาทกรรมสาธารณะในชายแดน

ภาคใต้ มนัจงึไม่เป็นธรรมและเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะแยกสถาบนัใดสถาบนัหนึง่ออกมาเป็นจ�าเลย ยกตวัอย่างเช่น 

กรณีที่ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบ 19 รายถูกวิสามัญฆาตกรรมท่ีร้านอาหารแห่งหนึ่งในอ�าเภอ

สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ระหว่างการกวาดล้างพร้อมกันหลายจุดในวันท่ี 28 เมษายน 2548 ท้ังหมดเป็น

สมาชกิทีมฟุตบอลท้องถิน่และมาจากคนละโรงเรยีนกัน หากทมีฟุตบอลสามารถเป็นเวทปีระชมุให้นกัรบแบ่ง

แยกดนิแดนมารวมตัวกัน ถ้าเช่นนัน้การรวมตวัทางสังคมทกุประเภทก็เป็นได้ท้ังส้ิน หากสมาชิกของการประชมุ

นั้น ๆ มีความเชื่อร่วมกันในแม่บททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของปาตานีว่าเป็นมาตุภูมิท่ีถูกรัฐไทย

ครอบครองอย่างไม่ชอบธรรม

กองทพักับเจ้าหน้าทีค่วามมัน่คงไทยยืนยันว่า พวกเขาพยายามตดิต่อกับเป๊าะซเูลาะให้สนบัสนุนการ

เจรจาสันติภาพที่มาเลเซียเป็นผู้อ�านวยความสะดวก แต่ความคืบหน้าเป็นไปอย่างเชื่องช้า พวกเขาพยายาม

หนนุให้ครอบครวัอทุธรณ์ค�าพิพากษาของศาล แต่ความพยายามน้ีก็ไร้ผลเช่นกัน นกักิจกรรมในท้องถ่ินกล่าว

ว่าการยึดท่ีดนิของโรงเรยีนปอเนาะย่ิงเป็นผลดีต่อฝ่ายแบ่งแยกดนิแดน เพราะมนัตอกล่ิมความขัดแย้งระหว่าง

รัฐบาลกับชาวบา้นปัตตานมีากขึน้ ทั้งๆ ทีร่ัฐบาลตอ้งการเอาชนะใจชาวบ้านเหล่านี ้บางคนกว็ิตกกงัวลว่าค�า

ตดัสนินีจ้ะกลายเป็นบรรทัดฐานอนัไม่พึงปรารถนาทีอ่าจท�าให้เกิดการรบิทรพัย์ยึดทีด่นิของโรงเรยีนปอเนาะ

และสถาบันท้องถิ่นอื่น ๆ ด้วยข้อหาพัวพันกับกิจกรรมของการก่อความไม่สงบ27

ท�าลายความน่าเชื่อถือของพื้นที่ปลอดภัย

หลงัจากมรีายงานข่าวในสือ่ไทยท้องถ่ินอ้างว่า ประเทศไทยกับมาราปาตานีตกลงกันก�าหนดให้อ�าเภอ

เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสอยู่ภายใต้โครงการน�าร่องพื้นที่ปลอดภัย ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ไม่รั้งรอที่จะ
27 Pathan, Don, “Southern insurgency: Islamic schools next in firing line?”, The Nation, December 29, 2015.

ท�าลายความน่าเชื่อถือท่ีประกาศว่าเป็นความก้าวหน้าของการริเริ่มสันติภาพท่ีล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่วัน

ทีห่นึง่ นักรบประมาณ 35 คนบกุยึดโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอและใช้โรงพยาบาลเป็นฐานโจมตฐีานของทหาร

พรานที่อยู่ติดกัน แนวคิดเบื้องหลังปฏิบัติการคือการท�าลายความน่าเชื่อถือของโครงการพื้นที่ปลอดภัย รวม

ทั้งเตือนฝ่ายไทยกับมาราปาตานีว่า บีอาร์เอ็นต่างหากคือผู้สั่งการความรุนแรงในพื้นที่ กลุ่มนักรบป้องกันไม่

ให้คนไข้กับบคุลากรทางการแพทย์ตกอยู่ในจดุท่ีอาจโดนลกูหลงระหว่างพวกเขาถล่มยิงใส่ทหารพราน มกีล้อง

วงจรปิดติดอยู่ทั่วไปหมด แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคเพราะนักรบต้ังใจแสดงให้กล้องจับภาพไว้มากกว่าจะสร้าง

ความเสยีหายจรงิจงัแก่ฐานปฏบิตักิารของทหารพราน ในขณะท่ีมาราปาตานตีระหนกอย่างย่ิงกับปฏิบตักิาร

ที่นักรบมลายูปาตานีละเมิดพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิของโรงพยาบาล ซ่ึงถือว่าล�้าเส้นอย่างย่ิงในบรรทัดฐานสมัยใหม่

ส่วนฝ่ายไทยรีบออกมาประณามเหตุการณ์ครั้งนี้ ชี้ว่าการโจมตีโรงพยาบาลเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรม

อย่างร้ายแรง นักรบเหล่าน้ีจึงควรถูกประณามอย่างถึงท่ีสุด แต่คณะบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งมุสลิมและ

พุทธ กลับหยุดความร้อนแรงจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงฝ่ายไทยโดยบอกสื่อว่านักรบ “เป็นห่วง” ความ

ปลอดภัยของพวกเขามากและคอยดูแลไม่ให้คนไข้และบุคลากรทางการแพทย์โดนลูกหลง

กรณีโรงพยาบาลอ�าเภอเจาะไอร้องไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู ้ก่อความไม่สงบปฏิบัติการในพ้ืนที่ของ

สถานพยาบาล ในเดือนพฤษภาคม 2558 ประชาชนสามคนบาดเจ็บสาหัสเมื่อนักรบแบ่งแยกดินแดนจุด

ชนวนระเบิดในลานจอดรถของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สร้างความเสียหายแก่รถยนต์อย่างน้อย 

50 คัน แหล่งข่าวจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกล่าวว่า กองทัพไทยพยายามสร้างภาพให้พวกเขาเป็นปิศาจมา

ตลอดด้วยการอ้างหลักมนุษยธรรม แต่กลับมองข้ามข้อเท็จจริงท่ีฝ่ายไทยเองมักใช้กลยุทธ์ท่ีน่ากังขาในการ

จัดการความขัดแย้งที่ด�ารงมากว่าสิบปีในภาคใต้ท่ีพูดภาษามลายู กองทัพไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอด

เรือ่งการตัง้ด่านในพ้ืนท่ีวัดและโรงเรยีน ซึง่เท่ากับท�าให้พระและนกัเรยีนตกอยู่ในวิถีกระสนุ การตดัสนิใจเช่น

นีไ้ม่เพียงละเมดิหลกัมนษุยธรรมระหว่างประเทศ แต่ท�าไปโดยไม่เคยปรกึษาชาวบ้านด้วย การโจมตีโรงเรยีน

กับวัดเคยเกิดขึน้เป็นประจ�าเมือ่ราวสบิปีก่อน แต่เดีย๋วนีเ้กิดขึน้น้อยครัง้และมกัเป็นการตอบโต้ต่อกรณทีีฝ่่าย

ไทยกระท�าการ “ล�้าเส้น” และ/หรือละเมิดกฎการปะทะที่ไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน28

การโจมตีเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบน

เช่นเดยีวกับการโจมตคีรัง้อืน่ ๆ  ภายในหรอืภายนอกพ้ืนทีพู่ดภาษามลายู  บอีาร์เอน็ไม่ได้อ้างความรบั

ผิดชอบ แต่น่ันเป็นเรื่องดีในสายตากลุ่มผู้น�าระดับชาติฝ่ายไทย อย่างน้อยท่ีสุด มันก็ช่วยให้พวกเขาไม่ต้อง

ล�าบากใจในการตอบค�าถามสงัคมท่ีอาจเป็นประเดน็ขึน้มา ทีผ่่านมา เจ้าหน้าทีฝ่่ายไทยอ้างความดคีวามชอบ

ในการ “จ�ากัดวง” ความรุนแรงไว้เฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหา ทว่าการกระหน�่าโจมตีเมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม 

2559 ในเจ็ดจังหวัดของภาคใต้ตอนบนท�าให้ทุกคนถึงกับพูดไม่ออก กลุ่มผู้น�าระดับชาติไม่กล้าชี้นิ้วโทษใคร 

แต่คณะสืบสวนของรัฐบาลกล่าวว่าบีอาร์เอ็นอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้
28 Pathan, Don, “Outrage over hospital raid reveals military hypocrisy,” The Nation, March 18, 2016. บทสัมภาษณ์เพิ่มเติมในประเด็นนี้มาจากการสัมภาษณ์ระหว่าดอน ปาทานกับผู้น�ากลุ่ม
แบ่งแยกดินแดนที่ลี้ภัยออกนอกประเทศ. 
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เด็กผู้ชายมุสลิมเกือบทุกคนจะถูกส่งมาอยู่ปอเนาะเพื่อเรียนศาสนาอิสลามและความหมายของการเป็นชาว

มลายู  แต่ละปอเนาะมีครูใหญ่ที่เรียกว่าโต๊ะครู ชุมชนหมู่บ้านจะให้ความเคารพนับถือโต๊ะครูอย่างสูง ในทาง

ประวัตศิาสตร์ สถาบนัปอเนาะท่ีธ�ารงอยู่มายาวนานช่วยหล่อหลอมปาตานีให้เป็นอู่อารยธรรมอสิลามในเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ แม้กระทั่งทุกวันน้ี บรรยากาศอันน่าเลื่อมใสและการศึกษาศาสนาอิสลามในโรงเรียน

ปอเนาะก็ยังดงึดดูนกัเรยีนมาจากท่ัวทัง้เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ โรงเรยีนญิฮาดวิทยาคอืโรงเรยีนประจ�าหนึง่

ในหลายร้อยโรงเรียนด้ังเดิมท่ีเป็นหมุดหมายของภูมิภาคที่เต็มไปด้วยข้อพิพาททางประวัติศาสตร์แห่งนี้ 

เป๊าะซูเลาะหลบหนีการจับกุมออกจากภาคใต้ของประเทศไทยไปตั้งแต่ปี 2548 โรงเรียนญิฮาดวิทยาเคยถูก

สั่งปิดในเดือนพฤษภาคม 2548 ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทางการไทยจับตาดูโรงเรียนแห่งนี้อย่างใกล้ชิด เรียก

ตัวผู้เข้าออกมาสอบปากค�าอยู่เนือง ๆ

การตัง้ข้อกล่าวหาแก่ปอเนาะญิฮาดวิทยาได้สร้างความกังวลใจแก่ชมุชนมสุลมิในสามจงัหวัดชายแดน

ภาคใต้ ค�านิยามของรัฐเกี่ยวกับ “การสนับสนุนการก่อความไม่สงบ” ค่อนข้างคลุมเครือในบริบทของการ

ก่อความไม่สงบในปัตตานี เพราะการรวมตัวทางสังคมหรือการประชุมเกือบทุกรูปแบบในพ้ืนท่ีสามารถเอ้ือ

ให้เกิดการพูดคยุเก่ียวกับการแยกตวัเป็นเอกราชได้ หวัข้อนีเ้ก่ียวร้อยกลายเป็นวาทกรรมสาธารณะในชายแดน

ภาคใต้ มนัจงึไม่เป็นธรรมและเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะแยกสถาบนัใดสถาบนัหนึง่ออกมาเป็นจ�าเลย ยกตวัอย่างเช่น 

กรณีที่ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบ 19 รายถูกวิสามัญฆาตกรรมท่ีร้านอาหารแห่งหนึ่งในอ�าเภอ

สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ระหว่างการกวาดล้างพร้อมกันหลายจุดในวันท่ี 28 เมษายน 2548 ท้ังหมดเป็น

สมาชกิทีมฟุตบอลท้องถิน่และมาจากคนละโรงเรยีนกัน หากทมีฟุตบอลสามารถเป็นเวทปีระชมุให้นกัรบแบ่ง

แยกดนิแดนมารวมตวักัน ถ้าเช่นนัน้การรวมตวัทางสังคมทกุประเภทก็เป็นได้ท้ังสิน้ หากสมาชกิของการประชมุ

นั้น ๆ มีความเชื่อร่วมกันในแม่บททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของปาตานีว่าเป็นมาตุภูมิท่ีถูกรัฐไทย

ครอบครองอย่างไม่ชอบธรรม

กองทพักับเจ้าหน้าทีค่วามมัน่คงไทยยืนยันว่า พวกเขาพยายามตดิต่อกับเป๊าะซเูลาะให้สนบัสนุนการ

เจรจาสันติภาพที่มาเลเซียเป็นผู้อ�านวยความสะดวก แต่ความคืบหน้าเป็นไปอย่างเชื่องช้า พวกเขาพยายาม

หนนุให้ครอบครวัอทุธรณ์ค�าพิพากษาของศาล แต่ความพยายามน้ีก็ไร้ผลเช่นกัน นกักิจกรรมในท้องถ่ินกล่าว

ว่าการยึดท่ีดนิของโรงเรยีนปอเนาะย่ิงเป็นผลดต่ีอฝ่ายแบ่งแยกดินแดน เพราะมนัตอกลิม่ความขดัแย้งระหว่าง

รัฐบาลกับชาวบา้นปัตตานมีากขึน้ ทั้งๆ ทีร่ัฐบาลตอ้งการเอาชนะใจชาวบ้านเหล่านี ้บางคนกว็ิตกกงัวลว่าค�า

ตดัสนินีจ้ะกลายเป็นบรรทัดฐานอนัไม่พึงปรารถนาทีอ่าจท�าให้เกิดการรบิทรพัย์ยึดทีด่นิของโรงเรยีนปอเนาะ

และสถาบันท้องถิ่นอื่น ๆ ด้วยข้อหาพัวพันกับกิจกรรมของการก่อความไม่สงบ27

ท�าลายความน่าเชื่อถือของพื้นที่ปลอดภัย

หลงัจากมรีายงานข่าวในสือ่ไทยท้องถ่ินอ้างว่า ประเทศไทยกับมาราปาตานีตกลงกันก�าหนดให้อ�าเภอ

เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสอยู่ภายใต้โครงการน�าร่องพื้นที่ปลอดภัย ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ไม่รั้งรอที่จะ
27 Pathan, Don, “Southern insurgency: Islamic schools next in firing line?”, The Nation, December 29, 2015.

ท�าลายความน่าเชื่อถือท่ีประกาศว่าเป็นความก้าวหน้าของการริเริ่มสันติภาพท่ีล้มลุกคลุกคลานมาต้ังแต่วัน

ทีห่นึง่ นักรบประมาณ 35 คนบกุยึดโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอและใช้โรงพยาบาลเป็นฐานโจมตฐีานของทหาร

พรานที่อยู่ติดกัน แนวคิดเบื้องหลังปฏิบัติการคือการท�าลายความน่าเชื่อถือของโครงการพื้นที่ปลอดภัย รวม

ทั้งเตือนฝ่ายไทยกับมาราปาตานีว่า บีอาร์เอ็นต่างหากคือผู้สั่งการความรุนแรงในพื้นที่ กลุ่มนักรบป้องกันไม่

ให้คนไข้กับบคุลากรทางการแพทย์ตกอยู่ในจดุท่ีอาจโดนลกูหลงระหว่างพวกเขาถล่มยิงใส่ทหารพราน มกีล้อง

วงจรปิดติดอยู่ทั่วไปหมด แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคเพราะนักรบต้ังใจแสดงให้กล้องจับภาพไว้มากกว่าจะสร้าง

ความเสยีหายจรงิจงัแก่ฐานปฏบิตักิารของทหารพราน ในขณะท่ีมาราปาตานตีระหนกอย่างย่ิงกับปฏิบตักิาร

ท่ีนักรบมลายูปาตานีละเมิดพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิของโรงพยาบาล ซึ่งถือว่าล�้าเส้นอย่างย่ิงในบรรทัดฐานสมัยใหม่

ส่วนฝ่ายไทยรีบออกมาประณามเหตุการณ์ครั้งนี้ ชี้ว่าการโจมตีโรงพยาบาลเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรม

อย่างร้ายแรง นักรบเหล่าน้ีจึงควรถูกประณามอย่างถึงท่ีสุด แต่คณะบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งมุสลิมและ

พุทธ กลับหยุดความร้อนแรงจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงฝ่ายไทยโดยบอกสื่อว่านักรบ “เป็นห่วง” ความ

ปลอดภัยของพวกเขามากและคอยดูแลไม่ให้คนไข้และบุคลากรทางการแพทย์โดนลูกหลง

กรณีโรงพยาบาลอ�าเภอเจาะไอร้องไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู ้ก่อความไม่สงบปฏิบัติการในพ้ืนที่ของ

สถานพยาบาล ในเดือนพฤษภาคม 2558 ประชาชนสามคนบาดเจ็บสาหัสเมื่อนักรบแบ่งแยกดินแดนจุด

ชนวนระเบิดในลานจอดรถของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สร้างความเสียหายแก่รถยนต์อย่างน้อย 

50 คัน แหล่งข่าวจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกล่าวว่า กองทัพไทยพยายามสร้างภาพให้พวกเขาเป็นปิศาจมา

ตลอดด้วยการอ้างหลักมนุษยธรรม แต่กลับมองข้ามข้อเท็จจริงท่ีฝ่ายไทยเองมักใช้กลยุทธ์ท่ีน่ากังขาในการ

จัดการความขัดแย้งที่ด�ารงมากว่าสิบปีในภาคใต้ท่ีพูดภาษามลายู กองทัพไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอด

เรือ่งการตัง้ด่านในพ้ืนทีวั่ดและโรงเรยีน ซึง่เท่ากับท�าให้พระและนกัเรยีนตกอยู่ในวิถีกระสนุ การตดัสนิใจเช่น

นีไ้ม่เพียงละเมดิหลกัมนษุยธรรมระหว่างประเทศ แต่ท�าไปโดยไม่เคยปรึกษาชาวบ้านด้วย การโจมตีโรงเรียน

กับวัดเคยเกิดขึน้เป็นประจ�าเมือ่ราวสบิปีก่อน แต่เดีย๋วนีเ้กิดข้ึนน้อยคร้ังและมกัเป็นการตอบโต้ต่อกรณทีีฝ่่าย

ไทยกระท�าการ “ล�้าเส้น” และ/หรือละเมิดกฎการปะทะที่ไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน28

การโจมตีเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบน

เช่นเดยีวกับการโจมตคีรัง้อืน่ ๆ  ภายในหรือภายนอกพ้ืนทีพู่ดภาษามลายู  บอีาร์เอน็ไม่ได้อ้างความรับ

ผิดชอบ แต่น่ันเป็นเรื่องดีในสายตากลุ่มผู้น�าระดับชาติฝ่ายไทย อย่างน้อยท่ีสุด มันก็ช่วยให้พวกเขาไม่ต้อง

ล�าบากใจในการตอบค�าถามสงัคมท่ีอาจเป็นประเดน็ขึน้มา ทีผ่่านมา เจ้าหน้าทีฝ่่ายไทยอ้างความดคีวามชอบ

ในการ “จ�ากัดวง” ความรุนแรงไว้เฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหา ทว่าการกระหน�่าโจมตีเมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม 

2559 ในเจ็ดจังหวัดของภาคใต้ตอนบนท�าให้ทุกคนถึงกับพูดไม่ออก กลุ่มผู้น�าระดับชาติไม่กล้าชี้นิ้วโทษใคร 

แต่คณะสืบสวนของรัฐบาลกล่าวว่าบีอาร์เอ็นอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้
28 Pathan, Don, “Outrage over hospital raid reveals military hypocrisy,” The Nation, March 18, 2016. บทสัมภาษณ์เพิ่มเติมในประเด็นนี้มาจากการสัมภาษณ์ระหว่าดอน ปาทานกับผู้น�ากลุ่ม
แบ่งแยกดินแดนที่ลี้ภัยออกนอกประเทศ. 
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บางทีนี่อาจเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพรู้สึกถึงภัยคุกคามอย่างแท้จริง ความคิดว่าความขัดแย้งที่มีมา

ยาวนานในภูมิภาคพูดภาษามลายูเริ่มไม่จ�ากัดวงอยู่แค่ชายแดนใต้เป็นสิ่งท่ีกรุงเทพต้องปฏิเสธให้ได้ การ

ยอมรบัต่อสาธารณะหมายถึงความยุ่งยากอกีมากมายทีต้่องท�าเพ่ือรกัษาความมัน่ใจของสงัคม รฐับาลทหาร

ปิดปากเงียบต่อสาธารณชนว่ากลุ่มใดอยู่เบื้องหลัง ถึงแม้หลักฐานต่าง ๆ ชี้ไปที่ชายแดนใต้ก็ตาม คลิปจาก

กล้องวงจรปิดที่ผู้ต้องสงสัยข้ึนลงรถประจ�าทางและรถตู้ในเจ็ดจังหวัดและในสามจังหวัดชายแดนใต้บ่งชี้ว่า

ผู้กระท�าความผิดมาจากไหนหรือพวกเขาเลือกหนีไปกบดานที่ไหนก่อนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย การโจมตี

ตดิต่อกันสองวันสงัหารประชาชนไปสีค่นและบาดเจบ็อกี 35 คน อกีทัง้ท�าให้การพูดคยุสนัตสิขุระหว่างรฐับาล

กับมาราปาตานีตกเป็นท่ีจับตาในแง่ลบและกระบวนการริเริ่มสันติภาพเองก็ถูกตั้งค�าถามว่ามีคุณประโยชน์

จริงหรือไม่29

ดงัคาด ฝ่ายไทยเพ่ิมระดบัการรกัษาความมัน่คงท่ัวท้ังภาคใต้ ทัง้ตอนบนและตอนล่าง ฝ่ายผูก่้อความ

ไม่สงบตอกย�้าความไร้ประสิทธิภาพของกลไกความมั่นคงของรัฐไทยด้วยการวางระเบิดคาร์บอมบ์ครั้งใหญ่

หน้าโรงแรมที่ได้รับความนิยมอย่างโรงแรมเซาเทิร์นวิวในจังหวัดปัตตานี การวางระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นในตอน

เย็นวันที่ 23 สิงหาคมและห่างจากเหตุการณ์ระเบิดภาคใต้ตอนบนไม่นานนัก ผู้ต้องสงสัยบรรจุระเบิดขนาด 

80 กิโลกรมัสองลกูไว้ในรถพยาบาลทีข่โมยมาและจอดทิง้ไว้ด้านหน้าโรงแรม แรงระเบดิท�าลายเข้าไปถึงห้อง

ล้อบบี้ของโรงแรม ท�าให้กระจกแตกทั้งในโรงแรมและร้านค้ารอบข้าง รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่จอดบริเวณ

นั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักและส่งคลื่นความตระหนกไปท่ัวประเทศ ซึ่งยังไม่ทันตั้งตัวจากเหตุการณ์

ระเบิดติดต่อกันในเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบน เช่นเคย กลุ่มผู้วางนโยบายในกรุงเทพยืนยันว่าการวางระเบิด

ในเย็นวันอังคารที่ปัตตานีไม่เกี่ยวข้องกับการวางระเบิดเมื่อสองสัปดาห์ก่อน30

การล้อมจับเยาวชนมลายูปาตานีในกรุงเทพ

นักศึกษาชาวมลายูมุสลิมกว่า 100 คนจากชายแดนใต้ที่เข้ามาศึกษาในกรุงเทพถูกต�ารวจนครบาล

กวาดจับและน�าไปคุมขังภายใต้ปฏิบัติการปราบปรามที่ดูเหมือนเป็นการข่มขู่รังควานมากกว่าการควานหา

ตัวผู้ต้องสงสัยวางแผนคาร์บอมบ์ในเมือง นักศึกษาบางคนถูกคุมขังไว้สองวัน ส่วนบางคนถึงเจ็ดวัน 

พันเอกวินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงต่อสื่อมวลชนในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 

ว่า การกวาดจับนักศึกษาชาวมลายูปาตานีในกรุงเทพเป็นผลจากการระบุตัวผู้ต้องหาห้ารายที่ทางการบอก

ว่าเชื่อมโยงกับความไม่สงบในชายแดนใต้ อย่างไรก็ตาม ท้ังห้าคนน้ีไม่ใช่นักศึกษาหรือเป็นส่วนหน่ึงของ

ขบวนการเยาวชน ผู้น�าเยาวชนเล่าว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐใช้ท่าทีที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างมากในการ

สอบปากค�าและค้นตัวพวกเขา ความคลุมเครือของปฏิบัติการครั้งนี้ท�าให้องค์กรประชาสังคมท้องถ่ินและ

สหพันธ์นสิตินักศึกษานักเรยีนและเยาวชนปาตานี (Permas) ซึง่เป็นขบวนการทางการเมอืงท่ีมนีกัศกึษามลายู

ปาตานีเป็นแกนน�า ออกแถลงการณ์เรียกร้องต่อสหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศให้ติดตาม
29 Pathan, Don, “Thai bomb probe underlines divide in insurgency groups,” Anadolu News, August 23, 2016. 
30Pathan, Don, “Triple bomb blasts in Pattani leave authorities more confused,” The Nation, August 25, 2016.

สถานการณ์ในพ้ืนท่ีอย่างใกล้ชิด Permas กล่าวว่าพวกเขา “มีความกังวลอย่างย่ิงต่อนโยบายดังกล่าว 

เน่ืองจากมีความสุ่มเสี่ยงที่จะท�าให้ชาวปาตานีตกเป็นเป้าของการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์

ทางการเมืองที่เปราะบางของรัฐไทย” Permas เรียกร้องให้สหประชาชาติติดตามตรวจสอบการบังคับใช้

กฎหมายในประเทศไทยและขอให้คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาตเิข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการ

สันติภาพเพ่ือ “รับประกันความปลอดภัยของประชาชนและน�ามาซึ่งสันติภาพท่ีย่ังยืนในภูมิภาคนี้” 

นายสุไฮมี ดุละสะ สมาชิกอาวุโสของสถาบันปาตานีและอดีตเลขาธิการของ Permas กล่าวว่า เขาเชื่อว่าการ

กวาดจับในกรุงเทพครั้งนี้เป็นเรื่องการเมือง เขากล่าวว่า “ชาวมลายูในปาตานีเป็นประชาชนกลุ่มเดียวที่

ยังเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะน้ี แตกต่างจากกลุ่มกิจกรรมทางการเมืองในส่วนอ่ืนของ

ประเทศไทย” แหล่งข่าวในรฐับาลไทยบอกว่า การโจมตเีจด็จงัหวดัภาคใต้ตอนบนสร้างความแตกตืน่ให้ฝ่าย

ความมั่นคงและบีบให้พวกเขาหันมาใช้มาตรการรุนแรง เช่น การกวาดจับเยาวชนมลายูปาตานีในกรุงเทพ  

ตามแหล่งข่าวของทางการไทย สิ่งท่ีท�าให้ต�ารวจกรุงเทพวิตกก็คือรายงานข่าวกรองเก่ียวกับรถเก๋งฮอนดาสี

ด�าท่ีเหน็บนกล้องวงจรปิดระหว่างปฏิบัตกิารเดอืนสงิหาคม แต่ไม่มใีครเหน็ว่ารถคนัน้ีหายไปไหนหลังจากนัน้  

ต�ารวจสนันษิฐานว่ารถคนันีถู้กขับขึน้มากรงุเทพ เรือ่งท่ีท�าให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คงไม่ใจสบายย่ิงขึน้ก็คอื

ช่วงเวลานั้นใกล้วันครบรอบเหตุการณ์สังหารหมู่ตากใบ เป็นโศกนาฏกรรมที่สังเวยชีวิตชาวมุสลิมไม่มีอาวุธ

ถึง 85 คน ที่มาร่วมประท้วงการจับกุมชุด ชรบ. ที่ต�ารวจกล่าวหาว่าจงใจน�าอาวุธที่รัฐบาลมอบให้ไปให้แก่ผู้

ก่อความไม่สงบ ในบรรดาประชาชน 85 รายที่เสียชีวิตในวันที่ 25 ตุลาคม 2547 มีถึง 75 ราย ที่ตายจากการ

ขาดอากาศหายใจหลงัจากถูกทหารโยนซ้อนทบักันในท้ายรถบรรทกุของทหาร ส่วนอกี 7 คนถูกยิงเสยีชวิีต ณ 

สถานท่ีประท้วง บางคนเชื่อว่าผู้ก่อความไม่สงบอาจร�าลึกวันครบรอบเหตุการณ์ตากใบในปี 2559 ด้วย

คาร์บอมบ์ในกรงุเทพโดยใช้รถฮอนดาสดี�าคนันัน้ ไม่มคี�าอธิบายชดัเจนว่าท�าไมเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงบาง

คนถึงสรปุเช่นนัน้แทนทีจ่ะกังวลถึงการตอบโต้ทีอ่าจเกิดข้ึน ในท้ายทีส่ดุ ความกังวลข้างต้นก็ปรากฏว่าไม่มมีลู

เยาวชนมลายูปาตานกีล่าวว่าเนือ่งจากความแตกต่างในทศันคตทิางการเมอืง เจ้าหน้าทีร่ฐัไทยจงึมกั

มองว่าพวกเขาเป็นตวัปัญหาและคอยจบัตาสอดส่อง บางหน่วยงานถึงกบัตัง้หน่วยข่าวกรองข้ึนมาสร้างเรือ่ง

ใส่ร้ายท�าลายความน่าเชือ่ถือของนักกิจกรรมเหล่านีผ่้านทางสือ่สงัคมออนไลน์ ในขณะทีฝ่่ายอืน่ๆ โดยเฉพาะ

กลุ่มคนท่ีท�างานด้านการริเริ่มสันติภาพและการเจรจาลับกับฝ่ายกบฏ พยายามใช้พวกเขาเป็นตัวกลาง แต่

ตามค�าพูดของนักกิจกรรมเยาวชนเหล่านี้ ที่แน่ ๆ ก็คือพวกเขาไม่มีวันยอมขายวิญญาณให้ทางการไทยผู้น�า

เยาวชนกล่าวเสมอว่า สิทธิในการก�าหนดชะตากรรมตัวเองและศักยภาพที่จะก�าหนดวิถีทางของตัวเองคือ

กุญแจสู่สันติภาพ31

ดังที่คาดไว้ การล้อมจับเยาวชนมลายูปาตานีราว 100 คนในกรุงเทพกระตุ้นการตอบโต้อย่างดุเดือด

จากบีอาร์เอ็นในพ้ืนที่ ขบวนการบีอาร์เอ็นส่งค�าเตือนแข็งกร้าวถึงประเทศไทยด้วยระเบิดที่แผงขายอาหาร

ตอนเย็นในย่านการค้าของปัตตานีเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม ท�าให้ประชาชนเสียชีวิตหน่ึงรายและบาดเจ็บอีก 
31Pathan, Don, “Global response needed to arrest of Thai Muslim youth Junta’s detention of 100,” Anadolu News, October 30, 2016. โปรดดูเพิ่มเติม: “Concern about car bombs in Bang-
kok,” The Nation, November 6, 2016. บทบรรณาธิการไม่เอ่ยถึงการวิเคราะห์ของต�ารวจไทยและให้ความสนใจข้อกล่าวหาว่าบีอาร์เอ็นมุ่งเป้าคนตะวันตกในกรุงเทพ. 
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บางทีนี่อาจเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพรู้สึกถึงภัยคุกคามอย่างแท้จริง ความคิดว่าความขัดแย้งที่มีมา

ยาวนานในภูมิภาคพูดภาษามลายูเริ่มไม่จ�ากัดวงอยู่แค่ชายแดนใต้เป็นสิ่งท่ีกรุงเทพต้องปฏิเสธให้ได้ การ

ยอมรบัต่อสาธารณะหมายถึงความยุ่งยากอกีมากมายทีต้่องท�าเพ่ือรกัษาความมัน่ใจของสงัคม รฐับาลทหาร

ปิดปากเงียบต่อสาธารณชนว่ากลุ่มใดอยู่เบื้องหลัง ถึงแม้หลักฐานต่าง ๆ ชี้ไปที่ชายแดนใต้ก็ตาม คลิปจาก

กล้องวงจรปิดที่ผู้ต้องสงสัยข้ึนลงรถประจ�าทางและรถตู้ในเจ็ดจังหวัดและในสามจังหวัดชายแดนใต้บ่งชี้ว่า

ผู้กระท�าความผิดมาจากไหนหรือพวกเขาเลือกหนีไปกบดานที่ไหนก่อนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย การโจมตี

ตดิต่อกันสองวันสงัหารประชาชนไปสีค่นและบาดเจบ็อกี 35 คน อกีทัง้ท�าให้การพูดคุยสนัติสขุระหว่างรฐับาล

กับมาราปาตานีตกเป็นท่ีจับตาในแง่ลบและกระบวนการริเริ่มสันติภาพเองก็ถูกตั้งค�าถามว่ามีคุณประโยชน์

จริงหรือไม่29

ดงัคาด ฝ่ายไทยเพ่ิมระดบัการรกัษาความมัน่คงท่ัวท้ังภาคใต้ ทัง้ตอนบนและตอนล่าง ฝ่ายผูก่้อความ

ไม่สงบตอกย�้าความไร้ประสิทธิภาพของกลไกความมั่นคงของรัฐไทยด้วยการวางระเบิดคาร์บอมบ์ครั้งใหญ่

หน้าโรงแรมที่ได้รับความนิยมอย่างโรงแรมเซาเทิร์นวิวในจังหวัดปัตตานี การวางระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นในตอน

เย็นวันที่ 23 สิงหาคมและห่างจากเหตุการณ์ระเบิดภาคใต้ตอนบนไม่นานนัก ผู้ต้องสงสัยบรรจุระเบิดขนาด 

80 กิโลกรัมสองลกูไว้ในรถพยาบาลทีข่โมยมาและจอดทิง้ไว้ด้านหน้าโรงแรม แรงระเบดิท�าลายเข้าไปถึงห้อง

ล้อบบี้ของโรงแรม ท�าให้กระจกแตกทั้งในโรงแรมและร้านค้ารอบข้าง รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่จอดบริเวณ

น้ันได้รับความเสียหายอย่างหนักและส่งคลื่นความตระหนกไปทั่วประเทศ ซึ่งยังไม่ทันตั้งตัวจากเหตุการณ์

ระเบิดติดต่อกันในเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบน เช่นเคย กลุ่มผู้วางนโยบายในกรุงเทพยืนยันว่าการวางระเบิด

ในเย็นวันอังคารที่ปัตตานีไม่เกี่ยวข้องกับการวางระเบิดเมื่อสองสัปดาห์ก่อน30

การล้อมจับเยาวชนมลายูปาตานีในกรุงเทพ

นักศึกษาชาวมลายูมุสลิมกว่า 100 คนจากชายแดนใต้ที่เข้ามาศึกษาในกรุงเทพถูกต�ารวจนครบาล

กวาดจับและน�าไปคุมขังภายใต้ปฏิบัติการปราบปรามที่ดูเหมือนเป็นการข่มขู่รังควานมากกว่าการควานหา

ตัวผู้ต้องสงสัยวางแผนคาร์บอมบ์ในเมือง นักศึกษาบางคนถูกคุมขังไว้สองวัน ส่วนบางคนถึงเจ็ดวัน 

พันเอกวินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงต่อสื่อมวลชนในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 

ว่า การกวาดจับนักศึกษาชาวมลายูปาตานีในกรุงเทพเป็นผลจากการระบุตัวผู้ต้องหาห้ารายท่ีทางการบอก

ว่าเชื่อมโยงกับความไม่สงบในชายแดนใต้ อย่างไรก็ตาม ท้ังห้าคนนี้ไม่ใช่นักศึกษาหรือเป็นส่วนหน่ึงของ

ขบวนการเยาวชน ผู้น�าเยาวชนเล่าว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐใช้ท่าทีที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างมากในการ

สอบปากค�าและค้นตัวพวกเขา ความคลุมเครือของปฏิบัติการคร้ังนี้ท�าให้องค์กรประชาสังคมท้องถ่ินและ

สหพันธ์นสิิตนักศึกษานักเรยีนและเยาวชนปาตานี (Permas) ซึง่เป็นขบวนการทางการเมอืงท่ีมนีกัศกึษามลายู

ปาตานีเป็นแกนน�า ออกแถลงการณ์เรียกร้องต่อสหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศให้ติดตาม
29 Pathan, Don, “Thai bomb probe underlines divide in insurgency groups,” Anadolu News, August 23, 2016. 
30Pathan, Don, “Triple bomb blasts in Pattani leave authorities more confused,” The Nation, August 25, 2016.

สถานการณ์ในพ้ืนท่ีอย่างใกล้ชิด Permas กล่าวว่าพวกเขา “มีความกังวลอย่างย่ิงต่อนโยบายดังกล่าว 

เน่ืองจากมีความสุ่มเสี่ยงที่จะท�าให้ชาวปาตานีตกเป็นเป้าของการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์

ทางการเมืองที่เปราะบางของรัฐไทย” Permas เรียกร้องให้สหประชาชาติติดตามตรวจสอบการบังคับใช้

กฎหมายในประเทศไทยและขอให้คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาตเิข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการ

สันติภาพเพ่ือ “รับประกันความปลอดภัยของประชาชนและน�ามาซึ่งสันติภาพท่ีย่ังยืนในภูมิภาคนี้” 

นายสุไฮมี ดุละสะ สมาชิกอาวุโสของสถาบันปาตานีและอดีตเลขาธิการของ Permas กล่าวว่า เขาเชื่อว่าการ

กวาดจับในกรุงเทพครั้งนี้เป็นเรื่องการเมือง เขากล่าวว่า “ชาวมลายูในปาตานีเป็นประชาชนกลุ่มเดียวที่

ยังเคล่ือนไหวทางการเมืองในขณะน้ี แตกต่างจากกลุ่มกิจกรรมทางการเมืองในส่วนอ่ืนของ

ประเทศไทย” แหล่งข่าวในรฐับาลไทยบอกว่า การโจมตเีจด็จงัหวดัภาคใต้ตอนบนสร้างความแตกตืน่ให้ฝ่าย

ความมั่นคงและบีบให้พวกเขาหันมาใช้มาตรการรุนแรง เช่น การกวาดจับเยาวชนมลายูปาตานีในกรุงเทพ  

ตามแหล่งข่าวของทางการไทย สิ่งท่ีท�าให้ต�ารวจกรุงเทพวิตกก็คือรายงานข่าวกรองเก่ียวกับรถเก๋งฮอนดาสี

ด�าท่ีเหน็บนกล้องวงจรปิดระหว่างปฏิบัตกิารเดอืนสงิหาคม แต่ไม่มใีครเหน็ว่ารถคนัน้ีหายไปไหนหลังจากนัน้  

ต�ารวจสนันษิฐานว่ารถคนันีถู้กขับขึน้มากรงุเทพ เร่ืองท่ีท�าให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คงไม่ใจสบายย่ิงข้ึนก็คอื

ช่วงเวลานั้นใกล้วันครบรอบเหตุการณ์สังหารหมู่ตากใบ เป็นโศกนาฏกรรมที่สังเวยชีวิตชาวมุสลิมไม่มีอาวุธ

ถึง 85 คน ที่มาร่วมประท้วงการจับกุมชุด ชรบ. ที่ต�ารวจกล่าวหาว่าจงใจน�าอาวุธที่รัฐบาลมอบให้ไปให้แก่ผู้

ก่อความไม่สงบ ในบรรดาประชาชน 85 รายที่เสียชีวิตในวันที่ 25 ตุลาคม 2547 มีถึง 75 ราย ที่ตายจากการ

ขาดอากาศหายใจหลงัจากถูกทหารโยนซ้อนทบักันในท้ายรถบรรทกุของทหาร ส่วนอกี 7 คนถูกยิงเสยีชวิีต ณ 

สถานท่ีประท้วง บางคนเชื่อว่าผู้ก่อความไม่สงบอาจร�าลึกวันครบรอบเหตุการณ์ตากใบในปี 2559 ด้วย

คาร์บอมบ์ในกรงุเทพโดยใช้รถฮอนดาสดี�าคันนัน้ ไม่มคี�าอธิบายชดัเจนว่าท�าไมเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงบาง

คนถึงสรปุเช่นนัน้แทนทีจ่ะกังวลถึงการตอบโต้ทีอ่าจเกิดข้ึน ในท้ายทีสุ่ด ความกังวลข้างต้นก็ปรากฏว่าไม่มมีลู

เยาวชนมลายูปาตานกีล่าวว่าเนือ่งจากความแตกต่างในทศันคตทิางการเมอืง เจ้าหน้าทีร่ฐัไทยจงึมกั

มองว่าพวกเขาเป็นตวัปัญหาและคอยจบัตาสอดส่อง บางหน่วยงานถึงกบัตัง้หน่วยข่าวกรองข้ึนมาสร้างเรือ่ง

ใส่ร้ายท�าลายความน่าเชือ่ถือของนักกิจกรรมเหล่านีผ่้านทางสือ่สงัคมออนไลน์ ในขณะทีฝ่่ายอืน่ๆ โดยเฉพาะ

กลุ่มคนท่ีท�างานด้านการริเริ่มสันติภาพและการเจรจาลับกับฝ่ายกบฏ พยายามใช้พวกเขาเป็นตัวกลาง แต่

ตามค�าพูดของนักกิจกรรมเยาวชนเหล่านี้ ที่แน่ ๆ ก็คือพวกเขาไม่มีวันยอมขายวิญญาณให้ทางการไทยผู้น�า

เยาวชนกล่าวเสมอว่า สิทธิในการก�าหนดชะตากรรมตัวเองและศักยภาพที่จะก�าหนดวิถีทางของตัวเองคือ

กุญแจสู่สันติภาพ31

ดังที่คาดไว้ การล้อมจับเยาวชนมลายูปาตานีราว 100 คนในกรุงเทพกระตุ้นการตอบโต้อย่างดุเดือด

จากบีอาร์เอ็นในพ้ืนท่ี ขบวนการบีอาร์เอ็นส่งค�าเตือนแข็งกร้าวถึงประเทศไทยด้วยระเบิดที่แผงขายอาหาร

ตอนเย็นในย่านการค้าของปัตตานีเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม ท�าให้ประชาชนเสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บอีก 
31Pathan, Don, “Global response needed to arrest of Thai Muslim youth Junta’s detention of 100,” Anadolu News, October 30, 2016. โปรดดูเพิ่มเติม: “Concern about car bombs in Bang-
kok,” The Nation, November 6, 2016. บทบรรณาธิการไม่เอ่ยถึงการวิเคราะห์ของต�ารวจไทยและให้ความสนใจข้อกล่าวหาว่าบีอาร์เอ็นมุ่งเป้าคนตะวันตกในกรุงเทพ. 
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18 คน การโจมตแีผงขายอาหารครัง้นีเ้กิดขึน้เพียงหกสปัดาห์หลงัจากเหตกุารณ์มอเตอร์ไซค์ซกุระเบดิสงัหาร

พ่อกับลูกสาวหน้าโรงเรียนประถมในอ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระเบิดระเบิดข้ึนหลังจากโรงเรียนเปิด

แล้วประมาณคร่ึงชัว่โมง เป้าหมายท่ีแท้จรงิ คอืหน่วยต�ารวจลาดตระเวน แต่พ่อกับลกูสาวคูน่ีถู้กลกูหลงแทน 

เหตกุารณ์นีท้�าให้องค์กรสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศไม่พอใจเป็นอย่างมาก บางองค์กร เช่น Human Rights 

Watch (HRW) ที่มีส�านักงานใหญ่อยู่ในนิวยอร์ก ถึงกับเสนอแนะให้สหประชาชาติพิจารณาว่าควรแปะป้าย

บีอาร์เอ็นเป็น “องค์กรก่อการร้าย” HRW ให้เหตุผลว่า ถึงแม้พ่อลูกมุสลิมคู่นี้ไม่ใช่เป้าหมายการโจมตีก็จริง 

แต่ผู้ปฏิบัติการบีอาร์เอ็นก็ไม่ควรโจมตีใกล้บริเวณโรงเรียน32

การเสียชีวิตของสะแปอิง บาซอ

คนจ�านวนมากมองสะแปอิงเป็นผู้น�าจิตใจของชาวมุสลิมในพ้ืนท่ีปาตานี เขาถูกกล่าวหาจากทักษิณ

ที่เป็นนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นว่าต้องการเป็นผู้น�าของการประกาศเอกราชปาตานี หลังจากรู้ว่าถูกออก

หมายจับ สะแปอิงจึงหนีออกจากประเทศในเดือนธันวาคม 2548 ผู้ลงนามในหมายจับสะแปอิงคือ 

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ซึ่งเป็นแกนหลักที่ทักษิณแต่งตั้งเพ่ือแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ข้าราชการอาวุโสท่ี

พิจารณาหมายจบักล่าวว่า หลกัฐานทีก่ล่าวหาสะแปองิอ่อนมากและสงสยัว่าคงเป็นเพราะทกัษณิมองความ

ขัดแย้งเป็นแค่เรื่องตัวบุคคล สะแปอิงตกเป็นเป้าได้ง่ายเพราะนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนของเขาเข้าร่วม

ขบวนการก่อความไม่สงบหลายคน เร่ืองย้อนแย้งก็คืออีกทศวรรษให้หลัง ทวีกลับได้รับแต่งตั้งเป็นบุคคล

ส�าคัญในการริเริ่มสันติภาพของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีความพยายาม

ร่วมกันจากหลายฝ่ายที่จะดึงสะแปอิงเข้ามาช่วย การที่กรุงเทพขอความช่วยเหลือจากสะแปอิงสะท้อนว่า

รัฐไทยเริ่มตระหนักแล้วว่าตนไม่ได้ต่อสู้กับคนหนุ่มสาวติดอาวุธเท่านั้น แต่ก�าลังต่อสู้กับเรื่องเล่าแม่บทด้าน

วัฒนธรรมและประวัตศิาสตร์ท่ีแตกต่างออกไปอย่างสิน้เชงิ เรือ่งเล่าแม่บทดงักล่าวสร้างขบวนการนักรบแบ่ง

แยกดินแดนต่อเนื่องมาหลายระลอก พวกเขามีความต้องการที่จะแยกบ้านเกิดเมืองนอนของตนออกจากรัฐ

ไทยเพ่ือก่อตัง้เป็นประเทศของชาวมลายูมสุลมิ น่ีคอืเรือ่งเล่าแม่บททีส่ะแปองิเปรยีบเสมอืนเป็นตวัแทน ตาม

ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีรัฐไทย ในเมื่อความขัดแย้งเป็นเรื่องของเรื่องเล่าแม่บทท่ีคะคานกัน มันจึงมีเหตุผลท่ีรัฐ

ควรเจรจากับผู้น�าจิตใจของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐเริ่มรับทราบเกี่ยวกับความซื่อตรงของสะแปอิง รวมทั้งชื่อ

เสยีงด้านความเคร่งครดัศาสนา จงึหนัมาขอความช่วยเหลอืจากเขาเพ่ือยุตคิวามขดัแย้ง เจ้าหน้าทีร่ฐัไทยเหน็

ว่าสะแปอิงคอืโอกาสท่ีจะสือ่สารกับชาวมลายูปาตาน ีแต่กรงุเทพยังไม่มคีวามชดัเจนว่าตัวเองต้องการส่ือสาร

อะไรหรือเต็มใจจะมอบสิทธิอะไรบ้างให้แก่ชาวมลายูปาตานี

ความพยายามที่จะชักจูงผู้น�าจิตใจมาร่วมโต๊ะเจรจาประสบความล้มเหลว เพราะตามค�ากล่าวของ

ผู้คนที่รู้จักเขาดี สะแปอิงไม่ได้มองว่าความขัดแย้งน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับตัวเขา แต่เป็นเรื่องของประชาชนชาว

ปาตานี ย่ิงกว่านั้น เขาระแวงว่าฝ่ายไทยคงไม่เต็มใจให้สิทธิใด ๆ แก่ชาวมลายูมุสลิมเลย รวมทั้งไม่เข้าใจ

32 Pathan, Don, “Information war far from fair in Thailand’s south,” Anodolu Agency, December 11, 2016. 

สาเหตุท่ีเป็นรากเหง้าและความเจ็บปวดของประชาชนในภูมิภาคนี้ กล่าวกันว่าเขาสามารถสร้างข้อตกลงท่ี

เป็นผลประโยชน์ให้ตัวเองก็ได้ แต่เขาเลือกที่จะไม่ท�า กลุ่มผู้น�าการแบ่งแยกดินแดนท่ีลี้ภัยไปกล่าวว่า 

สะแปอิงแบกรับไว้มากเกินไปและไม่ยอมทรยศ อาเต็ฟ โซะโก นักกิจกรรมหนุ่มที่จบการศึกษาจากโรงเรียน

ธรรมวทิยากล่าวว่า ไม่มผีูน้�าคนใดในภมูภิาคปาตานท่ีีได้รบัความเคารพนบัถือและยกย่องสรรเสรญิเทียบเท่า

สะแปอิง ผู้คนท่ีรู้จักสะแปอิงกล่าวว่าเขาเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวที่สุดท่ีเคยเจอมา เขาเป็นคนที่ให้ความส�าคัญ

ต่อความต้องการและศกัดิศ์รีของชมุชนมากกว่าของตวัเองเสมอ และนัน่คอืเหตผุลทีเ่ขาไม่ยอมสร้างข้อตกลง

กับฝ่ายไทยระหว่างการลี้ภัยนานหลายปี

“เขาเป็นคนไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง ปฏิบัติตามสิ่งที่เทศนา ธรรมอ�านาจเช่นนี้เป็นสิ่งที่หาได้

ยากยิ่งในปัจจุบัน” อาเต็ฟกล่าว และย้อนร�าลึกถึงสมัยก่อนที่สะแปอิงมักเดินเก็บขยะรอบโรงเรียนเพื่อเป็น

ตัวอย่างท่ีดีให้นักเรียนเห็น นักเรียกทุกคนรักเคารพเขาอย่างย่ิง บางคนถึงกับมองว่าการถูกเขาตีเป็นการให้

พรท่ีจะช่วยให้ตนเดินบนเส้นทางท่ีถูกต้องในชีวิต พ่อแม่ชื่นชมระเบียบวินัยท่ีเคร่งครัดของเขาว่าเป็นเครื่อง

คุ้มครองให้ลูกหลานของตนไม่ออกนอกลู่นอกทางไปกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนลดทอนคุณค่า

ตามประเพณีท่ีสบืทอดมายาวนานของชมุชนแห่งนี ้ตามค�าบอกเล่าของคณาจารย์ประจ�าโรงเรยีนธรรมวิทยา 

สะแปองิชอบตระเวนดูตามร้านขายเบยีร์และสถานท่ีซ่องสมุของวัยรุน่เพ่ือตรวจดูว่ามนัีกเรยีนของตนอยู่ท่ีนัน่

บ้างหรือเปล่า นักเรียนคนไหนถูกเขาจับได้ก็ไม่เว้นท่ีจะโดนเฆี่ยนและท�าโทษอย่างเจ็บปวด แม้กระทั่งหลัง

จากเขาไม่อยู่แล้ว ชาวบ้านก็ยังพูดถึง ความน่าเลือ่มใสของโต๊ะครูผูเ้คร่งศาสนาดเูหมอืนไม่เคยเสือ่มคลาย ผู้

สังเกตการณ์บางคนเปรียบเทียบบทบาทของเขาท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคนี้โดยเรียกเขาว่า “โยดา” 

อาจารย์เจไดผู้มีปัญญาและทรงพลังในภาพยนตร์เรื่อง “Star Wars” ของจอร์จ ลูคัส นักรบหนุ่มบางคนถึง

ขนาดเชือ่ว่าเขามพีลงัอ�านาจล่องหนหายตวัหรอืญาณหย่ังรู้33 นกัรบเหล่านีพู้ดเหมอืนสะแปองิไม่เคยลีภั้ยไป

ไหน ส�าหรับคนจ�านวนมาก เขาไม่เคยหายไปไหนจริง ๆ เขาอยู่ในความคิดจิตใจของคนเหล่านี้เสมอ แต่หลัง

จากเขาถูกทักษณิสร้างภาพชัว่ร้ายจนต้องลีภั้ยและถูกใส่ความว่าเป็นบคุคลกระหายอ�านาจและทะเยอทะยาน

อยากเป็นผู้น�าการปลดปล่อยปาตานี จึงยากที่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายความมั่นคงจะปฏิบัติต่อเขา

อย่างละมนุละม่อม แรงกดดันทีต้่องการยุตคิวามขัดแย้งมสีงูเกินไปและผูน้�าไทยไม่ยอมมภีาพว่าอ่อนแอ แต่

เมื่อข่าวคราวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสะแปอิงไปถึงกรุงเทพ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาแสดงความ

เสียใจต่อครอบครัวของเขาทันที ดูเหมือนการแสดงไมตรีจิตไม่เคยสายเกินการณ์ ทวีไปเย่ียมบ้านของเขาท่ี

ปัตตานีเพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ประยุทธ์ถึงกับสั่งให้กองทัพช่วยเหลือในการส่งร่างสะแปอิงจาก

รัฐตรังกานูในมาเลเซียกลับมาที่จังหวัดยะลา ครอบครัวของรอมลี อุตรสินธุ์ก็ได้รับการปฏิบัติคล้าย ๆ  กันเมื่อ

เขาเสียชีวิตในมาเลเซียเมื่อปี 2553 ทั้ง ๆ ที่รอมลีถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบีอาร์เอ็น

“เป็นไปได้ท่ี [ประยุทธ์] อยากให้คนไทย รัฐไทยและรัฐบาลไทยดเูป็นคนผิดน้อยลง เพราะฝ่าย

ไทยเป็นคนบบีให้เขาออกไป[ลีภ้ยั]” เป็นค�าอธิบายของนวลน้อย ธรรมเสถียร ผูผ้ลติสารคดทีีค่ร�า่หวอดและ
33 ความเชื่อของชาวบ้าน เช่น การล่องหนหายตัวหรือรักษาโรคด้วยความศรัทธา เป็นความเชื่อที่มีร่วมกันในหมู่ชาวมุสลิมในชายแดนภาคใต้ ซึ่งปฏิบัติศาสนาอิสลามตามจารีตนิกายสุหนี่ส�านักนิติศาสตร์
ชาฟีอี.
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18 คน การโจมตแีผงขายอาหารครัง้นีเ้กิดขึน้เพียงหกสปัดาห์หลงัจากเหตกุารณ์มอเตอร์ไซค์ซกุระเบดิสงัหาร

พ่อกับลูกสาวหน้าโรงเรียนประถมในอ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระเบิดระเบิดข้ึนหลังจากโรงเรียนเปิด

แล้วประมาณครึง่ชัว่โมง เป้าหมายท่ีแท้จรงิ คอืหน่วยต�ารวจลาดตระเวน แต่พ่อกับลกูสาวคูน่ีถู้กลกูหลงแทน 

เหตกุารณ์นีท้�าให้องค์กรสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศไม่พอใจเป็นอย่างมาก บางองค์กร เช่น Human Rights 

Watch (HRW) ที่มีส�านักงานใหญ่อยู่ในนิวยอร์ก ถึงกับเสนอแนะให้สหประชาชาติพิจารณาว่าควรแปะป้าย

บีอาร์เอ็นเป็น “องค์กรก่อการร้าย” HRW ให้เหตุผลว่า ถึงแม้พ่อลูกมุสลิมคู่นี้ไม่ใช่เป้าหมายการโจมตีก็จริง 

แต่ผู้ปฏิบัติการบีอาร์เอ็นก็ไม่ควรโจมตีใกล้บริเวณโรงเรียน32

การเสียชีวิตของสะแปอิง บาซอ

คนจ�านวนมากมองสะแปอิงเป็นผู้น�าจิตใจของชาวมุสลิมในพ้ืนที่ปาตานี เขาถูกกล่าวหาจากทักษิณ

ที่เป็นนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นว่าต้องการเป็นผู้น�าของการประกาศเอกราชปาตานี หลังจากรู้ว่าถูกออก

หมายจับ สะแปอิงจึงหนีออกจากประเทศในเดือนธันวาคม 2548 ผู้ลงนามในหมายจับสะแปอิงคือ 

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ซึ่งเป็นแกนหลักท่ีทักษิณแต่งตั้งเพ่ือแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ข้าราชการอาวุโสที่

พิจารณาหมายจบักล่าวว่า หลกัฐานทีก่ล่าวหาสะแปองิอ่อนมากและสงสยัว่าคงเป็นเพราะทกัษณิมองความ

ขัดแย้งเป็นแค่เรื่องตัวบุคคล สะแปอิงตกเป็นเป้าได้ง่ายเพราะนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนของเขาเข้าร่วม

ขบวนการก่อความไม่สงบหลายคน เรื่องย้อนแย้งก็คืออีกทศวรรษให้หลัง ทวีกลับได้รับแต่งตั้งเป็นบุคคล

ส�าคัญในการริเริ่มสันติภาพของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีความพยายาม

ร่วมกันจากหลายฝ่ายที่จะดึงสะแปอิงเข้ามาช่วย การที่กรุงเทพขอความช่วยเหลือจากสะแปอิงสะท้อนว่า

รัฐไทยเริ่มตระหนักแล้วว่าตนไม่ได้ต่อสู้กับคนหนุ่มสาวติดอาวุธเท่านั้น แต่ก�าลังต่อสู้กับเรื่องเล่าแม่บทด้าน

วัฒนธรรมและประวัตศิาสตร์ท่ีแตกต่างออกไปอย่างสิน้เชงิ เรือ่งเล่าแม่บทดงักล่าวสร้างขบวนการนักรบแบ่ง

แยกดินแดนต่อเนื่องมาหลายระลอก พวกเขามีความต้องการที่จะแยกบ้านเกิดเมืองนอนของตนออกจากรัฐ

ไทยเพ่ือก่อตัง้เป็นประเทศของชาวมลายูมสุลมิ น่ีคอืเรือ่งเล่าแม่บททีส่ะแปองิเปรยีบเสมอืนเป็นตวัแทน ตาม

ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีรัฐไทย ในเมื่อความขัดแย้งเป็นเรื่องของเรื่องเล่าแม่บทท่ีคะคานกัน มันจึงมีเหตุผลท่ีรัฐ

ควรเจรจากับผู้น�าจิตใจของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐเริ่มรับทราบเกี่ยวกับความซื่อตรงของสะแปอิง รวมทั้งชื่อ

เสยีงด้านความเคร่งครดัศาสนา จงึหนัมาขอความช่วยเหลอืจากเขาเพ่ือยุตคิวามขดัแย้ง เจ้าหน้าทีร่ฐัไทยเหน็

ว่าสะแปองิคอืโอกาสท่ีจะสือ่สารกับชาวมลายูปาตาน ีแต่กรงุเทพยังไม่มคีวามชดัเจนว่าตัวเองต้องการส่ือสาร

อะไรหรือเต็มใจจะมอบสิทธิอะไรบ้างให้แก่ชาวมลายูปาตานี

ความพยายามที่จะชักจูงผู้น�าจิตใจมาร่วมโต๊ะเจรจาประสบความล้มเหลว เพราะตามค�ากล่าวของ

ผู้คนที่รู้จักเขาดี สะแปอิงไม่ได้มองว่าความขัดแย้งน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับตัวเขา แต่เป็นเรื่องของประชาชนชาว

ปาตานี ย่ิงกว่านั้น เขาระแวงว่าฝ่ายไทยคงไม่เต็มใจให้สิทธิใด ๆ แก่ชาวมลายูมุสลิมเลย รวมทั้งไม่เข้าใจ

32 Pathan, Don, “Information war far from fair in Thailand’s south,” Anodolu Agency, December 11, 2016. 

สาเหตุท่ีเป็นรากเหง้าและความเจ็บปวดของประชาชนในภูมิภาคนี้ กล่าวกันว่าเขาสามารถสร้างข้อตกลงท่ี

เป็นผลประโยชน์ให้ตัวเองก็ได้ แต่เขาเลือกที่จะไม่ท�า กลุ่มผู้น�าการแบ่งแยกดินแดนท่ีลี้ภัยไปกล่าวว่า 

สะแปอิงแบกรับไว้มากเกินไปและไม่ยอมทรยศ อาเต็ฟ โซะโก นักกิจกรรมหนุ่มที่จบการศึกษาจากโรงเรียน

ธรรมวิทยากล่าวว่า ไม่มผีูน้�าคนใดในภูมภิาคปาตานท่ีีได้รบัความเคารพนบัถือและยกย่องสรรเสรญิเทยีบเท่า

สะแปอิง ผู้คนท่ีรู้จักสะแปอิงกล่าวว่าเขาเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวที่สุดท่ีเคยเจอมา เขาเป็นคนที่ให้ความส�าคัญ

ต่อความต้องการและศกัดิศ์รขีองชมุชนมากกว่าของตวัเองเสมอ และนัน่คอืเหตผุลทีเ่ขาไม่ยอมสร้างข้อตกลง

กับฝ่ายไทยระหว่างการลี้ภัยนานหลายปี

“เขาเป็นคนไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง ปฏิบัติตามสิ่งที่เทศนา ธรรมอ�านาจเช่นนี้เป็นสิ่งที่หาได้

ยากยิ่งในปัจจุบัน” อาเต็ฟกล่าว และย้อนร�าลึกถึงสมัยก่อนที่สะแปอิงมักเดินเก็บขยะรอบโรงเรียนเพื่อเป็น

ตัวอย่างท่ีดีให้นักเรียนเห็น นักเรียกทุกคนรักเคารพเขาอย่างย่ิง บางคนถึงกับมองว่าการถูกเขาตีเป็นการให้

พรที่จะช่วยให้ตนเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องในชีวิต พ่อแม่ชื่นชมระเบียบวินัยที่เคร่งครัดของเขาว่าเป็นเคร่ือง

คุ้มครองให้ลูกหลานของตนไม่ออกนอกลู่นอกทางไปกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนลดทอนคุณค่า

ตามประเพณีท่ีสบืทอดมายาวนานของชมุชนแห่งนี ้ตามค�าบอกเล่าของคณาจารย์ประจ�าโรงเรยีนธรรมวิทยา 

สะแปอิงชอบตระเวนดูตามร้านขายเบยีร์และสถานท่ีซ่องสมุของวัยรุน่เพ่ือตรวจดูว่ามนัีกเรยีนของตนอยู่ท่ีนัน่

บ้างหรือเปล่า นักเรียนคนไหนถูกเขาจับได้ก็ไม่เว้นที่จะโดนเฆี่ยนและท�าโทษอย่างเจ็บปวด แม้กระทั่งหลัง

จากเขาไม่อยู่แล้ว ชาวบ้านก็ยังพูดถึง ความน่าเลือ่มใสของโต๊ะครูผูเ้คร่งศาสนาดเูหมอืนไม่เคยเสือ่มคลาย ผู้

สังเกตการณ์บางคนเปรียบเทียบบทบาทของเขาท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคนี้โดยเรียกเขาว่า “โยดา” 

อาจารย์เจไดผู้มีปัญญาและทรงพลังในภาพยนตร์เรื่อง “Star Wars” ของจอร์จ ลูคัส นักรบหนุ่มบางคนถึง

ขนาดเชือ่ว่าเขามพีลงัอ�านาจล่องหนหายตวัหรอืญาณหย่ังรู้33 นกัรบเหล่านีพู้ดเหมอืนสะแปองิไม่เคยลีภั้ยไป

ไหน ส�าหรับคนจ�านวนมาก เขาไม่เคยหายไปไหนจริง ๆ เขาอยู่ในความคิดจิตใจของคนเหล่านี้เสมอ แต่หลัง

จากเขาถูกทักษณิสร้างภาพชัว่ร้ายจนต้องลีภั้ยและถูกใส่ความว่าเป็นบคุคลกระหายอ�านาจและทะเยอทะยาน

อยากเป็นผู้น�าการปลดปล่อยปาตานี จึงยากท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายความมั่นคงจะปฏิบัติต่อเขา

อย่างละมนุละม่อม แรงกดดันทีต้่องการยุตคิวามขัดแย้งมสีงูเกินไปและผูน้�าไทยไม่ยอมมภีาพว่าอ่อนแอ แต่

เมื่อข่าวคราวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสะแปอิงไปถึงกรุงเทพ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาแสดงความ

เสียใจต่อครอบครัวของเขาทันที ดูเหมือนการแสดงไมตรีจิตไม่เคยสายเกินการณ์ ทวีไปเย่ียมบ้านของเขาท่ี

ปัตตานีเพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ประยุทธ์ถึงกับสั่งให้กองทัพช่วยเหลือในการส่งร่างสะแปอิงจาก

รัฐตรังกานูในมาเลเซียกลับมาที่จังหวัดยะลา ครอบครัวของรอมลี อุตรสินธุ์ก็ได้รับการปฏิบัติคล้าย ๆ  กันเมื่อ

เขาเสียชีวิตในมาเลเซียเมื่อปี 2553 ทั้ง ๆ ที่รอมลีถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบีอาร์เอ็น

“เป็นไปได้ท่ี [ประยุทธ์] อยากให้คนไทย รัฐไทยและรัฐบาลไทยดเูป็นคนผิดน้อยลง เพราะฝ่าย

ไทยเป็นคนบบีให้เขาออกไป[ลีภ้ยั]” เป็นค�าอธิบายของนวลน้อย ธรรมเสถียร ผูผ้ลติสารคดทีีค่ร�า่หวอดและ
33 ความเชื่อของชาวบ้าน เช่น การล่องหนหายตัวหรือรักษาโรคด้วยความศรัทธา เป็นความเชื่อที่มีร่วมกันในหมู่ชาวมุสลิมในชายแดนภาคใต้ ซึ่งปฏิบัติศาสนาอิสลามตามจารีตนิกายสุหนี่ส�านักนิติศาสตร์
ชาฟีอี.
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อดตีผูส้ือ่ข่าวบบีซีขีองลอนดอน นวลน้อยมผีลงานจ�านวนมากเก่ียวกับความขดัแย้งในชายแดนใต้ “พวกเขา 

[รัฐบาลไทย] ดูเปราะบาง ไม่มีเหตุผล  ฉันยังสงสัยว่าเขา [ประยุทธ์] ท�าไปเพื่อครอบครัวของ

สะแปอิงจรงิ ๆ  หรอืท�าเพ่ือตัวเองและรฐับาลกันแน่ บางทีเขาอาจท�าไปเพือ่ยกระดบัตวัเองในสายตา

ของชาวมลายูให้ดีขึ้นสักเล็กน้อย” เธอเสริมท้าย

ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยกล่าวว่า การคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ยิ่งยากขึ้นเมื่อ

ไม่มีสะแปองิ เพราะสะแปองิสามารถแสดงบทบาทส�าคัญในการผลักดนัข้อตกลงระหว่างรัฐไทยกับชาวมลายู

ในปาตานี แหล่งข่าวในบอีาร์เอน็เผยว่า พวกเขาอาลยัต่อการจากไปของสะแปองิอย่างย่ิง แต่การต่อสูกั้บกอง

ก�าลังความมั่นคงของไทยจะยังด�าเนินต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย เอกราชยังคงเป็นเป้าหมายประการ

หนึ่ง แต่แหล่งข่าวเพิ่มเติมว่า พวกเขาเต็มใจที่จะเจรจากับฝ่ายไทยหากมีเงื่อนไขที่ถูกต้อง กล่าวคือ มีรัฐบาล

จากต่างประเทศเข้ามาสังเกตการณ์การเจรจาเพ่ือสร้างหลักประกันว่าการเจรจาต่อรองเป็นไปตามแนวทาง

ปฏิบัติแบบสากลที่ดีที่สุด34

กราฟความรุนแรงพุ่งสูงขึ้นในเดือนเมษายนและคาร์บอมบ์ที่บิ๊กซีในเดือนพฤษภาคม 2560 

ผู้ต้องสงสัยสองรายว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบแบ่งแยกดินแดน คือนายอิสมาแอ หามะ วัย 28 ปี กับ

นายอาเซง็ อเูซง็ วัย 30 ปีถูกทหารพรานวิสามญัฆาตกรรมในวันท่ี 29 มนีาคม ทหารพรานอ้างว่าตนยิงป้องกัน

ตัวเองระหว่างขับรถไล่ล่า แต่หลานสาววัย 15 ปีของผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าเร่ืองราว

คนละอย่าง เธอเล่าว่าหลังจากถูกเจ้าหน้าที่สะกดรอยตามมาเป็นระยะทางหนึ่ง ทั้งสองก็ถูกเรียกลงจากรถ 

ชายหนุ่มทั้งสองลงจากรถตามค�าสั่งของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและถูกพาตัวเดินออกไป ไม่กี่อึดใจต่อมา เธอ

ก็ได้ยินเสียงปืน หลังจากนั้นภายในวันเดียวกัน ภาพของผู้ตายสองคนอยู่ห่างจากรถประมาณ 50 เมตร ซึ่ง

จอดอยู่ข้างทางลูกรังในอ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ก็เผยแพร่ออกไปทางอินเทอร์เน็ต ข้างศพทั้งสองมี

ปืนไรเฟิล M16 กับปืนสัน้ 9 มม. วางอยู่ สารทีส่ือ่จากภาครฐัก็คอื คนทัง้สองเป็นผูก่้อความไม่สงบและมอีาวุธ  

สือ่สงัคมออนไลน์ในชายแดนภาคใต้วิพากษ์วจิารณ์อย่างหนักหลายวนั ท้ังตอบโต้และตัง้ค�าถามต่อค�าอธิบาย

ของเจ้าหน้าที่ความมั่นคง แต่ถึงท่ีสุดแล้ว เสียงคัดค้านที่มีน�้าหนักที่สุดมาจากหลานสาววัย 15 ปี และ

เช่นเคย ไม่มีความเห็นอกเห็นใจจากสงัคมไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเมือ่ต�ารวจบอกว่าทัง้สองอาจเก่ียวโยงกับ

การฆ่าผูช่้วยผูใ้หญ่บ้านชาวพุทธกับสมาชกิในครอบครัวสามคนขณะก�าลังเดนิทางกลับบ้านมาตามถนนลกูรัง

ในอ�าเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 2 มีนาคม หนึ่งในผู้ตายเป็นเด็กชายวัย 8 ขวบ ต�ารวจเก็บปลอก

กระสนุจากปืนกล M16 และ AK47 และปืนสัน้ 9 มม. ในทีเ่กิดเหตไุด้เป็นจ�านวนมาก คาดว่าการระดมยิงจาก

คนร้ายท�าให้รถกระบะท่ีบรรทกุร่างเหย่ือทัง้สีไ่ถลออกนอกถนนและพุ่งชนต้นไม้ ต�ารวจไม่ได้ตดัประเด็นความ

บาดหมางส่วนบุคคลออกไป แต่วิธีการโจมตีท�าให้การบ่งชี้ท้ังหมดพุ่งตรงไปท่ีผู้ก่อความไม่สงบ นักรบแบ่ง

แยกดนิแดนกล่าวว่าบางครัง้ความผดิพลาดก็เกิดขึน้ น่ันหมายถึงพลเรอืนผูบ้รสิทุธ์ิถูกลกูหลงเสยีชวิีตในการ

34 Pathan, Don, “Beacon for peace in far South is extinguished,” The Nation,  January 18, 2017.

ยิงปะทะ แต่ความผิดพลาดไม่ใช่อย่างเดียวกับความจงใจ พวกเขายืนยันเช่นนั้น นักรบยอมรับว่าความเสีย

หายที่ไม่ได้ตั้งใจนี้เป็นส่วนหน่ึงของการถกเถียงภายในขบวนการมานานมากและปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าพวก

เขามุง่เป้าพลเรอืนผูไ้ม่รูอ้โิหน่อเิหน่ ซึง่บางครัง้โชคร้ายตกอยู่ท่ามกลางการยิงปะทะหรอืปฏิบตักิารพอด ีนักรบ

กล่าวด้วยว่าตนไม่พอใจทีอ่งค์กรภาคประชาสงัคมและผูน้�าชมุชนด่วนสรปุตามค�าอธิบายของรฐับาลทัง้ทียั่ง

ไม่ทันพิจารณาข้อเท็จจริงที่มีอยู่ให้ถี่ถ้วนก่อน พวกเขากล่าวว่า ความตายของพ่อลูกชาวมุสลิมใกล้โรงเรียน

ที่อ�าเภอตากใบในเดือนกันยายน 2559 จากแรงระเบิดท่ีวางไว้ข้างถนน ซึ่งมุ่งเป้าหน่วยต�ารวจลาดตระเวน 

คือกรณีตัวอย่างของการมองข้ามเรื่องเจตนาแต่มุ่งเน้นที่ความผิดพลาดเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม การวิสามัญฆาตกรรมชายหนุ่มทั้งสองในอ�าเภอรือเสาะเมื่อวันที่ 29 มีนาคมกระตุ้นให้

เกิดการล้างแค้นครั้งใหญ่ วันต่อมาคือในวันที่ 30 มีนาคม ผู้ก่อความไม่สงบห้าคนนั่งท้ายรถกระบะแล่นตรง

เข้าหาสถานตี�ารวจภูธรอ�าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาสและเปิดฉากยิงใส่กลุม่เจ้าหน้าทีต่�ารวจทีก่�าลงัตัง้แถว

รวมพลเพ่ือเร่ิมงานวันใหม่ ต�ารวจเสยีชวิีตหน่ึงนายและบาดเจบ็อกีห้าราย สีวั่นหลงัจากนัน้ ผูก่้อความไม่สงบ

ประมาณ 30 คนบุกด่านตรวจในอ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ท�าร้ายเจ้าหน้าที่ต�ารวจบาดเจ็บอย่างน้อย 12 

คน และพอพ้นเท่ียงคืนวันท่ี 6 เมษายน ผู้ก่อความไม่สงบก็วางระเบิดและวางเพลิงพร้อมกันหลายสิบแห่ง 

ท�าลายเสาไฟฟ้าและท�าให้เกิดไฟดับขยายกว้างไปทั่วพื้นที่35

ในเดอืนเมษายนน้ันเอง เราได้เหน็บอีาร์เอ็นเริม่ออกมาเรยีกร้องการเจรจากับกรงุเทพและเตอืนรฐับาล

ว่า กระบวนการสันติภาพที่มีความหมายต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานระหว่างประเทศ หมายถึงต้อง

มี“คนกลางผู้ไกล่เกลี่ย” ที่เป็นกลางจริง ๆ  มาอ�านวยการพูดคุย “การพูดคุยต้องเกิดจากความต้องการของ

ท้ังสองฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในความขัดแย้งและจะต้องสมัครใจที่จะหาทางออก ร่วมกัน” บีอาร์เอ็นกล่าว

ในแถลงการณ์ เมื่อขอให้ขยายความค�าว่า “สองฝ่าย” ผู้ปฏิบัติการบีอาร์เอ็นคนหน่ึงตอบว่า “รัฐบาลไทย 

กับบีอาร์เอ็น” ไม่ใช่มาราปาตานี องค์กรร่มที่รวบรวมกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมลายูมุสลิมซึ่งเจรจากับรัฐบาล

มาตั้งแต่ปี 2558 ในการพูดคุยสันติสุขอย่างไม่เป็นทางการโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อ�านวยความสะดวก

ไม่มีกฎการปะทะท่ีก�าหนดผ่านเน้ือหาที่ตกลงกันด้วยลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่ขัดแย้งสองฝ่าย ใน

แง่นี้ การตีความ “การละเมิด” หรือ “การฆ่าโดยชอบธรรม” จึงแล้วแต่ใครเป็นผู้ตีความ แหล่งข่าวใน

ขบวนการแบ่งแยกดินแดนกล่าวว่า พวกเขายอมรับได้หากนักรบฝ่ายตนถูกสังหารในการยิงปะทะกับกอง

ก�าลงัความมัน่คงของรฐับาลบนเวทโีรงละครแห่งความรนุแรงตามปรกต ิเช่น ในสนามรบหรอืในบรบิทท่ีกลาย

เป็นสนามรบ แต่พวกเขายอมรับไม่ได้กับการฆ่าหมายหัวผู้ต้องสงสัย ดังนั้น การล้างแค้นอย่างดุเดือดจึงเกิด

ขึน้ตามมาหลงัจากมกีารวิสามญัฆาตกรรมชาวมลายูสองคนเมือ่วันท่ี 29 มนีาคม ถึงแม้ผูก่้อความไม่สงบอ้าง

เหตุผลสนับสนุนการฆ่าหมายหัวคนที่เป็นสายให้หน่วยงานความมั่นคงของไทย แต่พวกเขากลับยืนกรานว่า

รัฐบาลไม่สามารถใช้ข้ออ้างและตรรกะแบบเดยีวกันมาตดัตอนและวิสามญัฆาตกรรมใครก็ได้ท่ีรัฐบาลคดิว่า

เก่ียวโยงกับนักรบแบ่งแยกดนิแดน ทัง้นีเ้พราะชาวมลายูมสุลมิทกุคนในชายแดนภาคใต้ต้องรูจ้กัใครสกัคนใน

35 “ Tragic realities being turned into propaganda in far South,” The Nation, March 18, 2017. โปรดดูเพิ่มเติม: “Thai Deep South: BRN Takes Aim at Peace Talks,” BenarNews, April 11, 2017.
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อดตีผูส้ือ่ข่าวบบีซีขีองลอนดอน นวลน้อยมผีลงานจ�านวนมากเก่ียวกับความขดัแย้งในชายแดนใต้ “พวกเขา 

[รัฐบาลไทย] ดูเปราะบาง ไม่มีเหตุผล  ฉันยังสงสัยว่าเขา [ประยุทธ์] ท�าไปเพื่อครอบครัวของ

สะแปอิงจรงิ ๆ  หรอืท�าเพือ่ตัวเองและรฐับาลกันแน่ บางทีเขาอาจท�าไปเพ่ือยกระดบัตวัเองในสายตา

ของชาวมลายูให้ดีขึ้นสักเล็กน้อย” เธอเสริมท้าย

ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยกล่าวว่า การคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ยิ่งยากขึ้นเมื่อ

ไม่มสีะแปองิ เพราะสะแปองิสามารถแสดงบทบาทส�าคัญในการผลกัดันข้อตกลงระหว่างรฐัไทยกับชาวมลายู

ในปาตานี แหล่งข่าวในบอีาร์เอน็เผยว่า พวกเขาอาลยัต่อการจากไปของสะแปองิอย่างย่ิง แต่การต่อสูกั้บกอง

ก�าลังความมั่นคงของไทยจะยังด�าเนินต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย เอกราชยังคงเป็นเป้าหมายประการ

หนึ่ง แต่แหล่งข่าวเพิ่มเติมว่า พวกเขาเต็มใจที่จะเจรจากับฝ่ายไทยหากมีเงื่อนไขที่ถูกต้อง กล่าวคือ มีรัฐบาล

จากต่างประเทศเข้ามาสังเกตการณ์การเจรจาเพ่ือสร้างหลักประกันว่าการเจรจาต่อรองเป็นไปตามแนวทาง

ปฏิบัติแบบสากลที่ดีที่สุด34

กราฟความรุนแรงพุ่งสูงขึ้นในเดือนเมษายนและคาร์บอมบ์ที่บิ๊กซีในเดือนพฤษภาคม 2560 

ผู้ต้องสงสัยสองรายว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบแบ่งแยกดินแดน คือนายอิสมาแอ หามะ วัย 28 ปี กับ

นายอาเซง็ อเูซง็ วัย 30 ปีถูกทหารพรานวิสามญัฆาตกรรมในวันท่ี 29 มนีาคม ทหารพรานอ้างว่าตนยิงป้องกัน

ตัวเองระหว่างขับรถไล่ล่า แต่หลานสาววัย 15 ปีของผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าเรื่องราว

คนละอย่าง เธอเล่าว่าหลังจากถูกเจ้าหน้าที่สะกดรอยตามมาเป็นระยะทางหนึ่ง ทั้งสองก็ถูกเรียกลงจากรถ 

ชายหนุ่มทั้งสองลงจากรถตามค�าสั่งของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและถูกพาตัวเดินออกไป ไม่กี่อึดใจต่อมา เธอ

ก็ได้ยินเสียงปืน หลังจากนั้นภายในวันเดียวกัน ภาพของผู้ตายสองคนอยู่ห่างจากรถประมาณ 50 เมตร ซึ่ง

จอดอยู่ข้างทางลูกรังในอ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ก็เผยแพร่ออกไปทางอินเทอร์เน็ต ข้างศพทั้งสองมี

ปืนไรเฟิล M16 กับปืนสัน้ 9 มม. วางอยู่ สารทีส่ือ่จากภาครฐัก็คอื คนทัง้สองเป็นผูก่้อความไม่สงบและมอีาวุธ  

ส่ือสังคมออนไลน์ในชายแดนภาคใต้วิพากษ์วจิารณ์อย่างหนักหลายวนั ท้ังตอบโต้และต้ังค�าถามต่อค�าอธิบาย

ของเจ้าหน้าที่ความมั่นคง แต่ถึงที่สุดแล้ว เสียงคัดค้านที่มีน�้าหนักท่ีสุดมาจากหลานสาววัย 15 ปี และ

เช่นเคย ไม่มคีวามเห็นอกเห็นใจจากสงัคมไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเมือ่ต�ารวจบอกว่าทัง้สองอาจเก่ียวโยงกับ

การฆ่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชาวพุทธกับสมาชกิในครอบครัวสามคนขณะก�าลงัเดินทางกลบับ้านมาตามถนนลกูรงั

ในอ�าเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 2 มีนาคม หนึ่งในผู้ตายเป็นเด็กชายวัย 8 ขวบ ต�ารวจเก็บปลอก

กระสนุจากปืนกล M16 และ AK47 และปืนสัน้ 9 มม. ในทีเ่กิดเหตไุด้เป็นจ�านวนมาก คาดว่าการระดมยิงจาก

คนร้ายท�าให้รถกระบะท่ีบรรทกุร่างเหย่ือทัง้สีไ่ถลออกนอกถนนและพุ่งชนต้นไม้ ต�ารวจไม่ได้ตัดประเด็นความ

บาดหมางส่วนบุคคลออกไป แต่วิธีการโจมตีท�าให้การบ่งชี้ท้ังหมดพุ่งตรงไปท่ีผู้ก่อความไม่สงบ นักรบแบ่ง

แยกดนิแดนกล่าวว่าบางครัง้ความผดิพลาดก็เกิดขึน้ น่ันหมายถึงพลเรอืนผูบ้รสิทุธ์ิถูกลกูหลงเสยีชวิีตในการ

34 Pathan, Don, “Beacon for peace in far South is extinguished,” The Nation,  January 18, 2017.

ยิงปะทะ แต่ความผิดพลาดไม่ใช่อย่างเดียวกับความจงใจ พวกเขายืนยันเช่นนั้น นักรบยอมรับว่าความเสีย

หายที่ไม่ได้ตั้งใจนี้เป็นส่วนหน่ึงของการถกเถียงภายในขบวนการมานานมากและปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าพวก

เขามุง่เป้าพลเรอืนผูไ้ม่รูอ้โิหน่อเิหน่ ซึง่บางครัง้โชคร้ายตกอยู่ท่ามกลางการยิงปะทะหรอืปฏิบตักิารพอด ีนกัรบ

กล่าวด้วยว่าตนไม่พอใจทีอ่งค์กรภาคประชาสงัคมและผูน้�าชมุชนด่วนสรปุตามค�าอธิบายของรฐับาลทัง้ทียั่ง

ไม่ทันพิจารณาข้อเท็จจริงที่มีอยู่ให้ถี่ถ้วนก่อน พวกเขากล่าวว่า ความตายของพ่อลูกชาวมุสลิมใกล้โรงเรียน

ที่อ�าเภอตากใบในเดือนกันยายน 2559 จากแรงระเบิดท่ีวางไว้ข้างถนน ซึ่งมุ่งเป้าหน่วยต�ารวจลาดตระเวน 

คือกรณีตัวอย่างของการมองข้ามเรื่องเจตนาแต่มุ่งเน้นที่ความผิดพลาดเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม การวิสามัญฆาตกรรมชายหนุ่มทั้งสองในอ�าเภอรือเสาะเมื่อวันที่ 29 มีนาคมกระตุ้นให้

เกิดการล้างแค้นครั้งใหญ่ วันต่อมาคือในวันที่ 30 มีนาคม ผู้ก่อความไม่สงบห้าคนนั่งท้ายรถกระบะแล่นตรง

เข้าหาสถานตี�ารวจภูธรอ�าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาสและเปิดฉากยิงใส่กลุม่เจ้าหน้าทีต่�ารวจทีก่�าลงัตัง้แถว

รวมพลเพ่ือเริม่งานวันใหม่ ต�ารวจเสยีชวีติหน่ึงนายและบาดเจบ็อกีห้าราย สีวั่นหลงัจากนัน้ ผูก่้อความไม่สงบ

ประมาณ 30 คนบุกด่านตรวจในอ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ท�าร้ายเจ้าหน้าที่ต�ารวจบาดเจ็บอย่างน้อย 12 

คน และพอพ้นเท่ียงคืนวันท่ี 6 เมษายน ผู้ก่อความไม่สงบก็วางระเบิดและวางเพลิงพร้อมกันหลายสิบแห่ง 

ท�าลายเสาไฟฟ้าและท�าให้เกิดไฟดับขยายกว้างไปทั่วพื้นที่35

ในเดอืนเมษายนน้ันเอง เราได้เหน็บอีาร์เอ็นเร่ิมออกมาเรียกร้องการเจรจากับกรุงเทพและเตอืนรัฐบาล

ว่า กระบวนการสันติภาพที่มีความหมายต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานระหว่างประเทศ หมายถึงต้อง

มี“คนกลางผู้ไกล่เกลี่ย” ที่เป็นกลางจริง ๆ  มาอ�านวยการพูดคุย “การพูดคุยต้องเกิดจากความต้องการของ

ท้ังสองฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในความขัดแย้งและจะต้องสมัครใจที่จะหาทางออก ร่วมกัน” บีอาร์เอ็นกล่าว

ในแถลงการณ์ เมื่อขอให้ขยายความค�าว่า “สองฝ่าย” ผู้ปฏิบัติการบีอาร์เอ็นคนหน่ึงตอบว่า “รัฐบาลไทย 

กับบีอาร์เอ็น” ไม่ใช่มาราปาตานี องค์กรร่มที่รวบรวมกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมลายูมุสลิมซึ่งเจรจากับรัฐบาล

มาตั้งแต่ปี 2558 ในการพูดคุยสันติสุขอย่างไม่เป็นทางการโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อ�านวยความสะดวก

ไม่มีกฎการปะทะท่ีก�าหนดผ่านเน้ือหาที่ตกลงกันด้วยลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่ขัดแย้งสองฝ่าย ใน

แง่นี้ การตีความ “การละเมิด” หรือ “การฆ่าโดยชอบธรรม” จึงแล้วแต่ใครเป็นผู้ตีความ แหล่งข่าวใน

ขบวนการแบ่งแยกดินแดนกล่าวว่า พวกเขายอมรับได้หากนักรบฝ่ายตนถูกสังหารในการยิงปะทะกับกอง

ก�าลงัความมัน่คงของรฐับาลบนเวทโีรงละครแห่งความรนุแรงตามปรกต ิเช่น ในสนามรบหรอืในบรบิททีก่ลาย

เป็นสนามรบ แต่พวกเขายอมรับไม่ได้กับการฆ่าหมายหัวผู้ต้องสงสัย ดังนั้น การล้างแค้นอย่างดุเดือดจึงเกิด

ขึน้ตามมาหลงัจากมกีารวิสามญัฆาตกรรมชาวมลายูสองคนเมือ่วันท่ี 29 มนีาคม ถึงแม้ผูก่้อความไม่สงบอ้าง

เหตุผลสนับสนุนการฆ่าหมายหัวคนที่เป็นสายให้หน่วยงานความมั่นคงของไทย แต่พวกเขากลับยืนกรานว่า

รฐับาลไม่สามารถใช้ข้ออ้างและตรรกะแบบเดยีวกันมาตดัตอนและวิสามญัฆาตกรรมใครก็ได้ท่ีรฐับาลคดิว่า

เก่ียวโยงกับนักรบแบ่งแยกดินแดน ทัง้นีเ้พราะชาวมลายูมสุลมิทกุคนในชายแดนภาคใต้ต้องรู้จกัใครสักคนใน

35 “ Tragic realities being turned into propaganda in far South,” The Nation, March 18, 2017. โปรดดูเพิ่มเติม: “Thai Deep South: BRN Takes Aim at Peace Talks,” BenarNews, April 11, 2017.
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ขบวนการแบ่งแยกดนิแดน ผูป้ฏิบตักิารภาคสนามอาวโุสคนหน่ึงของบอีาร์เอน็อธิบายว่า การกล่าวหาใครสกั

คนว่า “เก่ียวโยง” กับการก่อความไม่สงบคอืวิธีการง่ายท่ีสดุในการหาเหตผุลมาอ้างและไม่มทีางปฏเิสธ กล่าว

อีกนัยหนึ่งคือ ถ้าอิสมาแอและอาเซ็งถูกวิสามัญฆาตกรรมได้ ทุกคนก็ถูกวิสามัญฆาตกรรมได้หมด36

เป็นเวลาหลายสปัดาห์ทีฝ่่ายไทยตกอยู่ในภาวะอ�า้อึง้ ท้ังเพราะการโจมตอีย่างรุนแรงและแถลงการณ์

ของบีอาร์เอ็นก่อให้เกิดความสนใจใคร่รู้อย่างมาก รัฐบาลไม่รู้จะชี้แจงอย่างไรนอกเหนือจากค�ากล่าวเป็น

ทางการที่ใช้จนติดปาก แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์คาร์บอมบ์ท่ีห้างซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีในปัตตานีเมื่อวันที่ 9 

มนีาคม 2560 ถึงแม้รฐับาลไม่รัง้รอท่ีจะออกมากล่าวประณามนักรบแบ่งแยกดนิแดน แต่เจ้าหน้าทีท่ี่ตดิตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิดพากันงงงันสับสนว่าท�าไมบีอาร์เอ็นหรือนักรบในท้องถ่ินฝ่ายใดก็ตามจึงโจมตีใส่

ประชาชนที่พวกเขาเองอ้างว่าจะ “ปลดปล่อย” ส�าหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปสืบสวนเหตุการณ์นี้ พวกเขาไม่ตัด

ทิง้แรงจงูใจอะไรเลยในช่วงสองสามวันแรกหลงัการระเบดิ ความทีอ่ยากได้เปรยีบในเชงิจรยิธรรม โฆษกของ

รฐับาลจงึแกล้งมองข้ามรายละเอยีดอย่างมกัง่ายและด่วนสรปุว่านกัรบอยากไล่เก็บแต้มศพทีต่นสงัหาร ฝ่าย

รัฐเน้นย�้าข้อเท็จจริงที่มีประชาชนกว่า 50 คน บาดเจ็บจากแรงระเบิด ถึงแม้ไม่มีใครเสียชีวิตก็ตาม แต่การ

มองข้ามรายละเอียดเหล่าน้ีเท่ากับท�าลายการวิเคราะห์และความน่าเชื่อถือของตนเอง ประการส�าคัญที่สุด

คือ มีระเบิดลูกเล็กที่สื่อท้องถ่ินเรียกว่า “ประทัดยักษ์” ท่ีระเบิดขึ้นก่อนประมาณ 20 นาที บางคนเรียกว่า 

“ระเบิดซ้อน” กล่าวคือกลยุทธ์ที่ใช้ระเบิดลูกเล็กล่อเจ้าหน้าท่ีมายังสถานที่เกิดเหตุก่อนที่นักรบจะกดชนวน

ระเบิดลูกที่สองที่ใหญ่กว่าลูกแรกมาก กลยุทธ์แบบนี้ใช้กันในช่วงปีแรก ๆ ของการก่อความไม่สงบที่เริ่มต้น

ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2547 แต่เจ้าหน้าทีไ่ทยเริม่รูทั้นอย่างรวดเรว็และใช้อปุกรณ์ไฮเทคสกัดสญัญาณโทรศพัท์

มือถือในขณะส่งเจ้าหน้าท่ีกู้ระเบิดเก็บกวาดพ้ืนท่ี ฝ่ายข่าวกรองของกองทัพและแหล่งข่าวฝ่ายกบฏต่างพูด

ตรงกันว่า “ประทัดยักษ์” ลูกแรกมุ่งหมายให้เป็นค�าเตือนล่วงหน้า

เช่นเดียวกับการก่อความไม่สงบก่อนหน้าน้ี เช่น การโจมตีหลายจุดพร้อมกันในปฏิบัติการเดือน

พฤษภาคม 2557 เป้าหมายการโจมตีมีทั้งสถานีบริการน�้ามันสี่แห่ง ร้านสะดวกซื้อ 7-11 หลายร้าน ตู้เอทีเอ็ม 

รวมถึงคาร์บอมบ์ลกูใหญ่ในอ�าเภอเบตงเมือ่เดือนกรกฎาคมของปีเดยีวกนั ผูก่้อความไม่สงบใช้การเตอืนแบบ

นี้เพ่ือลดจ�านวนผู้บาดเจ็บล้มตายให้น้อยท่ีสุด ส�าหรับกรณีเบตง เช่น การวางคาร์บอมบ์บิ๊กซี ค�าเตือนล่วง

หน้ามาในลักษณะของระเบิดลูกเล็กท่ีถูกจุดระเบิดก่อนหลายนาที ส่วนการวางระเบิดที่สถานีบริการน�้ามัน

และร้านสะดวกซือ้ ในสถานบีรกิารน�า้มนัท้ังสีแ่ห่งจะมคีนเหน็นักรบจอดรถจกัรยานยนต์ซกุซ่อนระเบดิถัดจาก

ปั๊มน�้ามันและวิ่งหนีไปที่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดรออยู่ หลังจากอยู่ท่ามกลางความรุนแรงต่อเนื่องมาเป็น 10 ปี

ชาวบ้านเดาได้ทันทีว่าก�าลังจะเกิดอะไรขึ้น37 เรื่องนี้อธิบายว่าท�าไมเด็กปั๊มน�้ามันจึงวิ่งหนีทันเหมือนกัน ส่วน

การวางระเบิดบิ๊กซีในเดือนมีนาคม 2560 ระเบิดลูกย่อมกว่าหรือประทัดยักษ์คือค�าเตือนล่วงหน้า เมื่อ

ประชาชนเห็นรถกระบะจอดทิ้งไว้หน้าประตูทางเข้าห้างและเห็นคนขับวิ่งหนีไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ ประชาชน

36 “Thai Deep South: BRN Takes Aim at Peace Talks,” BenarNews, April 11, 2017. โปรดดูเพิ่มเติม: “Bomb kills father and daughter at school in Thailand’s troubled south,” Reuters, 
September 6, 2016.
37 Pathan, Don, “Beliefs shaken as theatre of violence widens in South,” The Nation,  August 1, 2014.

ก็ถอยหนทีนัท่วงที ถ้าถอยห่างมากพอก็จะไม่เสยีชวิีต ปัญหาคอืประชาชนไม่สามารถถอยห่างมากพอท่ีจะไม่

ได้รับบาดเจ็บ กระนั้นก็ตาม เจ้าหน้าที่รัฐก็ได้เป็นพระเอกออกสื่อในวันนั้น

ความยืดหยุ่นของโครงสร้างการบังคับบัญชาและควบคุมของบีอาร์เอ็นหมายความว่า แต่ละหน่วย

จรยุทธ์มีเสรีภาพในการตัดสินใจว่าจะโจมตีเป้าหมายอะไร เมื่อมีพื้นที่ให้เคลื่อนไหวโดยอิสระระดับหนึ่งเช่น

นีก็้ย่อมมแีนวโน้มท่ีจะขยายความเข้มข้นและยกระดบัความรนุแรง แหล่งข่าวในบอีาร์เอน็กล่าวว่า การโจมตี

เดือนเมษายนมีเป้าหมายที่จะท�าลายความน่าเชื่อถือของการพูดคุยสันติสุขที่ด�าเนินอยู่ระหว่างรัฐบาลกับ

มาราปาตานีด้วย หัวข้อส�าคญัของการพูดคยุในช่วงสองปีทีผ่่านมาก็คอื “พืน้ท่ีปลอดภยั” ในประเดน็ข้างต้น

ที่ได้รับการเรียกร้องจากกลุ่มคณะท�างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW)

ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีอยู่แค่แห่งเดียวในพื้นที่จึงเป็นเป้าหมายดีเยี่ยม เพราะมันเป็นตัวแทนของพื้นที่

สาธารณะท่ีรัฐควรมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ ความท้าทายส�าหรับฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบก็คือการโจมตี

สถานที่แบบนี้โดยไม่ลงเอยด้วยการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนจ�านวนมาก

ข้อเรียกร้องของบีอาร์เอ็นไม่ได้รับการรับฟัง

ในเดือนเมษายน 2560 บีอาร์เอ็นออกแถลงการณ์ย�้าข้อเรียกร้องที่จะเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลไทย

ข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่มีอะไรใหม่ บีอาร์เอ็นเคยออกแถลงการณ์เรียกร้องแบบน้ีมาแล้วเมื่อการพูดคุย

สันติภาพเริ่มขึ้นเมื่อต้นปี 2556 ในตอนนัน้ เป้าหมายของข้อเรียกร้องคือการสกดัขัดขวางกระบวนการ เพราะ

ผูน้�าขบวนการรูส้กึว่าการรเิริม่ครัง้น้ันเป็นการยัดเยียดให้ฝ่ายตน แต่ในแถลงการณ์ครัง้ใหม่ เจตนาคอืการมา

นั่งโต๊ะพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายไทยจริง ๆ อย่างไรก็ตาม บีอาร์เอ็นจะยังไม่ยอมเจรจาจนกว่าคณะเจรจากับ

สมาชกิปีกการเมอืงของตนได้รบัการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและท�าความเข้าใจกับประเดน็และหัวข้อส�าคญั

เป็นอย่างดก่ีอน เช่น บรรทดัฐานระหว่างประเทศ กฎการปะทะ กฎหมายและหลกัเกณฑ์ด้านมนษุยธรรม ฯลฯ

ประการส�าคัญที่สุดคือ บีอาร์เอ็นไม่ต้องการรู้สึกว่าตนต้องมานั่งโต๊ะเจรจาภายใต้แรงกดดัน

เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่กล่าวว่า พวกเขาตอบรับความเคลื่อนไหวนี้ในทางที่ดี เพราะนี่อาจเป็นครั้งแรกที่

คณะเจรจาของรัฐไทยจะได้นั่งคุยกับกลุ่มคนที่มีอ�านาจบังคับบัญชาและควบคุมนักรบในพ้ืนท่ีจริง ๆ เสียที

แต่ประเด็นน้ีเป็นประเด็นทางการเมือง จึงต้องขึ้นกับการตัดสินใจของกลุ่มผู้วางนโยบายในกรุงเทพ เรื่องท่ี

น่าวิตกอีกประการคือจะเกิดอะไรขึ้นกับมาราปาตานีหากสภาองค์กรน�า DPP ของบีอาร์เอ็นมาเข้าร่วม

กระบวนการพูดคยุ แหล่งข่าวฝ่ายไทยกล่าวว่าคณะเจรจาท่ีอ้างว่าเป็นตวัแทนของบอีาร์เอน็ภายใต้ร่มธงของ

มาราปาตานี (อาวัง ญาบัต, สุกรี ฮารีและอาหมัด ชูโว) ยินดีอย่างยิ่งถ้าบีอาร์เอ็น/ดีพีพีจะมาเข้าร่วม เพราะ

นี่จะช่วยให้พวกเขาพ้นจากการถูกตีตราเป็น “คนทรยศ” ขององค์กร คนอื่น ๆ ในมาราปาตานีมีความกังวล

ว่าบทบาทและสถานะของตนอาจถูกลดทอนลงหาก  DPP เข้ามาร่วมคณะด้วย แต่ตลอดเวลากว่าสองปีหลงั

จากมาราปาตานีปรากฏตัวขึ้นในกัวลาลัมเปอร์ ค�าถามว่าสภา DPP ของบีอาร์เอ็นสนับสนุนการพูดคุยหรือ

ไม่ รวมทั้งประเด็นของพื้นที่ปลอดภัย กล่าวคือ ข้อตกลงให้มีการหยุดยิงในเขตอ�าเภอที่ระบุไว้ ก็ยังเป็นเรื่อง
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ขบวนการแบ่งแยกดนิแดน ผูป้ฏบิตักิารภาคสนามอาวโุสคนหน่ึงของบอีาร์เอน็อธิบายว่า การกล่าวหาใครสกั

คนว่า “เก่ียวโยง” กับการก่อความไม่สงบคอืวิธีการง่ายท่ีสดุในการหาเหตุผลมาอ้างและไม่มทีางปฏเิสธ กล่าว

อีกนัยหนึ่งคือ ถ้าอิสมาแอและอาเซ็งถูกวิสามัญฆาตกรรมได้ ทุกคนก็ถูกวิสามัญฆาตกรรมได้หมด36

เป็นเวลาหลายสปัดาห์ทีฝ่่ายไทยตกอยู่ในภาวะอ�า้อึง้ ท้ังเพราะการโจมตอีย่างรนุแรงและแถลงการณ์

ของบีอาร์เอ็นก่อให้เกิดความสนใจใคร่รู้อย่างมาก รัฐบาลไม่รู้จะชี้แจงอย่างไรนอกเหนือจากค�ากล่าวเป็น

ทางการที่ใช้จนติดปาก แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์คาร์บอมบ์ท่ีห้างซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีในปัตตานีเมื่อวันที่ 9 

มนีาคม 2560 ถึงแม้รฐับาลไม่รัง้รอท่ีจะออกมากล่าวประณามนักรบแบ่งแยกดนิแดน แต่เจ้าหน้าทีท่ี่ตดิตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิดพากันงงงันสับสนว่าท�าไมบีอาร์เอ็นหรือนักรบในท้องถ่ินฝ่ายใดก็ตามจึงโจมตีใส่

ประชาชนที่พวกเขาเองอ้างว่าจะ “ปลดปล่อย” ส�าหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปสืบสวนเหตุการณ์นี้ พวกเขาไม่ตัด

ทิง้แรงจงูใจอะไรเลยในช่วงสองสามวันแรกหลงัการระเบดิ ความทีอ่ยากได้เปรยีบในเชงิจรยิธรรม โฆษกของ

รัฐบาลจงึแกล้งมองข้ามรายละเอยีดอย่างมกัง่ายและด่วนสรปุว่านกัรบอยากไล่เก็บแต้มศพทีต่นสงัหาร ฝ่าย

รัฐเน้นย�้าข้อเท็จจริงที่มีประชาชนกว่า 50 คน บาดเจ็บจากแรงระเบิด ถึงแม้ไม่มีใครเสียชีวิตก็ตาม แต่การ

มองข้ามรายละเอียดเหล่านี้เท่ากับท�าลายการวิเคราะห์และความน่าเชื่อถือของตนเอง ประการส�าคัญที่สุด

คือ มีระเบิดลูกเล็กที่สื่อท้องถ่ินเรียกว่า “ประทัดยักษ์” ท่ีระเบิดขึ้นก่อนประมาณ 20 นาที บางคนเรียกว่า 

“ระเบิดซ้อน” กล่าวคือกลยุทธ์ที่ใช้ระเบิดลูกเล็กล่อเจ้าหน้าท่ีมายังสถานที่เกิดเหตุก่อนที่นักรบจะกดชนวน

ระเบิดลูกที่สองที่ใหญ่กว่าลูกแรกมาก กลยุทธ์แบบนี้ใช้กันในช่วงปีแรก ๆ ของการก่อความไม่สงบที่เริ่มต้น

ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2547 แต่เจ้าหน้าทีไ่ทยเริม่รูทั้นอย่างรวดเรว็และใช้อปุกรณ์ไฮเทคสกัดสญัญาณโทรศพัท์

มือถือในขณะส่งเจ้าหน้าท่ีกู้ระเบิดเก็บกวาดพ้ืนท่ี ฝ่ายข่าวกรองของกองทัพและแหล่งข่าวฝ่ายกบฏต่างพูด

ตรงกันว่า “ประทัดยักษ์” ลูกแรกมุ่งหมายให้เป็นค�าเตือนล่วงหน้า

เช่นเดียวกับการก่อความไม่สงบก่อนหน้าน้ี เช่น การโจมตีหลายจุดพร้อมกันในปฏิบัติการเดือน

พฤษภาคม 2557 เป้าหมายการโจมตีมีทั้งสถานีบริการน�้ามันสี่แห่ง ร้านสะดวกซื้อ 7-11 หลายร้าน ตู้เอทีเอ็ม 

รวมถึงคาร์บอมบ์ลกูใหญ่ในอ�าเภอเบตงเมือ่เดอืนกรกฎาคมของปีเดียวกนั ผูก่้อความไม่สงบใช้การเตอืนแบบ

นี้เพ่ือลดจ�านวนผู้บาดเจ็บล้มตายให้น้อยท่ีสุด ส�าหรับกรณีเบตง เช่น การวางคาร์บอมบ์บิ๊กซี ค�าเตือนล่วง

หน้ามาในลักษณะของระเบิดลูกเล็กท่ีถูกจุดระเบิดก่อนหลายนาที ส่วนการวางระเบิดท่ีสถานีบริการน�้ามัน

และร้านสะดวกซือ้ ในสถานบีริการน�า้มนัท้ังส่ีแห่งจะมคีนเหน็นักรบจอดรถจกัรยานยนต์ซกุซ่อนระเบดิถัดจาก

ปั๊มน�้ามันและวิ่งหนีไปที่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดรออยู่ หลังจากอยู่ท่ามกลางความรุนแรงต่อเนื่องมาเป็น 10 ปี

ชาวบ้านเดาได้ทันทีว่าก�าลังจะเกิดอะไรขึ้น37 เรื่องนี้อธิบายว่าท�าไมเด็กปั๊มน�้ามันจึงวิ่งหนีทันเหมือนกัน ส่วน

การวางระเบิดบิ๊กซีในเดือนมีนาคม 2560 ระเบิดลูกย่อมกว่าหรือประทัดยักษ์คือค�าเตือนล่วงหน้า เมื่อ

ประชาชนเห็นรถกระบะจอดทิ้งไว้หน้าประตูทางเข้าห้างและเห็นคนขับวิ่งหนีไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ ประชาชน

36 “Thai Deep South: BRN Takes Aim at Peace Talks,” BenarNews, April 11, 2017. โปรดดูเพิ่มเติม: “Bomb kills father and daughter at school in Thailand’s troubled south,” Reuters, 
September 6, 2016.
37 Pathan, Don, “Beliefs shaken as theatre of violence widens in South,” The Nation,  August 1, 2014.

ก็ถอยหนทีนัท่วงที ถ้าถอยห่างมากพอก็จะไม่เสยีชวิีต ปัญหาคอืประชาชนไม่สามารถถอยห่างมากพอทีจ่ะไม่

ได้รับบาดเจ็บ กระนั้นก็ตาม เจ้าหน้าที่รัฐก็ได้เป็นพระเอกออกสื่อในวันนั้น

ความยืดหยุ่นของโครงสร้างการบังคับบัญชาและควบคุมของบีอาร์เอ็นหมายความว่า แต่ละหน่วย

จรยุทธ์มีเสรีภาพในการตัดสินใจว่าจะโจมตีเป้าหมายอะไร เมื่อมีพื้นที่ให้เคลื่อนไหวโดยอิสระระดับหนึ่งเช่น

นีก็้ย่อมมแีนวโน้มท่ีจะขยายความเข้มข้นและยกระดบัความรุนแรง แหล่งข่าวในบอีาร์เอน็กล่าวว่า การโจมตี

เดือนเมษายนมีเป้าหมายที่จะท�าลายความน่าเชื่อถือของการพูดคุยสันติสุขท่ีด�าเนินอยู่ระหว่างรัฐบาลกับ

มาราปาตานีด้วย หัวข้อส�าคญัของการพูดคยุในช่วงสองปีทีผ่่านมาก็คอื “พืน้ท่ีปลอดภยั” ในประเดน็ข้างต้น

ที่ได้รับการเรียกร้องจากกลุ่มคณะท�างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW)

ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีอยู่แค่แห่งเดียวในพื้นที่จึงเป็นเป้าหมายดีเยี่ยม เพราะมันเป็นตัวแทนของพื้นที่

สาธารณะท่ีรัฐควรมีหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยให้ ความท้าทายส�าหรับฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบก็คือการโจมตี

สถานที่แบบนี้โดยไม่ลงเอยด้วยการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนจ�านวนมาก

ข้อเรียกร้องของบีอาร์เอ็นไม่ได้รับการรับฟัง

ในเดือนเมษายน 2560 บีอาร์เอ็นออกแถลงการณ์ย�้าข้อเรียกร้องที่จะเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลไทย

ข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่มีอะไรใหม่ บีอาร์เอ็นเคยออกแถลงการณ์เรียกร้องแบบน้ีมาแล้วเมื่อการพูดคุย

สันติภาพเริ่มขึ้นเมื่อต้นปี 2556 ในตอนนัน้ เป้าหมายของข้อเรียกร้องคือการสกดัขัดขวางกระบวนการ เพราะ

ผูน้�าขบวนการรูส้กึว่าการรเิริม่ครัง้น้ันเป็นการยัดเยียดให้ฝ่ายตน แต่ในแถลงการณ์ครัง้ใหม่ เจตนาคอืการมา

นั่งโต๊ะพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายไทยจริง ๆ อย่างไรก็ตาม บีอาร์เอ็นจะยังไม่ยอมเจรจาจนกว่าคณะเจรจากับ

สมาชกิปีกการเมอืงของตนได้รบัการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและท�าความเข้าใจกับประเดน็และหัวข้อส�าคญั

เป็นอย่างดก่ีอน เช่น บรรทดัฐานระหว่างประเทศ กฎการปะทะ กฎหมายและหลกัเกณฑ์ด้านมนษุยธรรม ฯลฯ

ประการส�าคัญที่สุดคือ บีอาร์เอ็นไม่ต้องการรู้สึกว่าตนต้องมานั่งโต๊ะเจรจาภายใต้แรงกดดัน

เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่กล่าวว่า พวกเขาตอบรับความเคลื่อนไหวนี้ในทางที่ดี เพราะนี่อาจเป็นครั้งแรกที่

คณะเจรจาของรัฐไทยจะได้น่ังคุยกับกลุ่มคนท่ีมีอ�านาจบังคับบัญชาและควบคุมนักรบในพ้ืนท่ีจริง ๆ เสียที

แต่ประเด็นน้ีเป็นประเด็นทางการเมือง จึงต้องขึ้นกับการตัดสินใจของกลุ่มผู้วางนโยบายในกรุงเทพ เรื่องท่ี

น่าวิตกอีกประการคือจะเกิดอะไรขึ้นกับมาราปาตานีหากสภาองค์กรน�า DPP ของบีอาร์เอ็นมาเข้าร่วม

กระบวนการพูดคยุ แหล่งข่าวฝ่ายไทยกล่าวว่าคณะเจรจาท่ีอ้างว่าเป็นตวัแทนของบอีาร์เอน็ภายใต้ร่มธงของ

มาราปาตานี (อาวัง ญาบัต, สุกรี ฮารีและอาหมัด ชูโว) ยินดีอย่างยิ่งถ้าบีอาร์เอ็น/ดีพีพีจะมาเข้าร่วม เพราะ

นี่จะช่วยให้พวกเขาพ้นจากการถูกตีตราเป็น “คนทรยศ” ขององค์กร คนอื่น ๆ ในมาราปาตานีมีความกังวล

ว่าบทบาทและสถานะของตนอาจถูกลดทอนลงหาก  DPP เข้ามาร่วมคณะด้วย แต่ตลอดเวลากว่าสองปีหลงั

จากมาราปาตานีปรากฏตัวขึ้นในกัวลาลัมเปอร์ ค�าถามว่าสภา DPP ของบีอาร์เอ็นสนับสนุนการพูดคุยหรือ

ไม่ รวมทั้งประเด็นของพื้นที่ปลอดภัย กล่าวคือ ข้อตกลงให้มีการหยุดยิงในเขตอ�าเภอที่ระบุไว้ ก็ยังเป็นเรื่อง
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ถกเถียงกันโดยบอีาร์เอน็ไม่มท่ีาทท่ีีจะเปลีย่นใจ ด้วยความอดึอดัต่อวงจรความรนุแรงทีเ่กิดขึน้ไม่จบสิน้ เนือ่ง

จากบอีาร์เอน็มแีนวโน้มทีจ่ะท�าลายความก้าวหน้าใด ๆ  กต็ามทีม่าราปาตานกัีบคณะเจรจาฝ่ายไทยพยายาม

ผลักดันร่วมกัน ท�าให้พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ออกมาแถลงต่อสาธารณะว่า เขา

คิดว่าผู้เข้าร่วมการเจรจาไม่ใช่ “คนท่ีถูกต้อง” ถึงแม้ค�าแถลงนี้ไม่ได้ขยายผลจนกลายเป็นสงครามน�้าลาย

โดยตรงระหว่างเขากับพลเอกอักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยและประธานการพูดคุยสันติสุข แต่

เจ้าหน้าท่ีรฐับาลฝ่ายไทยก็ยอมรับว่า เรือ่งน้ีท�าให้ฝ่ายไทยเสยีหน้าและหวังว่านีจ่ะเป็นการสะกิดให้กลุม่ผูว้าง

นโยบายในกรุงเทพหัดคิดนอกกรอบบ้าง38

การปล้น(รถ)ขบวนเจรจาสันติภาพ

ตามแหล่งข่าวท้ังฝ่ายไทยและฝ่ายกบฏ ระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงตุลาคม 2560 ดาโต๊ะ อาหมัด 

ซมัซามนิ ฮาซมิ ผูแ้ทนจากมาเลเซยีซึง่ท�าหน้าท่ีคนกลางให้กระบวนการสนัตภิาพในชายแดนภาคใต้ของไทย 

เขาพบปะกับสมาชกิสภา DPP ของบอีาร์เอน็อย่างน้อยสามครัง้เพ่ือเกลีย้กล่อมให้เข้าร่วมกับมาราปาตานใีน

การพูดคุยกับรัฐบาลไทย นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการพยายามชักชวนกลุ่มก่อความไม่สงบท่ีมีอิทธิพลสูงสุดต่อ

ปฏิบัติการในภาคใต้ แต่ในครั้งนี้ ซัมซามินมีเหตุผลที่จะคาดหวังในเชิงบวก อย่างน้อยเขาก็คิดเช่นนั้น ตาม

แหล่งข่าวฝ่ายไทย ซัมซามินได้รับค�าตอบว่า DPP “ขอคิดดูก่อน” ซัมซามินได้รับค�ามั่นจากบีอาร์เอ็นด้วยว่า 

ขบวนการจะไม่ท�าลายการริเริ่มเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัยหรือการหยุดยิงที่จ�ากัดเฉพาะบริเวณที่ตกลงกันในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ แหล่งข่าวกล่าวว่าประเดน็พ้ืนทีป่ลอดภัยเป็นเรือ่งทีห่ารอืกันในการประชมุวันท่ี 8-10 

สิงหาคม ระหว่างมาราปาตานีกับคณะพูดคุยฝ่ายไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์

แต่ในวันท่ี 16 สงิหาคม เพียงไม่ถึงหนึง่สปัดาห์หลงัจากทีป่ระชมุได้ข้อสรปุซึง่น่าจะก่อให้เกิดบรรยากาศ

ทีด่ ีนกัรบหนุม่เจด็คนก็ขโมยรถกระบะหลายคนัและจบัตวัประกันจากบรษิทัตวัแทนขายรถมอืสองในจงัหวดั

สงขลา แผนการของพวกเขาที่จะดัดแปลงพาหนะเหล่านี้เป็นคาร์บอมบ์ล้มเหลวลงหลังจากตัวประกันสี่คน

พยายามหลบหนี ตัวประกันสองคนถูกยิง คนหนึ่งเสียชีวิตในโรงพยาบาล และผู้รอดชีวิตที่เหลือแจ้งความให้

เจ้าหน้าที่ทราบ ทั้งภูมิภาคออกค�าเตือนเฝ้าระวังในระดับสูง นักรบกลุ่มนั้นยกเลิกปฏิบัติการนี้ ในท้ายที่สุด มี

รถกระบะแค่สองคันจากท้ังหมดเจ็ดคันท่ีน�ามาใช้เป็นคาร์บอมบ์ ตามรายงานระบุว่านักรบคนหนึ่งตายจาก

การยิงต่อสู้กับต�ารวจไทย

ผู้บัญชาการทหารบก พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ไม่พอใจอย่างย่ิงต่อความอุกอาจคร้ังนี้ รวมถึงการ

เจรจาท่ีดูเหมือนไม่มีความก้าวหน้า เขาจึงกล่าวว่านักรบทั้งเจ็ดถูกบงการจากนายอับดุลเลาะห์ แวมะนอ 

ค�าพูดนี้เท่ากับตอกใส่หน้าคนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจ�านวนมากเชื่อว่าเป็นหน่ึงในสมาชิกอาวุโสสูงสุดของ 

บีอาร์เอ็นและเป็นคนที่คอยคัดค้านการเข้าร่วมกับมาราปาตานีเพ่ือเจรจาพูดคุยกับฝ่ายไทย แหล่งข่าวใน

ขบวนการบอกว่า ปฏิบติัการขโมยรถครัง้นี ้ถึงแม้อาจดอูกุอาจ แต่ก็เป็นส่วนหนึง่ของแผนปฏิบตักิารตามปรกติ
38 Pathan, Don, “BRN holds all the weapons – and the keys to peace,” The Nation, April 14, 2017. See also: Pathan, Don, “Thai Deep South: BRN Takes Aim at Peace Talks,” BenarNews, 
April 11, 2017.

และไม่เกี่ยวอะไรเลยกับประเด็นเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัยที่พูดถึงกันมากแต่ยังไม่มีนิยามชัดเจน แหล่งข่าวใน

ขบวนการยืนยนัด้วยว่า สายการบงัคบับญัชาของบอีาร์เอน็เป็นไปอย่างหลวม ๆ  มากและการตดัสนิใจปฏิบตัิ

การโจมตีอยู่ที่ระดับท้องถิ่น ยิ่งกว่านั้น เนื่องจากความไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรงระหว่างสมาชิกมาราปาตานี

กับนักรบบอีาร์เอน็ในพ้ืนที ่จงึน่าจะคาดเดาได้ล่วงหน้าแล้วว่า กลุม่ย่อยบางกลุม่ในพืน้ทีอ่าจตดัสนิใจท�าลาย

ความน่าเชื่อถือของพื้นที่ปลอดภัยเสียเอง39

เจ้าหน้าท่ีไทยกล่าวหามาราปาตานีว่าเตะถ่วงกระบวนการเพราะต้องการให้รฐับาลรบัรองความคุม้กัน

ทางกฎหมายให้แก่สุกรี ฮารีและอาหมัด ชูโว ทั้งสองหนีออกจากประเทศไทยในปี 2550 หลังจากได้ประกัน

ตัวภายใต้รัฐบาลทหารในขณะนั้น พวกเขากลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะสมาชิกมาราปาตานีเมื่อคณะ

ตวัแทนขององค์กรนีเ้ปิดตวัในเดอืนสงิหาคม 2558 ตามแหล่งข่าวของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายไทย มาราปาตานีต้องการ

ส่งอาหมัดกับสุกรีกลับเข้ามาในภาคใต้เพื่อสังเกตการณ์โครงการพื้นที่ปลอดภัย แต่แหล่งข่าวในรัฐบาลบอก

ว่า กระทรวงยุตธิรรมของไทยคดัค้านเร่ืองน้ีอย่างแข็งขนั ด้วยเกรงว่าจะกลายเป็นเย่ียงอย่างอนัไม่พึงประสงค์

ไม่มีเหตุผลชัดเจนว่าเหตุใดมาราปาตานีจึงไม่เสนอตัวแทนคนอื่นที่ไม่มีคดีความทางกฎหมายติดตัวให้เข้า

มาสังเกตการณ์การหยุดยิงในพ้ืนที่ปลอดภัยแทน แน่นอน มาราปาตานีปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกรุงเทพว่า 

องค์กรร่มของตนไม่พร้อมที่จะผลักดันโครงการพ้ืนท่ีปลอดภัย นายอาบูฮาฟีส อัลฮากิม โฆษกของมาราปา

ตานีกล่าวว่า “ในขั้นน้ี รายละเอียดปลีกย่อยของปัญหาบางประการท่ีเก่ียวข้องกับพื้นที่ปลอดภัยยัง

ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะจากฝ่ายไทย จ�าเป็นต้องมีการหารือเพิ่มเติมและสร้าง

ความกระจ่างกว่านี้” ดังนั้น การน�าพื้นที่ปลอดภัยมาใช้จึงต้องล่าช้าไปเล็กน้อย40

เรื่องที่สร้างความไม่พอใจให้ฝ่ายไทยกับผู้อ�านวยความสะดวกชาวมาเลเซียไม่ใช่ประเด็นที่ DPP ไม่

ยอมเข้าร่วมกับมาราปาตานีและมีส่วนร่วมในการเจรจากับกรุงเทพโดยตรง แต่เป็นเรื่องท่ีกลุ่มบีอาร์เอ็นยืน

กรานว่า พวกเขาต้องเป็นคนตัดสินใจว่าใครควรมีส่วนร่วมและการเจรจาควรจัดข้ึนท่ีไหน บีอาร์เอ็นอ้างว่า

เพราะตนเป็นผู้ควบคุมนักรบในพื้นที่ จึงควรเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครเข้าร่วมโต๊ะเจรจาบ้าง ยิ่งกว่านั้น บีอาร์เอ็น

และเจ้าหน้าที่ไทยบอกว่า การพูดคุยในอนาคตควรจัดนอกมาเลเซียโดยมีสมาชิกประชาคมระหว่างประเทศ

เข้ามามีส่วนร่วมสังเกตกระบวนการ บีอาร์เอ็นบอกว่าพวกเขาต้องการการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเก่ียวกับ

บรรทัดฐานระหว่างประเทศและหลักการด้านมนุษยธรรมก่อนเข้าร่วมการเจรจากับรัฐบาลกรุงเทพโดยตรง

พวกเขาเสริมว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับกรุงเทพและจะไม่มีการเปล่ียนแปลงใหญ่ ๆ ในเชิงนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ใด ๆ จนกว่าจะถึงตอนนั้น41 

39 Pathan, Don, “Deep South Peace Talks: Car-Jacked?”, BenarNews, September 5, 2017. การสัมภาษณ์ระหว่างดอน ปาทานกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยในพื้นที่ปาตานีและในกรุงเทพตั้งแต่เดือน
มิถุนายน-ตุลาคม 2560. 
40“Mara Patani rejects allegation it’s not ready for safety zones,” New Straits Time (Bernama), September 18, 2017. 
41การสัมภาษณ์ระหว่างดอน ปาทานกับตัวแทนของบีอาร์เอ็น รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยในพื้นที่ปาตานีและในกรุงเทพระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2560. 
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ถกเถียงกันโดยบอีาร์เอน็ไม่มท่ีาทท่ีีจะเปลีย่นใจ ด้วยความอดึอดัต่อวงจรความรนุแรงทีเ่กิดขึน้ไม่จบสิน้ เนือ่ง

จากบอีาร์เอน็มแีนวโน้มทีจ่ะท�าลายความก้าวหน้าใด ๆ  กต็ามทีม่าราปาตานกัีบคณะเจรจาฝ่ายไทยพยายาม

ผลักดันร่วมกัน ท�าให้พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ออกมาแถลงต่อสาธารณะว่า เขา

คิดว่าผู้เข้าร่วมการเจรจาไม่ใช่ “คนท่ีถูกต้อง” ถึงแม้ค�าแถลงนี้ไม่ได้ขยายผลจนกลายเป็นสงครามน�้าลาย

โดยตรงระหว่างเขากับพลเอกอักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยและประธานการพูดคุยสันติสุข แต่

เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลฝ่ายไทยก็ยอมรับว่า เรือ่งน้ีท�าให้ฝ่ายไทยเสยีหน้าและหวังว่านีจ่ะเป็นการสะกิดให้กลุม่ผูว้าง

นโยบายในกรุงเทพหัดคิดนอกกรอบบ้าง38

การปล้น(รถ)ขบวนเจรจาสันติภาพ

ตามแหล่งข่าวท้ังฝ่ายไทยและฝ่ายกบฏ ระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงตุลาคม 2560 ดาโต๊ะ อาหมัด 

ซมัซามนิ ฮาซมิ ผูแ้ทนจากมาเลเซยีซึง่ท�าหน้าท่ีคนกลางให้กระบวนการสนัตภิาพในชายแดนภาคใต้ของไทย 

เขาพบปะกับสมาชกิสภา DPP ของบอีาร์เอน็อย่างน้อยสามครัง้เพ่ือเกลีย้กล่อมให้เข้าร่วมกับมาราปาตานใีน

การพูดคุยกับรัฐบาลไทย น่ีไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการพยายามชักชวนกลุ่มก่อความไม่สงบท่ีมีอิทธิพลสูงสุดต่อ

ปฏิบัติการในภาคใต้ แต่ในครั้งนี้ ซัมซามินมีเหตุผลที่จะคาดหวังในเชิงบวก อย่างน้อยเขาก็คิดเช่นนั้น ตาม

แหล่งข่าวฝ่ายไทย ซัมซามินได้รับค�าตอบว่า DPP “ขอคิดดูก่อน” ซัมซามินได้รับค�ามั่นจากบีอาร์เอ็นด้วยว่า 

ขบวนการจะไม่ท�าลายการริเริ่มเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัยหรือการหยุดยิงที่จ�ากัดเฉพาะบริเวณที่ตกลงกันในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ แหล่งข่าวกล่าวว่าประเดน็พ้ืนทีป่ลอดภัยเป็นเรือ่งทีห่ารอืกันในการประชมุวันท่ี 8-10 

สิงหาคม ระหว่างมาราปาตานีกับคณะพูดคุยฝ่ายไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์

แต่ในวันที ่16 สงิหาคม เพียงไม่ถึงหนึง่สปัดาห์หลงัจากทีป่ระชมุได้ข้อสรปุซึง่น่าจะก่อให้เกิดบรรยากาศ

ทีด่ ีนกัรบหนุม่เจด็คนก็ขโมยรถกระบะหลายคนัและจบัตวัประกันจากบรษิทัตวัแทนขายรถมอืสองในจงัหวดั

สงขลา แผนการของพวกเขาที่จะดัดแปลงพาหนะเหล่านี้เป็นคาร์บอมบ์ล้มเหลวลงหลังจากตัวประกันสี่คน

พยายามหลบหนี ตัวประกันสองคนถูกยิง คนหนึ่งเสียชีวิตในโรงพยาบาล และผู้รอดชีวิตที่เหลือแจ้งความให้

เจ้าหน้าที่ทราบ ทั้งภูมิภาคออกค�าเตือนเฝ้าระวังในระดับสูง นักรบกลุ่มนั้นยกเลิกปฏิบัติการนี้ ในท้ายที่สุด มี

รถกระบะแค่สองคันจากท้ังหมดเจ็ดคันท่ีน�ามาใช้เป็นคาร์บอมบ์ ตามรายงานระบุว่านักรบคนหนึ่งตายจาก

การยิงต่อสู้กับต�ารวจไทย

ผู้บัญชาการทหารบก พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ไม่พอใจอย่างย่ิงต่อความอุกอาจคร้ังนี้ รวมถึงการ

เจรจาท่ีดูเหมือนไม่มีความก้าวหน้า เขาจึงกล่าวว่านักรบทั้งเจ็ดถูกบงการจากนายอับดุลเลาะห์ แวมะนอ 

ค�าพูดนี้เท่ากับตอกใส่หน้าคนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจ�านวนมากเชื่อว่าเป็นหน่ึงในสมาชิกอาวุโสสูงสุดของ 

บีอาร์เอ็นและเป็นคนที่คอยคัดค้านการเข้าร่วมกับมาราปาตานีเพ่ือเจรจาพูดคุยกับฝ่ายไทย แหล่งข่าวใน

ขบวนการบอกว่า ปฏบิตักิารขโมยรถครัง้นี ้ถึงแม้อาจดอูกุอาจ แต่ก็เป็นส่วนหนึง่ของแผนปฏิบติัการตามปรกติ
38 Pathan, Don, “BRN holds all the weapons – and the keys to peace,” The Nation, April 14, 2017. See also: Pathan, Don, “Thai Deep South: BRN Takes Aim at Peace Talks,” BenarNews, 
April 11, 2017.

และไม่เกี่ยวอะไรเลยกับประเด็นเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัยที่พูดถึงกันมากแต่ยังไม่มีนิยามชัดเจน แหล่งข่าวใน

ขบวนการยืนยนัด้วยว่า สายการบงัคบับญัชาของบอีาร์เอน็เป็นไปอย่างหลวม ๆ  มากและการตดัสนิใจปฏิบตัิ

การโจมตีอยู่ที่ระดับท้องถิ่น ยิ่งกว่านั้น เนื่องจากความไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรงระหว่างสมาชิกมาราปาตานี

กับนักรบบอีาร์เอน็ในพ้ืนที ่จงึน่าจะคาดเดาได้ล่วงหน้าแล้วว่า กลุม่ย่อยบางกลุม่ในพืน้ทีอ่าจตดัสนิใจท�าลาย

ความน่าเชื่อถือของพื้นที่ปลอดภัยเสียเอง39

เจ้าหน้าท่ีไทยกล่าวหามาราปาตานีว่าเตะถ่วงกระบวนการเพราะต้องการให้รฐับาลรบัรองความคุม้กัน

ทางกฎหมายให้แก่สุกรี ฮารีและอาหมัด ชูโว ทั้งสองหนีออกจากประเทศไทยในปี 2550 หลังจากได้ประกัน

ตัวภายใต้รัฐบาลทหารในขณะนั้น พวกเขากลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะสมาชิกมาราปาตานีเมื่อคณะ

ตวัแทนขององค์กรนีเ้ปิดตัวในเดือนสงิหาคม 2558 ตามแหล่งข่าวของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายไทย มาราปาตานต้ีองการ

ส่งอาหมัดกับสุกรีกลับเข้ามาในภาคใต้เพื่อสังเกตการณ์โครงการพื้นที่ปลอดภัย แต่แหล่งข่าวในรัฐบาลบอก

ว่า กระทรวงยุตธิรรมของไทยคดัค้านเรือ่งน้ีอย่างแขง็ขนั ด้วยเกรงว่าจะกลายเป็นเย่ียงอย่างอนัไม่พึงประสงค์

ไม่มีเหตุผลชัดเจนว่าเหตุใดมาราปาตานีจึงไม่เสนอตัวแทนคนอื่นท่ีไม่มีคดีความทางกฎหมายติดตัวให้เข้า

มาสังเกตการณ์การหยุดยิงในพ้ืนที่ปลอดภัยแทน แน่นอน มาราปาตานีปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกรุงเทพว่า 

องค์กรร่มของตนไม่พร้อมที่จะผลักดันโครงการพ้ืนท่ีปลอดภัย นายอาบูฮาฟีส อัลฮากิม โฆษกของมาราปา

ตานีกล่าวว่า “ในขั้นน้ี รายละเอียดปลีกย่อยของปัญหาบางประการท่ีเก่ียวข้องกับพื้นที่ปลอดภัยยัง

ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะจากฝ่ายไทย จ�าเป็นต้องมีการหารือเพิ่มเติมและสร้าง

ความกระจ่างกว่านี้” ดังนั้น การน�าพื้นที่ปลอดภัยมาใช้จึงต้องล่าช้าไปเล็กน้อย40

เรื่องที่สร้างความไม่พอใจให้ฝ่ายไทยกับผู้อ�านวยความสะดวกชาวมาเลเซียไม่ใช่ประเด็นที่ DPP ไม่

ยอมเข้าร่วมกับมาราปาตานีและมีส่วนร่วมในการเจรจากับกรุงเทพโดยตรง แต่เป็นเรื่องท่ีกลุ่มบีอาร์เอ็นยืน

กรานว่า พวกเขาต้องเป็นคนตัดสินใจว่าใครควรมีส่วนร่วมและการเจรจาควรจัดข้ึนที่ไหน บีอาร์เอ็นอ้างว่า

เพราะตนเป็นผู้ควบคุมนักรบในพื้นที่ จึงควรเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครเข้าร่วมโต๊ะเจรจาบ้าง ยิ่งกว่านั้น บีอาร์เอ็น

และเจ้าหน้าที่ไทยบอกว่า การพูดคุยในอนาคตควรจัดนอกมาเลเซียโดยมีสมาชิกประชาคมระหว่างประเทศ

เข้ามามีส่วนร่วมสังเกตกระบวนการ บีอาร์เอ็นบอกว่าพวกเขาต้องการการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเก่ียวกับ

บรรทัดฐานระหว่างประเทศและหลักการด้านมนุษยธรรมก่อนเข้าร่วมการเจรจากับรัฐบาลกรุงเทพโดยตรง

พวกเขาเสริมว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับกรุงเทพและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ในเชิงนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ใด ๆ จนกว่าจะถึงตอนนั้น41 

39 Pathan, Don, “Deep South Peace Talks: Car-Jacked?”, BenarNews, September 5, 2017. การสัมภาษณ์ระหว่างดอน ปาทานกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยในพื้นที่ปาตานีและในกรุงเทพตั้งแต่เดือน
มิถุนายน-ตุลาคม 2560. 
40“Mara Patani rejects allegation it’s not ready for safety zones,” New Straits Time (Bernama), September 18, 2017. 
41การสัมภาษณ์ระหว่างดอน ปาทานกับตัวแทนของบีอาร์เอ็น รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยในพื้นที่ปาตานีและในกรุงเทพระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2560. 
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โครงการพาคนกลับบ้าน
มนัไม่เชงิเป็นการยอมรบัความล้มเหลวทางนโยบาย แต่กองทัพไทยตดัสินใจทบทวนตรวจสอบภูมหิลงั

ของประชาชนราว 4,000 คนที่ถูกบังคับให้เข้าโครงการอบรมและปรับทัศนคติหลังจากเหตุการณ์คาร์บอมบ์

บิ๊กซี อันท่ีจริง กองทัพภาคที่ 4 หวังว่าโครงการท่ีเรียกว่า “พาคนกลับบ้าน” จะเป็นผลงานสร้างภาพพจน์

เป็นการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะว่าพวกก�าลังชนะใจและเปลี่ยนความคิดของชาวบ้าน แต่ความ

กระตือรือร้นของกองทพัทีจ่ะสร้างภาพว่าเป็นองค์กรที่มีความเมตตากลับไม่ค่อยมีใครคล้อยตาม โดยเฉพาะ

ชาวบ้านทีถู่กเกลีย้กล่อมให้เชือ่ว่าถ้าเข้าร่วมโครงการนี ้รายชือ่ของเขาจะถูกถอดออกจากบญัชดี�าของทางการ

ในประเทศไทย ดเูหมอืนแทบทกุหน่วยงานด้านความมัน่คงและข่าวกรองจะมรีายชือ่ผูต้้องสงสยัหรอืบญัชดี�า

ของตัวเอง แต่เนื่องจากกองทัพเป็นแหล่งอ�านาจส�าคัญที่สุด จึงเข้าใจได้ว่าพวกเขาย่อมเรียกร้องความสนใจ

ได้มากที่สุด

ตามแหล่งข่าวจากฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านประกอบด้วยผู้ก่อความ

ไม่สงบแค่ไม่ก่ีคน นอกจากนั้นส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มในท้องถ่ินที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าเห็นอกเห็นใจผู้ก่อความ

ไม่สงบ เป้าหมายของโครงการคือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กองทัพ สร้างความชอบธรรมให้กิจกรรมและ

งบประมาณของกองทพัในพ้ืนท่ีทีม่เีหตวุุ่นวายน้ี ผูเ้ข้าร่วมทีม่ากกว่า 4,000 คนน่าจะเป็นดชันบ่ีงชีท้ีด่ ีเป็นผล

งานที่อวดต่อคนภายนอกได้ กลุ่มแกนน�าบีอาร์เอ็นกล่าวว่า พวกเขาไม่วิตกเรื่องที่นักรบบางคนอยากล้างมือ

จากขบวนการ เพราะขบวนการไม่จ�าเป็นต้องมีคนจ�านวนมาก อย่างน้อยก็ไม่จ�าเป็นส�าหรับการต่อสู้ใน

ขั้นตอนนี้ในการท�า “สงครามนอกแบบ” สิ่งส�าคัญคือความสามารถของขบวนการในการชี้น�าเรื่องเล่าแม่บท

และแสดงให้เห็นว่าขบวนการสามารถเป็นภัยคุกคามต่อกลไกความมั่นคงของรัฐ

แค่การประชาสัมพันธ์สร้างภาพ?

กลุ่มแบ่งแยกดินแดนและชุมชนท้องถิ่นกล่าวว่า พวกเขาดูออกว่าโครงการนี้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ

ของกองทัพ แต่ตัดสินใจปล่อยมันไปเนื่องจากเห็นใจความเป็นอยู่ของชาวบ้าน รวมทั้งปล่อยให้เป็นเรื่องของ

แต่ละบุคคลและแต่ละครอบครัวตัดสินใจกันเองว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ยุ่งเก่ียวกับโครงการท่ีกองทัพจัดข้ึน 

ผู้ก่อความไม่สงบกล่าวว่าพวกเขาไม่แยแสการสร้างภาพของโครงการนี้ อย่างไรก็ตาม ย้อนกลับไปเมื่อเดือน

ธันวาคม 2554 มเีหตกุารณ์ครัง้หน่ึงทีฝ่่ายผูก่้อความไม่สงบตดัสนิใจว่าหมดความอดทนแล้ว ครัง้น้ันมกีารส่ง

ทมีมอืสงัหารสีค่นไปฆ่านายมกุตา กีละ หวัหน้าพรรคประชาธรรม พรรคการเมอืงเลก็ ๆ  ในสามจงัหวัดชายแดน

ใต้ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก สาเหตุเพราะเขาให้ความร่วมมือกับกองทัพ ฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบสังหารนายมุกตาได้

โดยบุกยิงในระยะประชิดต่อหน้าผู้คนจ�านวนมากในอ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขณะที่มือสังหารก�าลัง

หลบหนี นักรบสองในสี่คนถูกหน่วยรักษาความปลอดภัยท้องถ่ินย่ิงเสียชีวิต ส่วนอีกสองคนหนีไปได้ ตาม

ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาวุโสในกองทัพ มุกตาก�าลังช่วยกองทัพภาคที่ 4 ในการเกลี้ยกล่อมครอบครัวของผู้ต้อง

สงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบให้ยอมมอบตัวเพื่อแลกกับการรับโทษเบาลงหรือยกเลิกคดีความไปเลยขึ้นอยู่

กับเงื่อนไขของแต่ละคน42

ในทัศนะของ ดร.ซาคารี อาบูซา ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย National War College ในวอชิงตันดีซี

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงท่ีติดตามสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย กล่าวว่าโครงการพาคน

กลับบ้านของกองทัพเป็นนโยบายที่ควรตั้งข้อกังขา “รัฐบาลอ้างว่ามีอดีตผู้ก่อความไม่สงบถึง 4,448 คน

ผ่านโครงการน้ี แต่ไม่เคยมีการประเมินท่ีน่าเชื่อถือว่าขบวนการก่อความไม่สงบมีขนาดใหญ่ถึงขั้น

น้ัน เหน็ได้ชดัว่ารฐับาลไทยกวาดต้อนผูช้ายทุกคนท่ีเข้าข่ายให้มาร่วมโครงการ การท�าเช่นน้ีมีผลน้อย

มากต่อระดบัความรนุแรงและสดุท้ายรฐับาลตดัสนิใจยุตโิครงการเน่ืองจากพอผู้เข้าร่วมโครงการออก

ไป ก็ไปกระท�าความผิดอยู่ดี” ดร.อาบูซากล่าว43

อนัทีจ่รงิ แนวคิดการแบ่งแยกดนิแดนเป็นอดุมการณ์ทีห่ย่ังรากลกึในหมูช่าวมลายใูนภูมภิาคท่ีเตม็ไป

ด้วยข้อพิพาททางประวตัศิาสตร์แห่งน้ี ดงัน้ันจงึท�าให้ผูช้ายชาวมลายูมสุลมิทกุคนท่ีน่ีเป็นผูต้้องสงสยัหรอืเป็น

ผู้ให้การสนับสนุนในสายตาของเจ้าหน้าที่ไปเสียหมด ในแง่นี้ กองทัพภาคที่ 4 มีตัวเลือกมากมายเพราะ 

“ผู้ต้องสงสัย” มีจ�านวนมหาศาล รัฐบาลไทยยังคงยืนยันว่าโครงการพาคนกลับบ้านประสบความส�าเร็จ แต่

ไม่เคยน�าเสนอเกณฑ์วัดไม่ว่าในเชงิคณุภาพหรอืปรมิาณมาสนบัสนุนค�ากล่าวอ้างนัน้ นาน ๆ  ครัง้เจ้าหน้าท่ีรฐั 

ก็จดังานสวนสนามให้กลุม่คนท่ีอ้างว่าเป็นอดตีนักรบกับเจ้าหน้าท่ีมารวมพลังแสดงความสามคัคด้ีวยการโอบ

กอดและจับมือกันเพ่ือสร้างภาพต่อสาธารณะ แต่ตามหมู่บ้านห่างไกล ยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่าการ

สนับสนุนหน่วยจรยุทธ์ท้องถ่ินจะลดน้อยถอยลง อันท่ีจริง ในบางพ้ืนที่ ชาวบ้านผลัดเวรกันท�าอาหารเลี้ยง

กลุม่ผูก่้อความไม่สงบทีม่าฝึกอบรมการรบขัน้พ้ืนฐานในค่ายชัว่คราวทีต่ัง้อยู่บรเิวณนัน้ ในบางกรณ ีชาวบ้าน

ให้ที่หลบภัยแก่ผู้ก่อความไม่สงบที่ก�าลังหลบหนี รัฐบาลปรับปรุงการข่าวของตนเองมากขึ้นในช่วงหลายปีที่

ผ่านมา ท�าให้สมาชิกกลุ่มจรยุทธ์ต้องย้ายที่ตั้งบ่อย ๆ บางครั้งต้องหลบไปอีกจังหวัดหนึ่ง นี่มักหมายถึงการ

ต้องแยกห่างจากสมาชิกในครอบครัวของตน ส�าหรับบางคนอาจทนกับชีวิตแบบนี้ไม่ไหว ดังนั้น จึงตัดสินใจ

ยอมมอบตัวต่อทางการ การตัดสินใจเลิกชีวิตนักรบและหวนกลับมาด�าเนินชีวิตแบบพลเรือนไม่ใช่เร่ืองยาก

42 Party leader, 2 suspected insurgents killed in Narathiwat,” The Nation, December 16, 2011. ดอน ปาทานสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพและเจ้าหน้าที่ทหารระดับอาวุโสเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ดังกล่าว, ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560, 
43Abuza, Zachary, “No End in Sight for Thailand’s Deadly Southern Insurgency,” The Diplomat, July 18, 2017.
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โครงการพาคนกลับบ้าน
มนัไม่เชงิเป็นการยอมรับความล้มเหลวทางนโยบาย แต่กองทัพไทยตัดสนิใจทบทวนตรวจสอบภูมหิลงั

ของประชาชนราว 4,000 คนที่ถูกบังคับให้เข้าโครงการอบรมและปรับทัศนคติหลังจากเหตุการณ์คาร์บอมบ์

บิ๊กซี อันท่ีจริง กองทัพภาคท่ี 4 หวังว่าโครงการท่ีเรียกว่า “พาคนกลับบ้าน” จะเป็นผลงานสร้างภาพพจน์

เป็นการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะว่าพวกก�าลังชนะใจและเปลี่ยนความคิดของชาวบ้าน แต่ความ

กระตือรือร้นของกองทพัทีจ่ะสร้างภาพว่าเป็นองค์กรที่มีความเมตตากลับไม่ค่อยมีใครคล้อยตาม โดยเฉพาะ

ชาวบ้านทีถู่กเกลีย้กล่อมให้เชือ่ว่าถ้าเข้าร่วมโครงการนี ้รายชือ่ของเขาจะถูกถอดออกจากบญัชดี�าของทางการ

ในประเทศไทย ดเูหมอืนแทบทกุหน่วยงานด้านความมัน่คงและข่าวกรองจะมรีายชือ่ผูต้้องสงสยัหรอืบัญชดี�า

ของตัวเอง แต่เนื่องจากกองทัพเป็นแหล่งอ�านาจส�าคัญที่สุด จึงเข้าใจได้ว่าพวกเขาย่อมเรียกร้องความสนใจ

ได้มากที่สุด

ตามแหล่งข่าวจากฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านประกอบด้วยผู้ก่อความ

ไม่สงบแค่ไม่ก่ีคน นอกจากนั้นส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มในท้องถ่ินที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าเห็นอกเห็นใจผู้ก่อความ

ไม่สงบ เป้าหมายของโครงการคือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กองทัพ สร้างความชอบธรรมให้กิจกรรมและ

งบประมาณของกองทพัในพ้ืนท่ีทีม่เีหตวุุ่นวายน้ี ผูเ้ข้าร่วมทีม่ากกว่า 4,000 คนน่าจะเป็นดชันบ่ีงชีท้ีด่ ีเป็นผล

งานที่อวดต่อคนภายนอกได้ กลุ่มแกนน�าบีอาร์เอ็นกล่าวว่า พวกเขาไม่วิตกเรื่องที่นักรบบางคนอยากล้างมือ

จากขบวนการ เพราะขบวนการไม่จ�าเป็นต้องมีคนจ�านวนมาก อย่างน้อยก็ไม่จ�าเป็นส�าหรับการต่อสู้ใน

ขั้นตอนนี้ในการท�า “สงครามนอกแบบ” สิ่งส�าคัญคือความสามารถของขบวนการในการชี้น�าเรื่องเล่าแม่บท

และแสดงให้เห็นว่าขบวนการสามารถเป็นภัยคุกคามต่อกลไกความมั่นคงของรัฐ

แค่การประชาสัมพันธ์สร้างภาพ?

กลุ่มแบ่งแยกดินแดนและชุมชนท้องถิ่นกล่าวว่า พวกเขาดูออกว่าโครงการนี้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ

ของกองทัพ แต่ตัดสินใจปล่อยมันไปเนื่องจากเห็นใจความเป็นอยู่ของชาวบ้าน รวมทั้งปล่อยให้เป็นเรื่องของ

แต่ละบุคคลและแต่ละครอบครัวตัดสินใจกันเองว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ยุ่งเก่ียวกับโครงการที่กองทัพจัดข้ึน 

ผู้ก่อความไม่สงบกล่าวว่าพวกเขาไม่แยแสการสร้างภาพของโครงการนี้ อย่างไรก็ตาม ย้อนกลับไปเมื่อเดือน

ธันวาคม 2554 มเีหตกุารณ์ครัง้หน่ึงทีฝ่่ายผูก่้อความไม่สงบตดัสนิใจว่าหมดความอดทนแล้ว คร้ังน้ันมกีารส่ง

ทมีมอืสงัหารสีค่นไปฆ่านายมกุตา กีละ หวัหน้าพรรคประชาธรรม พรรคการเมอืงเล็ก ๆ  ในสามจงัหวัดชายแดน

ใต้ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก สาเหตุเพราะเขาให้ความร่วมมือกับกองทัพ ฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบสังหารนายมุกตาได้

โดยบุกยิงในระยะประชิดต่อหน้าผู้คนจ�านวนมากในอ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขณะที่มือสังหารก�าลัง

หลบหนี นักรบสองในสี่คนถูกหน่วยรักษาความปลอดภัยท้องถ่ินย่ิงเสียชีวิต ส่วนอีกสองคนหนีไปได้ ตาม

ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาวุโสในกองทัพ มุกตาก�าลังช่วยกองทัพภาคที่ 4 ในการเกลี้ยกล่อมครอบครัวของผู้ต้อง

สงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบให้ยอมมอบตัวเพื่อแลกกับการรับโทษเบาลงหรือยกเลิกคดีความไปเลยขึ้นอยู่

กับเงื่อนไขของแต่ละคน42

ในทัศนะของ ดร.ซาคารี อาบูซา ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย National War College ในวอชิงตันดีซี

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงท่ีติดตามสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย กล่าวว่าโครงการพาคน

กลับบ้านของกองทัพเป็นนโยบายที่ควรตั้งข้อกังขา “รัฐบาลอ้างว่ามีอดีตผู้ก่อความไม่สงบถึง 4,448 คน

ผ่านโครงการน้ี แต่ไม่เคยมีการประเมินท่ีน่าเชื่อถือว่าขบวนการก่อความไม่สงบมีขนาดใหญ่ถึงขั้น

น้ัน เหน็ได้ชดัว่ารัฐบาลไทยกวาดต้อนผู้ชายทุกคนท่ีเข้าข่ายให้มาร่วมโครงการ การท�าเช่นน้ีมีผลน้อย

มากต่อระดบัความรุนแรงและสดุท้ายรัฐบาลตดัสนิใจยุตโิครงการเน่ืองจากพอผู้เข้าร่วมโครงการออก

ไป ก็ไปกระท�าความผิดอยู่ดี” ดร.อาบูซากล่าว43

อนัทีจ่รงิ แนวคิดการแบ่งแยกดนิแดนเป็นอดุมการณ์ทีห่ย่ังรากลกึในหมูช่าวมลายใูนภูมภิาคท่ีเตม็ไป

ด้วยข้อพิพาททางประวตัศิาสตร์แห่งน้ี ดังน้ันจงึท�าให้ผูช้ายชาวมลายูมสุลมิทกุคนท่ีน่ีเป็นผูต้้องสงสยัหรอืเป็น

ผู้ให้การสนับสนุนในสายตาของเจ้าหน้าที่ไปเสียหมด ในแง่นี้ กองทัพภาคที่ 4 มีตัวเลือกมากมายเพราะ 

“ผู้ต้องสงสัย” มีจ�านวนมหาศาล รัฐบาลไทยยังคงยืนยันว่าโครงการพาคนกลับบ้านประสบความส�าเร็จ แต่

ไม่เคยน�าเสนอเกณฑ์วัดไม่ว่าในเชงิคุณภาพหรอืปรมิาณมาสนบัสนุนค�ากล่าวอ้างนัน้ นาน ๆ  ครัง้เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ก็จดังานสวนสนามให้กลุม่คนท่ีอ้างว่าเป็นอดีตนักรบกับเจ้าหน้าท่ีมารวมพลังแสดงความสามคัคด้ีวยการโอบ

กอดและจับมือกันเพ่ือสร้างภาพต่อสาธารณะ แต่ตามหมู่บ้านห่างไกล ยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่าการ

สนับสนุนหน่วยจรยุทธ์ท้องถ่ินจะลดน้อยถอยลง อันท่ีจริง ในบางพ้ืนที่ ชาวบ้านผลัดเวรกันท�าอาหารเลี้ยง

กลุม่ผูก่้อความไม่สงบทีม่าฝึกอบรมการรบขัน้พ้ืนฐานในค่ายชัว่คราวทีต่ัง้อยู่บริเวณนัน้ ในบางกรณ ีชาวบ้าน

ให้ที่หลบภัยแก่ผู้ก่อความไม่สงบที่ก�าลังหลบหนี รัฐบาลปรับปรุงการข่าวของตนเองมากขึ้นในช่วงหลายปีที่

ผ่านมา ท�าให้สมาชิกกลุ่มจรยุทธ์ต้องย้ายที่ตั้งบ่อย ๆ บางครั้งต้องหลบไปอีกจังหวัดหนึ่ง นี่มักหมายถึงการ

ต้องแยกห่างจากสมาชิกในครอบครัวของตน ส�าหรับบางคนอาจทนกับชีวิตแบบนี้ไม่ไหว ดังนั้น จึงตัดสินใจ

ยอมมอบตัวต่อทางการ การตัดสินใจเลิกชีวิตนักรบและหวนกลับมาด�าเนินชีวิตแบบพลเรือนไม่ใช่เร่ืองยาก

42 Party leader, 2 suspected insurgents killed in Narathiwat,” The Nation, December 16, 2011. ดอน ปาทานสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพและเจ้าหน้าที่ทหารระดับอาวุโสเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ดังกล่าว, ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560, 
43Abuza, Zachary, “No End in Sight for Thailand’s Deadly Southern Insurgency,” The Diplomat, July 18, 2017.

ตอนที่ ๓ :
นโยบายวิพากษ์
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แค่ต้องเส่ียงดวงกับเจ้าหน้าที่รัฐไทย การตัดสินใจเช่นน้ีไม่ถือเป็นการทรยศตราบท่ีผู้น�ากลุ่มและนักรบท่ี

ต้องการออกจากกลุ่มท�าความเข้าใจกันได้ ตามมาด้วยการสาบานว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนของเพื่อนร่วมกลุ่ม

ที่ยังเคลื่อนไหวอยู่  ส�าหรับฝ่ายไทยนั้น ความท้าทายอยู่ที่การหาสมดุลระหว่างการประชาสัมพันธ์สร้างภาพ

ลักษณ์โดยอาศัยการมอบตัวของผู้ก่อความไม่สงบกับการรีดข่าวจากเขา ส�าหรับผู้ก่อความไม่สงบที่ยอม

มอบตัวและเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน เป้าหมายคือการให้ข้อมูลที่ไม่มากเกินไป อย่างน้อยก็ไม่ถึงขั้น

ที่มันจะกลับมาหลอกหลอนเขา อนึ่ง การละเมิดค�าสาบานอาจลงเอยด้วยการล้างแค้นถึงชีวิต

ความส�าคัญของโครงการ

ส�าหรับชาวบ้านจ�านวนมาก รายชื่อคือใบอนุญาตชนิดหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงท�าอะไรก็ได้ต่อผู้

ต้องสงสัยโดยแทบไม่ต้องค�านึงถึงกระบวนการท่ีถูกต้องและสิทธิในอิสรภาพส่วนบุคคล ชาวบ้านท่ีนี่เชื่อว่า

ชายหนุม่เกือบทุกคนในภูมภิาคนีต้้องมชีือ่ติดบญัชดี�าของหน่วยงานสกัแห่ง ท�าให้เรือ่งรายชือ่ค่อนข้างไร้ความ

หมาย แต่ในมมุมองของพ่อแม่ผูต้้องสงสยั โครงการพาคนกลับบ้านคือโอกาสทีจ่ะลบชือ่ลูกชายออกจากบญัชี

ด�าและกลับมาด�าเนินชีวิตตามปรกติไม่มากก็น้อย ในทัศนะของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจ�านวนมาก โครงการ

พาคนกลบับ้านเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์ระยะยาวท่ีหวงัว่าชาวบ้านจะเริม่เบือ่หน่ายความรนุแรง แล้วหนั

หลงัให้บีอาร์เอน็กับนักรบ ดงัท่ีกล่าวแล้วข้างต้น เร่ืองนียั้งไม่เกิดข้ึนและไม่มสีญัญาณใดบ่งชีว่้าช่องว่างความ

ไว้วางใจระหว่างชาวมลายูกับรัฐไทยจะลดน้อยลง เช่นเดียวกับการริเริ่มสันติภาพอื่น ๆ โครงการนี้ยังเป็นแค่

ความหวังเลื่อนลอยเท่านั้น

“คณะรัฐมนตรีส่วนหน้า” เพื่อแก้ปัญหาชายแดนใต้

ในเดือนตุลาคม 2559 รัฐบาลเห็นชอบกับการแต่งตั้ง “คณะรัฐมนตรีส่วนหน้า” ที่มีสมาชิก 13 คน 

โดยมอบหมายให้ท�าหน้าที่ประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์ส�าหรับชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์

จันทร์โอชากล่าวว่าคณะท�างานที่แต่งตั้งใหม่นี้จะไม่ท�างานซ�้าซ้อนกับสองหน่วยงานส�าคัญที่มีอยู่แล้ว กล่าว

คือ กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประธานครม.ส่วนหน้าคือพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

กลาโหม ส่วนสมาชิกอีก 12 คนในคณะเป็นนายพลเกษียณทั้งสิ้น ยกเว้นแค่คนเดียวที่ไม่ใช่ นายทหารทุกคน

เคยรับราชการในชายแดนภาคใต้มาก่อนในฐานะผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการกองทัพภาคที่ 4 นอกจาก

การประเมินสถานการณ์แล้ว ครม.ส่วนหน้ายังมีหน้าที่ก�ากับดูแลการให้เงินอุดหนุนโครงการพิเศษส�าหรับ

พ้ืนที่ที่มีความไม่สงบ โครงการพิเศษเหล่านี้ไม่ใช่โครงการของกระทรวงตามสายงานท่ีได้รับงบประมาณ

ประจ�าปีโดยตรงจากกระทรวงการคลัง

คงไม่มีใครกล้าพูดว่าการตั้ง ครม.ส่วนหน้าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น จริงอยู่ ถึงแม้แนวคิดเบื้องหลังการตั้ง 

ครม.ส่วนหน้ามีลักษณะทางการเมืองและคาดหมายให้ด�าเนินงานในระดับนโยบาย แต่ไม่มีวาระที่มีเนื้อหา

สาระจริง ๆ  ออกมาจากคณะรัฐมนตรีชุดเล็กนี้ ในที่สุด มันเป็นแค่การแบ่งงานกันท�าระหว่างรัฐบาลทหารกับ

ผูบ้ญัชาการเกษยีณอายุ ซึง่ดเูหมอืนไม่มคีณุปูการอะไรจะมอบให้มากนักในแง่ของการเปลีย่นแปลงหรอืการ

เสนอแนะนโยบาย แต่กล่าวกันตามตรงแล้ว การตดัสนิใจเชงินโยบายส�าหรบัชายแดนภาคใต้มาจากกรงุเทพ

เสมอ แน่นอน ในสายตาของกลุม่ผูว้างนโยบาย ประเดน็เรือ่งความมัน่คงมาเป็นอนัดบัหนึง่ การพัฒนาไม่เคย

เป็นไปเพ่ือการพัฒนาเอง ชาวบ้านกล่าวว่าการขาดการพัฒนาไม่เคยเป็นเหตผุลหลกัท่ีท�าให้ชาวมลายูมสุลมิ

จบัอาวุธข้ึนสูม้าตัง้แต่แรก แน่นอน การพัฒนาทีผ่ลกัดนัอย่างมปีระสทิธภิาพและจริงใจสามารถเป็นส่วนหน่ึง

ของการคลี่คลายปัญหา แต่มันไม่มีทางได้ผลตราบท่ียังไม่มีการแก้ไขปัญหาอื่นไปพร้อมกัน การเปลี่ยน

สถานภาพทางสังคม ความยุติธรรมและความเท่าเทียมคือหัวใจส�าคัญเท่ากันหมด

การถ่ายโอนหน้าที่ด้านความมั่นคงให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ตอนกลางดึกในเดือนกันยายน 2558 ผู้ก่อความไม่สงบประมาณ 30 คนบุกเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการ

ของอาสาสมัครชุดคุ้มครองต�าบล (ชคต.) ในอ�าเภอยะหา จังหวัดยะลา ท�าให้ชาวบ้านที่มารับจ้างเป็นอาสา

สมัครบาดเจ็บ 18 ราย หลังจากถูกโจมตีด้วยอาวุธปืนและระเบิดมือนานเกือบ 30 นาที รูกระสุนกับความเสีย

หายจากระเบิดมือ M79 ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นการโจมตีฝ่ายเดียว เจ้าหน้าที่กล่าวว่าฝ่ายนักรบชิงอาวุธปืนท่ี

รัฐบาลแจกให้อาสาสมัครไปได้เจ็ดกระบอก ชาวบ้านในท้องที่แสดงความประหลาดใจท่ีผู้ก่อความไม่สงบ

เปิดฉากโจมตี ชคต. ชาวบ้านคิดด้วยตรรกะเรียบง่าย นั่นคือ ชคต.เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น เรื่องนี้น่า

จะมคีวามหมายในสายตาของผู้ก่อความไม่สงบชาวมลายูมสุลิมบ้าง ตรรกะนีม้หีลกัฐานสนับสนนุจากจ�านวน

การปะทะอย่างรนุแรงระหว่างผูก่้อความไม่สงบกับ อส. (ชคต., ชรบ.) ทีม่ตีวัเลขต�า่มากมาตัง้แต่เดือนมกราคม 

2547 แต่การโจมตีที่อ�าเภอยะหาไม่ได้มุ่งเอาชีวิต เป้าหมายคือการส่งค�าเตือนแข็งกร้าวต่อกลไกความมั่นคง

ว่า นักรบไม่ลังเลท่ีจะฆ่า อส. หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับเลือกต้ังในท้องถ่ิน หากพวกเขากล้าติดอาวุธต่อสู้กับ

ขบวนการ มีการส่งสารคล้าย ๆ กันให้หน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2558 ท่ีบ้าน

โคกขี้เหล็ก จังหวัดปัตตานี เมื่อระเบิดประกอบเองอ�านาจท�าลายล้างสูงที่ซ่อนในป้อมจุดตรวจถูกจุดระเบิด 

สงัหารอาสาสมคัรสีร่ายและบาดเจบ็อกีห้าร้าย ป้อมจดุตรวจทีม่ยีางรถยนต์ใช้แล้วกองล้อมรอบสร้างขึน้เพ่ือ

ปกป้องด่านแห่งนี้จากผู้บุกรุก มันเป็นสถานที่ที่อาสาสมัครชุดรักษาหมู่บ้าน (ชรบ.) จะมารวมตัวกันในตอน

ค�่าก่อนออกไปเดินลาดตระเวนเพ่ือรักษาความปลอดภัยในบริเวณหมู่บ้าน ส�าหรับผู้สังเกตการณ์ภายนอก 

รายละเอียดของเหตุการณ์ครั้งนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องปรกติธรรมดา กล่าวคือ ผู้ก่อความไม่สงบชาวมลายูมุสลิม

สังหารกองก�าลังติดอาวุธชาวพุทธด้วยระเบิดที่ซ่อนไว้ในเพิงชั่วคราวท่ีใช้เป็นป้อมยาม แต่ส�าหรับเจ้าหน้าท่ี

รัฐและผูส้งัเกตการณ์ทีค่ร�า่หวอดในความขัดแย้งชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์วันที ่12 พฤศจกิายน 2558 ไม่ใช่

การโจมตีตามปรกติธรรมดาแน่ๆ มันเป็นการโจมตีท่ีมุ่งเป้ากลุ่มอาสาสมัครชุดรักษาหมู่บ้าน ซึ่งปรกติผู้ก่อ

ความไม่สงบจะไม่ยุ่งด้วยเพราะถือว่าพวกเขาเป็นภัยคกุคามน้อยหรอืไม่เป็นภัยใด ๆ  เลยต่อผูก่้อความไม่สงบ44

44 Pathan, Don, “Insurgents focus ire on local defence volunteers,” The Nation, August 4, 2015; Don Patha, “Transfer of defence responsibilities is pushing local residents further into 
the line of fire,” November 26, 2015.
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แค่ต้องเสี่ยงดวงกับเจ้าหน้าที่รัฐไทย การตัดสินใจเช่นน้ีไม่ถือเป็นการทรยศตราบท่ีผู้น�ากลุ่มและนักรบท่ี

ต้องการออกจากกลุ่มท�าความเข้าใจกันได้ ตามมาด้วยการสาบานว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนของเพื่อนร่วมกลุ่ม

ที่ยังเคลื่อนไหวอยู่  ส�าหรับฝ่ายไทยนั้น ความท้าทายอยู่ที่การหาสมดุลระหว่างการประชาสัมพันธ์สร้างภาพ

ลักษณ์โดยอาศัยการมอบตัวของผู้ก่อความไม่สงบกับการรีดข่าวจากเขา ส�าหรับผู้ก่อความไม่สงบที่ยอม

มอบตัวและเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน เป้าหมายคือการให้ข้อมูลที่ไม่มากเกินไป อย่างน้อยก็ไม่ถึงขั้น

ที่มันจะกลับมาหลอกหลอนเขา อนึ่ง การละเมิดค�าสาบานอาจลงเอยด้วยการล้างแค้นถึงชีวิต

ความส�าคัญของโครงการ

ส�าหรับชาวบ้านจ�านวนมาก รายชื่อคือใบอนุญาตชนิดหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงท�าอะไรก็ได้ต่อผู้

ต้องสงสัยโดยแทบไม่ต้องค�านึงถึงกระบวนการท่ีถูกต้องและสิทธิในอิสรภาพส่วนบุคคล ชาวบ้านท่ีนี่เชื่อว่า

ชายหนุม่เกือบทกุคนในภมูภิาคนีต้้องมชีือ่ตดิบญัชดี�าของหน่วยงานสกัแห่ง ท�าให้เรือ่งรายชือ่ค่อนข้างไร้ความ

หมาย แต่ในมมุมองของพ่อแม่ผู้ต้องสงสัย โครงการพาคนกลับบ้านคือโอกาสทีจ่ะลบชือ่ลกูชายออกจากบญัชี

ด�าและกลับมาด�าเนินชีวิตตามปรกติไม่มากก็น้อย ในทัศนะของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจ�านวนมาก โครงการ

พาคนกลบับ้านเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์ระยะยาวท่ีหวงัว่าชาวบ้านจะเริม่เบือ่หน่ายความรนุแรง แล้วหนั

หลงัให้บอีาร์เอน็กับนักรบ ดงัท่ีกล่าวแล้วข้างต้น เร่ืองนียั้งไม่เกิดขึน้และไม่มสีญัญาณใดบ่งชีว่้าช่องว่างความ

ไว้วางใจระหว่างชาวมลายูกับรัฐไทยจะลดน้อยลง เช่นเดียวกับการริเริ่มสันติภาพอื่น ๆ โครงการนี้ยังเป็นแค่

ความหวังเลื่อนลอยเท่านั้น

“คณะรัฐมนตรีส่วนหน้า” เพื่อแก้ปัญหาชายแดนใต้

ในเดือนตุลาคม 2559 รัฐบาลเห็นชอบกับการแต่งตั้ง “คณะรัฐมนตรีส่วนหน้า” ที่มีสมาชิก 13 คน 

โดยมอบหมายให้ท�าหน้าที่ประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์ส�าหรับชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์

จันทร์โอชากล่าวว่าคณะท�างานที่แต่งตั้งใหม่นี้จะไม่ท�างานซ�้าซ้อนกับสองหน่วยงานส�าคัญที่มีอยู่แล้ว กล่าว

คือ กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประธานครม.ส่วนหน้าคือพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
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การประเมินสถานการณ์แล้ว ครม.ส่วนหน้ายังมีหน้าที่ก�ากับดูแลการให้เงินอุดหนุนโครงการพิเศษส�าหรับ

พ้ืนท่ีท่ีมีความไม่สงบ โครงการพิเศษเหล่าน้ีไม่ใช่โครงการของกระทรวงตามสายงานที่ได้รับงบประมาณ

ประจ�าปีโดยตรงจากกระทรวงการคลัง

คงไม่มีใครกล้าพูดว่าการตั้ง ครม.ส่วนหน้าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น จริงอยู่ ถึงแม้แนวคิดเบื้องหลังการตั้ง 
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ความไม่สงบจะไม่ยุ่งด้วยเพราะถือว่าพวกเขาเป็นภัยคกุคามน้อยหรอืไม่เป็นภัยใด ๆ  เลยต่อผูก่้อความไม่สงบ44

44 Pathan, Don, “Insurgents focus ire on local defence volunteers,” The Nation, August 4, 2015; Don Patha, “Transfer of defence responsibilities is pushing local residents further into 
the line of fire,” November 26, 2015.
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45 Pathan, Don,” Thai military and insurgents change tack in southern provinces,” Nikkei Asian Review,  August 15, 2016.
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The ruling National Council for Peace and Order (NCPO) inherited a mess of a challenge as they 
decided to continue with the peace initiative with the Patani Malay separatists that was initiated 
by the government of Yingluck Shinawatra, the administration that they had ousted from power 
in May 2014. The Yingluck administration had kept the military in the dark during the planning 
and inception process of the peace initiative, launched in Kuala Lumpur on February 28, 2013. 

When it was time to sit down with the separatists, Yingluck appointed her trusted bureaucrats 
to the negotiating table, thus, further alienating the military.

The same treatment was given to the Barisan Revolusi Nasional (BRN), the one long-standing 
separatist movement that controls virtually all militants on the ground. They were alsokept in 
the dark and caught off-guard when the process was formally launched. Hasan Taib was 
designated as the “liaison” by Thailand and Malaysia. Hasan was assigned to convince all 
other long-standing separatist groups, especially members of the secretive BRN ruling council, 
the Dewan Pimpinan Parti (DPP), to come to the negotiating table. By the end of 2013, when 
it was clear that the BRN would not give in for the demands to join the talks, Hasan decided 
to throw in the towel and went incommunicado. This coincided with “Shutdown Bangkok” -- 
massive street protests by anti-Shinawatra forces, which forced the Yingluck government to go 
on retreat. The protest also set the stage for a coup in May 2014. As a result, conflict resolution 
efforts for Thailand’s far South had to be shelved until the ruling junta had decided how to 
handle an initiative that they did not start in the first place and a conflict that they could not 
ignore.

After nearly seven months of deliberation, Prime Minister Prayut Chan-o-cha went to 
Kuala Lumpur to meet his Malaysian counterpart Najib Razak and formally requested Kuala 
Lumpur to continue their role as the facilitator of the talks. The NCPO demanded that the new 
phase of talks had to be inclusive, suggesting that  all the long-standing separatist groups 
needed to come together under one common platform. Moreover, the junta also wanted to 
establish that they were talking to the right people, and therefore the  participants at the talks 
had to demonstrate their ability to command-and-control the militant separatists on the ground. 
NCPO’s immediate goal was to reduce violence in the conflict-ridden South. Unfortunately, the 
generals were not interested in making concessions or addressing the historical grievances of 

Executive Summary:

Patani Malays. Their primary aim was to get the “real guys” to the table and then take it  from 
there. Thai officials working on the conflict in the far South said the junta was concerned with its 
own legacy and did not want to be remembered as the people who “gave away Patani”, thus, the 
unwillingness to make any meaningful move during their time in office. What this translates to in 
real terms is that the NCPO will do their utmost to deny the Patani Malay separatist movements 
any legitimacy. This includes not formally recognising MARA Patani, the umbrella organisation 
made up of a number of long standing separatist movements, except the BRN, that has been 
negotiating with the Bangkok government. Instead, MARA Patani is referred to as “Party B” 
in Thai official documents. In the perspective of the Thai generals, the mere fact that the Thai 
government is even willing to meet MARA Patani is all the  acknowledgement they will get.

Similar to the Yingluck peace initiative, the military government of General Prayut Chan-ocha 
faced the same problem. The lack of an honest broker or mediator in the process and the 
disconnect between the rebel groups at the table and the armed militants on the ground, posed 
serious problems for the talks. However, Bangkok does not feel that the process needs an 
honest broker. Although Malaysia was asked to facilitate the talks, policy planners in Bangkok 
view their southern neighbour as a stakeholder with strategic interest in the conflict due to the 
geographical proximity and the fact that most of the MARA Patani leaders reside in the country. 
These factors would ease the communication and inquiries between Malaysia and Thailand. 
In other words, Thailand’s southernmost provinces is Malaysia’s backyard, thus the conflict is 
unavoidable a security concern for the Malaysian government because of the possiblespread 
of violence to their side of the border and the risk of their citizens getting involved in helping 
fellow Malay Muslims on the Thai side of the border. However, engaging three stakeholders at 
the peace table with no neutral mediator has proven to be a disastrous endeavor.

MARA Patani, was introduced to the public at a press conference in Kuala Lumpur, in August 
2015. It was presented as a platform for the separatists to advance their case but the focus 
of attention was instead on two young Islamic religious teachers who announced themselves 
under the BRN banner. But BRN leadership and their militants on the ground made it clear on 
several occasions that their organisation was not part of the dialogue process. 
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Over the past three years, NCPO, like all the previous governments, continued with the 
two-pronged strategy - military and development - thinking that this was enough to win the 
hearts and minds of the local villagers who the authorities perceived to be the main supporters 
of the BRN militants, as well as the people who legitimized the struggle of the militants’. Projects 
such as “Bring People Back Home”, a half-baked public relations exercise billed as an amnes-
ty programme, was carried out but with no visible results in in terms of changing the course of 
violence. Deep mistrust between local Malay Muslims and the Thai state continues unabated.
Gradually, the junta began to pull out regular army troops from the region and replace them with 
locally hired, poorly trained Paramilitary Rangers, who form part of the military’s security grid in 
the restive region. Under the so-called Thung Yang Daeng model, the Army explored the idea 
of outsourcing security operations to locally hired officials, such as kamnan, village chiefs and 
members of the Defence Volunteers Corps -- all of whom technically fall under the Ministry of 
Interior’s line of command. Local Army commanders accused these village-based local officials 
of turning a blind eye to insurgents’ activities. But forcing them to put their lives on the line by 
going on foot patrols with regular soldiers has not produced the kind of outcome the army 
has been hoping for. Publicly, the military paid lip service to the idea that counter-insurgency 
works are political in nature, not military. But in terms of implementation, the Thai military’s 
work in this realm has been extremely superficial. As a result mistrust between the local Malay 
Muslims and the state agencies, particularly the security forces, remained as high as ever. 
The problem is that the efforts to enhance the legitimacy of the state has been monopolized 
by the military. Unfortunately, the armed forces do not see this as a problem as they often 
equate good intention as policy. Furthermore, efforts to create an impression that there is a 
civilian oversight in the conduct of the military in the far South often failed, as seen with the 
establishment of the forward Cabinet, which is led by Deputy Defence Minister Gen. Udomdej 
Saithibutr. All except one of this 13-strong body was stacked with retired generals, all of whom 
had served in the far South. 

In April 2017, BRN reissued their demands for talks with Bangkok. Direct talks with Thai 
government must be mediated by members of the international community to ensure that the 
process is in line with international best practices. Similar demands were made in 2013, shortly 

after the Yingluck initiative was launched. But the intention then was to derail the process, 
according to sources in the movement. This time around, the aim was to engage in direct talks 
with the Bangkok government. But the talks will only come about if and when the BRN and its 
political wing is ready and prepared. This mean capacity building for their negotiators, hopefully 
by members of the international community. But without Bangkok’s blessing, any assistance 
and training provided to the BRN could be seen as interference in Thailand’s domestic affairs. 

Thai soldiers on the ground welcomed the BRN’s announcement as they had pretty much lost 
hope in the current dialogue with MARA Patani. They acknowledged that it would be good to 
establish a channel of communication with people who can actually control the combatants. 
Bangkok did not rule out direct talks but suggested that such a request should go through 
Malaysia, the designated facilitator. Out of concern that the BRN was being too assertive, 
Bangkok, Kuala Lumpur and certain groups in the MARA Patani reiterated the principle of “in-
clusivity”, something that was stressed by the junta when they decided to resume with the talks. 
Thai officials from other relevant ministries involved in the conflict resolution, however, indicated 
that they had no problem  renouncing MARA Patani if it means getting BRN, the people in 
control of the insurgents on the ground, to the table. Privately, policy makers in Bangkok 
said they were concerned that a second track (with BRN) would undermine the existing one 
(with MARA Patani), in which both countries have already invested a great deal of resources. 
Various sections in the Thai government tasked with resolving the long standing conflict said 
they have no qualm about abandoning MARA Patani if that would get the real BRN to the table. 
But giving into BRN’s demands means internationalizing the peace process. The NCPO, on the 
hand, is in no mood to engage the world’s community on matters deemed domestic.
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This report was written by Don Pathan, the Director of Patani Forum’s Foreign Relations and 
Ekkarin Tuansiri, Director of the Patani Forum and a lecturer at the Prince of Songkhla University 
Pattani Campus. The Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) funded the 
publication of this report, as well as a series of Counter Violent Extremism (CVE) workshops on 
several locations in Thailand throughout 2017, which generated ideas and wisdom on ways 
to further push peace initiatives in Thailand’s far South. It is hoped that the conversations 
from the CVE workshop and on the nature of the conflict in the Muslim-majority South will 
continue. This report would not have been possible without the support from Patani Forum staff 
members (Abdulloh Mad-adam, Nurimah Beraheng and Arichah Kaikaew) and local/national 
researchers, academics, gender and civil rights activists, civil society organisations leaders, 
Thai, Malaysian government officials and members of the international community, artists, 
writers, national and international non-government organisations, and members of various 
Patani Malay separatist organisations on the ground and living abroad. Special thanks goes to 
Rose McGovern, a US-based development and conflict resolution professional for her thoughts 
and suggestions to our reports and our organisation over the years and Firdaus Abdulsomad, 
a Sweden-based researcher whose suggestions and editing made this report possible. 
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Elusive Peace in Patani: Insurgency in Thailand’s Far South is Patani Forum’s third Special 
Report, a series of publications that examines various peace initiatives between the 
government of Thailand and the Patani Malay separatist movements. The first in this series, 
Negotiating a Peaceful Coexistence Between the Malays of Patani and the Thai State, Patani 
Forum examined the numerous peace initiatives from 2005 to 2012 and explained why these 
initiatives, most of which were secretive in nature, failed to generate traction to pave the way 
for a formal negotiation. But just months after the first Special Report was published, the Thai 
government announced publicly in Kuala Lumpur, Malaysia, on February 28, 2013, that it was 
entering into peace talks with Patani Malay separatist movements. The significance of this 
was that this marked the first time in history that a Bangkok government went public with its 
intention. Needless to say, it caught everyone by surprise given the fact that “talks” between 
Thai representatives, mainly military personnel, and Patani Malay separatist groups, were 
secretly carried out in various Southeast Asian cities and various capitals in the Middle East in 
the 1980s and 1990s. While the domestic and international community welcomed the stated 
commitment to resolve this longstanding conflict between the Malays of Patani and the Thai 
state through political dialogue, Patani Forum concluded that the initiative was not properly 
prepared. The initiative neglected the interest of the people in this historically contested 
region and focused only on the political needs and desires of Bangkok and Kuala Lumpur. 
Furthermore, the initiative went ahead although, the BRN, the group that controls virtually all of 
the militants on the ground, was absent in the consultation prior to the launch. Nevertheless, the 
significance of Bangkok acknowledging the political nature of the conflict cannot be ignored. 
By going public with its intention, Bangkok inadvertently opened up greater political space for 
civil society organisations (CSO) in the far South to discuss the conflict in unprecedented ways. 
What was once a taboo subject, the topic of rights to self-determination (RSD) is now openly 
discussed although in a careful and deliberate manner. Prior to the February 28, 2013 launch 
of the peace dialogue, which was initiated by the government of Yingluck Shinawatra, such 
topic was considered taboo. 

In the previous Special Report, Negotiating the Future of Patani, the second in the series 
published, Patani Forum examined the significance and the impact of the Yingluck’s peace 
initiative. Beside discussing how the so-called peace dialogue was different from all other 
previous iterations of talks, Patani Forum also explained why the initiative failed. Barisan 
Revolusi Nasional (BRN) members were quoted extensively throughout the second report, 
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while other separatist members were interviewed to get their side of the story. Today, BRN 
reiterated their demands for a formal negotiation with the Thais. Such demand is still being 
echoed by the movement’s members on the ground today.

In late 2013, Thailand went into another political storm as “Shutdown Bangkok” street protests 
forced the Yingluck government to shelve the Patani peace dialogue and redirect their energy 
and resources for the sake of survival. The street protest would pave the way for the May 2014 
coup. In the Elusive Peace in Patani: Insurgency in Thailand’s Far South, Patani Forum picked 
up from where the second report had left off. This report covered the period and development 
that led to the 2014 coup and the inevitable decision by the junta to continue with Yingluck’s 
peace talk, an initiative that they were not involved in, neither in the inception nor in planning 
stage. Indeed, there was a great deal of uncertainty in the air in the aftermath of the May 2014 
coup as to what the junta would do regarding the peace dialogue with Malaysia acting as 
facilitator. After all, unlike the 2006 coup, the conflict in the far South was not cited as one of 
the excuses. The Thai Army had other priorities, which was to ensure that Thaksin Shinawatra 
and his network of supporters would not dominate the political scene ever again. Thaksin, one 
of the richest man in the country and a very controversial figure, had spent much of his time 
in the premiership to carve out greater political space for him and his associates but other 
establishments, such as the military and the elites in the Thai society, saw his advances as 
coming at the expense of their place in the country’s political spectrum. 

Seven months after the 2014 coup, the junta chief and head of the National Council for 
Peace and Order (NCPO), Prime Minister General Prayuth Chan-ocha, visited Kuala Lumpur 
and announced that the peace dialogue would continue. But this time around, Bangkok had 
conditions. Firstly, the Thai governments wanted the talk to be inclusive and secondly, Bangkok 
needed to be convinced that the participants at the table had command-and-control over the 
insurgents on the ground. This report focuses on this phase of Thailand’s peace initiative that 
continues to struggle to stay afloat amid a growing acknowledgement from the stakeholders 
that the initiative has become little more than talk shop. This report also highlights the initiative’s 
failure and the junta’s unwillingness to make any meaningful concession to the Patani Malay 
separatist movements and the BRN refuses to support the initiative until Bangkok agrees to 
their set of demands.1

1 See http://donpathan.blogspot.com/ for more information on the conflict in Thailand’s far South. 
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SECTION I :
EXPANDING THE THEATRE OF VIOLENCE

Between fighting and talking

In December 2013, when it became clear that the Yingluck peace initiative launched earlier that 
year was effectively derailed with the five demands2 from the BRN, the movement’s operatives 
on the ground decided it was time to remind Bangkok of what the group was capable of doing. 
Separatist militants carried out a series of bomb attacks in Sadao district of Songkhla province 
to send a stern message to Bangkok of the kind of damages that their network were capable 
of doing. Sadao became the fifth Malay-speaking district of the Songkhla to come under the 
insurgents’ theatre of violence. Insurgents carried out two motorbike bomb attacks against 
two police installations in the district. Simultaneously, insurgents set off a car bomb in front of 
a hotel parking in the border town Dan Nok. The blast ripped through the front end of the hotel 
and store fronts on both sides of the street packed with karaoke bars and prostitutes. The same 
day also saw a stolen pickup truck packed with explosives, parked in the vicinity of the police 
station in Phuket, one of Thailand’s most popular tourist destination among local and foreign 
visitors. The vehicle for the Phuket operation was stolen from Pattani’s Sai Buri District in May 
2013 and was used to transport two gas canisters filled with powerful explosive materials with 
a blast radius of about 500 metres. BRN operatives -- and Thai officials who had inspected the 
explosive concurred – said the red switch the bombs were left “off” on purposes. BRN said the 
idea was to warn Bangkok that insurgency-related violence may not necessarily be confined to 
the Malay-speaking South.3

The expansion of the theatre of violence at this particular juncture was meant to be as a slap in 
the face for the Thai security apparatus. BRN succeeded in derailing Yingluck’s peace

2 The five demands include the release of all detainees, acknowledging that the peace process is a national agenda, permitting members of the international community to participate 
in  the talks, permitting Malaysia to mediate the talk, and acknowledging that Patani is the historical homeland of the Malays and that the rights to the land belongs to the local people 
(under the principle of pertuanan), and acknowledging that BRN  is “liberation” movement representing the entire population of the Patani region.
3 Pathan, Don, “Hostage to National Politics: Thailand’s Southern Peace Initiatives,” Asia Peacebuilding Initiatives, Research Institute for Asia Peacebuilding, Hosei University, January 
2014. Security briefing from Thai security officials in Bangkok who examined the case in December 2013. See also: Pathan, Don, “Expanding the theatre of violence in the deep South,” 
Special to The Nation, Dan Nok, Songkhla, January 16, 2014.

dialogue, an initiative that they or the Thai Army never endorsed or were consulted on from 
the start. No Thai official played up the Phuket incident even though they could not deny the 
political underpinning of the operation. In short, they were jolted by the possibility that the BRN 
would cross such a threshold but relieved for not having to deal with what could have been 
a disastrous public relation exercise if the bomb in Phuket was detonated. But this wishful 
thinking did not last long because a year later in Koh Samui, another popular tourist island in 
the Gulf of Thailand, BRN operatives, detonated a bomb at a popular shopping mall on April 
10, 2015. But while the explosive, hidden in a stolen vehicle, was situation in a parking lot 
away from people and without shrapnel, the attack itself jolted the Thai security apparatus. 
Caught off guard, Thai government had no choice but to deny any linkages between the Samui 
car bomb and the insurgency in the far South. Within hours after the attacks, three different 
spokesmen - from the Government House, Ministry of Defense and the Thai Army, maintained 
that the attack had nothing to do with the insurgency in the far South.

Thai security officials admitted at the operation level said they were frustrated about the 
announcement because it basically meant that their hands were tied. Observers felt that the 
policy makers in Bangkok wanted to protect the country’s tourism industry at the expense 
of a proper investigation and compromised national security. But the statement would come 
back and haunt them again in July 2016 in Pattani’s Nong Chik district at the Koh Morkaeng 
military-police checkpoint when a pickup truck, packed with explosives went off and flattened 
the outpost on a major highway that connects the Malay-speaking South to the rest of the 
country. One officer died and three were injured. The vehicle used in this operation surfaced 
a year earlier in the Koh Samui car bomb attack. In short, the two incidents were linked beyond 
any reasonable doubt.4

Murder in Bacho 

The attack in February 2014 on a Malay Muslim family by at least two gunmen in Narathiwat’s 
Bacho district ended in the deaths of three boys, aged 6, 9 and 11 years old. The gunmen 
appeared to have been targeting the father who succeeded in getting away after taking a 
bullet on his right leg. The mother, who was four-months pregnant, suffered bullet wounds 
to her hand. The boys were shot at close range. The distribution of shots, as the bullet holes 
on the concrete walls where each of the boys were pinned down, was extremely tight, thus, 
suggesting the gunman was firing at a very close range in execution style. There were reports 
of a third gunman, a military man but not a member of the Paramilitary Ranger. But the mystery 

4 Briefing from Thai security officials in Bangkok in July 2016.
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man never surfaced. The military insisted that they had nothing to do with the attack against the 
Bacho family. According to official explanation the attack stemmed from local disputes. Days 
later, government produced two gunmen, both members of Paramilitary Ranger unit, at a press 
conference during which they initially confessed to the killings. The surrendered appeared to 
have been a move to put to stop a series of revenge killings in which separatist militants would 
shoot a Buddhist woman at point blank and set her body on fire. A handwritten note at one 
of the crime scene written to the army chief read: “To the Commander of the Thai Army. This 
is not the last victim. [This killing is] for the three brothers.” Three victims were killed in such 
manner and the fourth incident involved an attack on a Buddhist monk and group of laymen, 
at least one of whom was an undercover security officer who fired back, forcing the attacker 
to flee. The military insisted that the Rangers, both Muslims, acted on their own and that the 
killings was a retaliation against a suspected insurgent cell member, namely the father of the 
three boys. In a typical scenario in the far South, neither Muslim residents nor the separatist 
insurgents bought the official explanation, refusing to believe that the two rangers had acted 
without permission from above. There were reports of a third assailant - a Buddhist member 
of the armed forces - but his identity was not revealed. According to government sources, the 
third attacker’s identity had to be kept out of the public gaze because it would have raised 
unwanted questions and undermined the official line - that the killing of the boys was part of a 
blood feud between local Muslims and something the authorities had nothing to do with.

Not long after the murder in Bacho, another series of tit-for-tat killings between Muslim residents 
and a group of local Defense Volunteers were taking place in Yala’s Bannang Sata. The killing 
spree escalated and the “collateral damage” spread as family members - parents, children and 
toddlers - from both sides of the warring clans became victims. There was the shooting death 
of an elderly couple on February 23 in Yala’s Bannang Sata district carried out by gunmen who 
were part of about 15-strong assailants, some of whom, according to locals, were said to be 
members of local Defense Volunteer Corps, who had set fire to the couple’s home, a pickup 
truck, a car and a motorcycle. Again, authorities trotted out the same line: That the incident was 
personal in nature and that the superiors of the Defence Volunteer Corps officer linked to the 
attack did not give the order. Sources on the insurgents’ side said there was some truth to the 
family-feud claim by the government, but they dismissed outright the notion that the attackers’ 
superiors were clueless about events on February 23 in Bannang Sata, especially when the 
tit-for-tat killings had been going on for months.5 To show their displeasure, insurgents hit back 
with a two-day bomb blitz in Yala, including a car bomb that started a fire that burned down 
5 Pathan, Don, “Ten years on from Krue Se, but no closer to truth,” Special to The Nation, Yala, Thailand, April 29, 2014. See also: http://donpathan.blogspot.com/ for more articles on 
insurgency in Thailand’s far South.

an entire block of wooden shophouses in the heart of the city’s busy business district. They 
also extended the “warning” attacks to Hat Yai, an area that is supposed to be off-limits but is 
targeted as a pressure point whenever the insurgents deem that the Thai side has violated the 
ground rules.6

Prior to the May 2014 incident, the last time insurgents hit Hat Yai was in March 30, 2012, two 
weeks after fugitive former premier Thaksin Shinawatra met with 16 separatist leaders in his 
attempt to kick-start a peace process that would be launched a year later in Kuala Lumpur on 
February 28, 2013. March 30 also saw a triple car bomb in Yala’s busy Ruammit Street that 
resulted in at least 13 deaths and more than 110 injuries. Both the Thai Army and the insurgents 
billed the attacks as a slap in the face for Thaksin’s attempt to artificially start up a peace 
process.7

As expected, the Thai side went into damage control mode with the help of Southern Border 
Provinces Administration and Development Advisory Council issuing a statement saying the 
killing of the three boys may be linked to a Paramilitary Ranger wanting to settle a score with 
the Bacho cell after losing a family member. The ranger had acted alone, believing the boy’s’ 
father was an insurgent member, the council said. Needless to say, the suggestion that the 
gunmen had acted without instruction from higher-ups drew criticism from the Muslim Attorney 
Centre, who accused the council members of reaching a premature decision.8

The use of death squads and the consequences

The use of death squads against civilian targets to settle scores is not uncommon in Thailand’s 
far South. Officially, Thailand has no policy of target killing or assassination. But when gunmen 
jumped off a pickup truck and commenced fire at a village tea shop full of Malay villagers, 
locals and observers concluded that the killings were part of tit-for-tat between the two warring 
sides and that they weretargeted because somebody wanted to convey a message. Such 
tactics are very common in Thailand’s political violence, as seen in the recent bomb attack 
at the army-run Phramongkutklao Hospital in Bangkok on the third anniversary of the coup. 
The culprit placed the bomb inside the Wongsuwan Room, a waiting hall named after the 
family of Defense Minister Prawit Wongsuwan, Thailand’s security tsar. Like other politically 
motivated violence incidents, nobody claimed responsibility at first. Admission came from a 
state enterprise employee who claimed to be disgusted with Thai Army involving themselves 
in national politics. But many are convinced that there are more to the story than what is being 
oficcially aired.
6 Pathan, Don, “Map of violence could open a path to peace in deep South,” Special to The Nation, May 24, 2014.
7 Ibid.
8 Pathan, Don, “Revenge killings torpedo chances for peace in South,” Special to The Nation, February 19, 2014.
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sides and that they weretargeted because somebody wanted to convey a message. Such 
tactics are very common in Thailand’s political violence, as seen in the recent bomb attack 
at the army-run Phramongkutklao Hospital in Bangkok on the third anniversary of the coup. 
The culprit placed the bomb inside the Wongsuwan Room, a waiting hall named after the 
family of Defense Minister Prawit Wongsuwan, Thailand’s security tsar. Like other politically 
motivated violence incidents, nobody claimed responsibility at first. Admission came from a 
state enterprise employee who claimed to be disgusted with Thai Army involving themselves 
in national politics. But many are convinced that there are more to the story than what is being 
oficcially aired.
6 Pathan, Don, “Map of violence could open a path to peace in deep South,” Special to The Nation, May 24, 2014.
7 Ibid.
8 Pathan, Don, “Revenge killings torpedo chances for peace in South,” Special to The Nation, February 19, 2014.
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add to the narratives that strengthen the Malay Muslim separatist objectives as it reinforce the 
long standing notion that they cannot exist under the Thai rule. Every violation of this unwritten 
ground rule not only strengthen this narrative but damage the government’s effort to win hearts 
and minds of the locals who they see as key in the fight against the separatist militants.

It’s very difficult to say to what extent the systematic use of targeted killings  and death squads 
has been employed since no government agency would officially admit  that this practice is 
sanctioned by the state. This leaves it up to observers and analysts to decide if the killing was 
involved in the insurgency or criminal in nature. Several studies have been commissioned 
around the world have argued in favor and against the use of targeted killings and the verdict 
is still out over its effectiveness in counterinsurgency operation.

In spite of the absence of official acknowledgement on the use of targeted killings in Thailand’s 
far south, there are incidents and trends that can be detected.  For example, the first 12 months 
after the Yingluck peace initiative was launched in Feb. 28, 2013, at least 10 ex-detainees, 
all of whom accused of taking up arms against the state, were shot dead in similar fashion, 
presumably by government or pro-government death squads. The development prompted civil 
society organisations from the region to raise their case to the Malaysian Consulate in Songkhla 
with the hope that Kuala Lumpur, in their capacity as the facilitator for the peace talk, would 
raise their case at the negotiating table.10

Observers of the conflict were also reminded of the six-week long spike in violence from 
mid-November 2012 that was set off with the targeted killing of an imam from Yala’s Yaha 
district, Abdullateh Todir, a resident of Tambon (subdistrict) Patae who was also a member of 
the Islamic Committee of Yala. For six weeks, soft targets topped the insurgents’ hit lists. These 
include the killing of three Buddhist teachers, arson attacks against three public schools, along 
with police and military targets. Death squad hit back on December 11 in Narathiwat’s Rangae 
district when gunmen jumped out of a pickup truck and commenced fire at a tea shop full 
of Malay Muslim villagers, killing four, including an 11-month-old baby girl.11 Nevertheless, 
for Thailand’s far south, in spite of its complications, targeted killings has always been an 
important component in the insurgency.

10 Pathan, Don, “Businesses keep faith in South after latest attacks,” The Nation, August 5, 2013.
11 Pathan, Don, “Revenge killings torpedo chances for peace in South,” Special to The Nation, February 19, 2014.

For the authorities in the far South, the challenge has always been how to handle the aftermath of 
such incidents when it became too clear that one of their own people were at fault. Regardless 
of the extent of the crime or questionable methods, the government has never had to face 
any pressure or serious scrutiny given the nationalistic tendency of the Thai people and their 
indifference to the plight of the Malays of Patani, the people who they see as challenging the 
country’s nationhood. As for the BRN, the group that control virtually all of the combatants on 
the ground, without identifiable spokesperson to confirm or deny an incident or to present their 
side of the story, Bangkok will continue to dominate the narrative or have the last say on all 
matters relating to violent incidents. Whether anybody actually believes the Thai government 
is another issue. But for members of the secretive BRN organisation, the use of violence, at 
this stage of the insurgency, is their way of communicating with the Thais. BRN has in the past 
decade issued no more than three public statements. But in private interviews BRN operatives 
said the act of violence itself is a form of communicative action. They insisted that, according 
to their own intelligence, these messages have registered with the Thai security agencies. 
Whether the Thai side choose to publicly acknowledge it or not is entirely another matter.

Indeed, no Muslims in this historically contested region believe the Malay separatists could ever 
shoot at a mosque or a village tea shop full of people of their own kind, as seen in the region 
over this past decade. But it is not in the nature of Thai officials to blame their own people either, 
especially if they are from the same rank-and-file. There it is widely acknowledged that target 
killings of suspected insurgents, as well as other gross human rights violations, are major 
obstacles to southern Thailand peace initiatives.

One case that continue to haunt the Thai side is the killing of Imam Yapa Kaseng who was 
tortured to death in front of his son in detention, March 2008. Nearly a decade later, the 
legal process is still far from over. It took the National Anti-Corruption Commission (NACC) 
seven years to recommend the army and criminal prosecutors to take legal action against 
Sub Lt Sirikhet Wanitbamrung over the alleged killing of a Narathiwat imam. In other atrocities 
committed against local Malays, such as the Ai Bayae massacre in June 2009, for example, 
in which gunmen mowed down a mosque full of Muslims, killing 10 and injuring another 12, 
then-prime minister Abhisit Vejjajiva was clever enough not to draw premature conclusions, 
like blaming the separatist militants. As with other cases, a committee was set up to look into 
the massacre and over time people forgot about it.9 Cases like Imam Yapa Kaseng or the Ai 
Bayae massacre, not to mention the death of unarmed demonstrators in Tak Bai in late 2004,  
 
9 Pathan, Don, “Revenge killings torpedo chances for peace in South,” Special to The Nation February 19, 2014.
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SECTION II :
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The coup

Unlike the 2006 coup, the Thai junta who named themselves  National Council for Peace and 
Order (NCPO) did not refer to the Yingluck administration’s handling of the far South as a 
justification for ousting a democratically elected government. In a similar fashion to the other 
recent coups, the generals stated that their intention was to save democracy. The country 
was spiraling into greater political chaos and the damage was too great to not to intervene 
through a coup d’etat. Although the military was not involved in the inception and planning of 
the peace process that was conceived by the Yingluck government, NCPO had a decision 
to make -- to continue with the initiative or to scrap it entirely. When the Yingluck government 
was working on the peace initiative via Kuala Lumpur facilitation, the military made concerted 
effort to discredit the initiative. Beside permitting Che Man to return to Thailand after more than 
half a century in exile, there were disinformation to the international community urging them 
to stay away from the restive region because the insurgents wanted to kill Westerners. The 
timing of this disinformation was meant to counter the gains the Yingluck initiative was making 
in terms of getting more Patani Malay separatist organisations on board of her peace process. 
According to government sources, the objective behind the decision  to continue the talks with 
the separatists was mainly linked to the junta’s concern over how the international community 
would perceive them in regard to their attitude towards peace in the Malay-speaking South. 
Under the NCPO arrangement, the SBPAC would come under the guidance of the Fourth Army 
Area in terms of budgeting and policy direction. In other words, SBPAC would not have direct 
access to the government’s budget.

As noted earlier, the debate about whether to continue with the talks centered around the 
impact on the image of the junta both internationally and within Thailand. NCPO wants to be 
seen as doing the right thing and as an entity that supports a peaceful resolution of the con-
flict.. But the idea of doing the right thing but for the wrong reason is not exactly a good starting 
point for any peace initiative. Such attitude would come back and haunt them as the junta 

will eventually find themselves in a position where they have to make compromises, as any 
negotiation process requires one to do so. NCPO also faced the question about what to do 
with Malaysia in their role as the facilitator for the process. After all, Bangkok understands that 
there is no honest broker under this arrangement when Thailand, the Patani Malay separatist 
movements and Malaysia are all stakeholders. 

Needless to say, any change of government, democratically or not, in Thailand has always 
had negative impact on peace initiative for the southern conflict. There is a lack of continuation 
of peace initiatives in the south. Every new initiative means creating a new set of teams and 
delegations and the participants have to more or less start from scratch. When Yingluck decided 
to advance the peace initiative in the far South, her first decision was to transfer the then 
National Security Council (NSC) Deputy Secretary-General Somkiat Boonchoo to an inactive 
post. Somkiat contributed to the recently released NSC plan that includes recommendations 
for the government to consider establishing a “safe space” to facilitate a dialogue between the 
authorities and militant separatists. Interestingly, Somkiet was part of that shift from military to 
civilian personnel, especially during the government of Prime Minister Surayud Chulanont that 
came into power after the 2006 coup.12

The debate over whether to continue with the peace initiative went on for several months. Much 
of the discussions centered around the extent and type of the mandate Bangkok was willing to 
give Kuala Lumpur in their capacity as facilitator. Others wanted to scrap the initiative entirely 
due to the exclusion of the Army in the inception of the initiative. Seven months later, when it 
was PM Prayuth’s time to visit Kuala Lumpur to introduce himself as the country’s new prime 
minister, a decision was made. Thailand would continue the talks with Malaysia’s facilitation. 
General Aksara Kherdphol, the former secretary-general of the Royal Thai Army, would become 
the government’s chief negotiator. Bangkok also demanded that future representatives of the 
separatist side must demonstrate their ability to have command-and-control over the insurgents 
on the ground. Furthermore, the junta also requested the separatist side to create a common 
platform. The junta was worried that this new  process would become a spitting contest between 
the two sides as seen in the peace initiative during the Yingluck government. But the junta 
would face the harsh reality of realizing that what they want and what they get are two different 
things. The spitting contest between the BRN and the government continued through social 
media outlets such as Youtube in the new rounds of talks, although less frequent. The BRN who 

12 Pathan, Don, “The fight over the peace process prolongs conflict,” The Nation, July 4, 2012. Besides pushing the idea of dialogue with the separatists into the public sphere, 
Somkiat’s appointment and participation marked a significant shift in Bangkok’s handling of the far South conflict. His appointment helped pave the way for more civilian agencies 
and non-Army personnel, as well as civil society representatives, to get involved in peace efforts and initiatives. In the past, from the late 1980s to the early 1990s, the job of talking 
to the separatists was exclusively reserved for Army personnel. That changed in late 2005 when the then NSC chief General Winai Pathiyakul, along with the then NSC’s director 
Lieutenant-General Vaipot Srinual, took part in the now-defunct Langkawi Process, a peace initiative launched by former Malaysian prime minister Mahathir Mohammed.
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not only used the cyberspace to discredit the junta but continued with their violent attacks with 
great intensity and precision to discredit the peace initiative, one that they never endorsed.

Sources in the BRN movement complained of  the serious lack of commitment and continuity 
from the Thai side, mainly because every time there is a change of government, a new team is 
established for the deep South. BRN sees the discontinuity of successive peace initiatives as a 
direct result of the political crisis in the Thailand. As political leaders appoint their own people 
to the job, rather than using people with the right competence, experience and credibility. But 
the conflict in the Malay-speaking South is a bipartisan issue and the policy and strategy are 
more or less the same - military means combined with increased development projects and 
schemes for the region. Nevertheless, BRN sources said a stable Thailand is better for Patani’s 
peace initiative than a polarized country.

Thawee removed from the far South

Nobody was surprised when one of the first things the Thai generals did after launching their 
coup was to remove the secretary-general of the Southern Border Provinces Administrative 
Centre (SBPAC), Pol Colonel Thawee Sodsong, from his post. Replacing Thawee was Panu 
Uthairat, a former SBPAC chief who lobbied for the position immediately after the coup. Thawee 
was deemed too close to fugitive ex-premier Thaksin Shinawatra, the de facto leader of the 
Pheu Thai-led government, enough reason for the junta to remove him from the far South. 
Thaksin had designated Thawee as the focal point to repair the rift between the Thai state and 
the Malay Muslims of the southernmost provinces. Thawee was instructed to be generous and 
to give the Malays whatever they wanted. Some of his supporters on the ground said Thaksin’s 
“generosity” for the Patani region was a way of showing his gratitude towards his Arab host 
in Dubai for giving him refuge after he went into exile. But no Arab countries have made any 
serious effort to help resolve the conflict and none of their diplomats have reached out to 
members of the civil society organisations in the far South. The only connection between the 
Arab world and the southern conflict, is evident in terms of the statements of concern issued 
by The Organisation of Islamic Cooperation (OIC) from time to time. Anything more than a 
statement, such as any attempt to discuss the conflict in an annual meeting, would set off an 
alarm in Bangkok and the foreign ministry would most likely accuse OIC of interference or 
harbouring enemies of the state.13

Thaksin’s so-called “generosity” to the Malays was little more than cash handouts - to the 
families of those killed unintentionally by Thai security forces, to innocent victims caught in the 

13 Thai bureaucrats who worked on the far South, for instance former Deputy Secretary-General of NSC, Somkiet Boonchoo, are expected to be replaced by new people who were more 
trusted by the incoming government, a common practice in the terrain of Thai politics.

crossfire, and to those whose homes or property were damaged in insurgent attacks. It was 
also used to win favours from local residents and leaders deemed helpful to the government’s 
agenda. It is hard to measure the scale of Thawee’s success, but he did establish good 
working relations with some civil-society organisations and community leaders. But there 
is limit to what he and other state-affiliated figures can do. In the word of a BRN operative, 
“A benevolent colonial master is still a colonial master.” Others chose to keep their distance, 
including youth activists and the Ulema Council of Fatoni - especially when Thawee became 
the centre of a Thaksin-initiated peace process facilitated by Kuala Lumpur and launched  
on February 28, 2012. BRN members, in a series of interviews, said no matter how generous 
Thawee may be, their members have not forgotten his activities in 2004 when he was sent to the 
region to look into the January 4 arms heist. An incident that forced the Thaksin government to 
admit that a new generation of Patani Malay Muslim militants had surfaced and were taking up 
arms against the state; in other words, they were no longer “sparrow bandits” as Thaksin used 
to call them. Thawee’s investigation would lead to a series of warrants for the arrest of at least 
10 religious teachers from Thamvithya Mulnithi School in Yala and other schools in the region. 
One of the suspect was the late spiritual leader of the far South, Sapae-ing Basor, the principle 
of Thamvithya who fled the country in December 2004. Accompanying Thawee to the far South 
was the then Pol. Maj. General Chakthip Chajinda, the current chief of Thailand national police. 
Chakthip wound find himself in a legal battle with a young suspect, Suderueman Malae, who 
accused him of torture. Chakthip counter-sued Surderueman and the suspect fled his home 
and reportedly joined the insurgent group. Prior to his fleeing, Suderueman was represented 
by a well known Muslim human rights lawyer, Somchai Neelaphaijit.

Many locals said they believe Thawee had good intentions and that he was a suitable SBPAC 
chief. He often said he “would like to return justice to the people of region” -- however, not 
clear what he meant by justice. He was dubbed “Santa Claus” by local residents because he 
was given what appeared to be a blank check by the government to do or spend on whatever 
deemed necessary to win the local Malays over. BRN members said they have not forgotten 
or forgiven him for the questionable tactics and roles he played in the aftermath of the January 
4, 2004 arms heists, not to mention the fact that he was the one who signed off on the arrest 
warrants of Sapae-ing Basor, one of the most respected spiritual leader in the region. Many 
locals flocked to bid him farewell at his official residence in Yala. Others, especially those in 
the separatist community, see him as playing a dangerous game as he tries to push through 
a peace initiative prematurely without first securing a buy-in from the BRN’s ruling council, the 
Dewan Pimpinan Parti (DPP), for the Yingluck peace initiative. Indeed, it didn’t take long before 
the Yingluck initiative turned into a political circus as talks between the Thai delegation and 
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13 Thai bureaucrats who worked on the far South, for instance former Deputy Secretary-General of NSC, Somkiet Boonchoo, are expected to be replaced by new people who were more 
trusted by the incoming government, a common practice in the terrain of Thai politics.
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a motley crew of self-proclaimed BRN representatives got underway.14 

Within days after the official February 28, 2013 launch, the Thai Army decided to allow Wan 
Kadir Che Man, former leader of Bersatu, a now-defunct umbrella organisation for Patani 
Malay separatist movements, to return to Thailand. The permission came nearly a decade 
after he declared that he has given up armed struggle for independence and publicly stated 
that he would like to return to Patani as a free man. He was permitted to return because the 
Army wanted to use him to discredit Thawee, which he did. As part of the junta’s strategy to 
undermine the Yingluck’s initiative, Wan Kadir would be permitted to give public speeches 
during which he would he criticise Malaysia and the Yingluck/Thaksin initiative. It appeared 
that he went beyond the script when he suggested that Western governments should take up 
the role of mediation.15

Violence and bomb attacks greet NCPO

Within days after the army launched the coup, BRN insurgents on the ground wasted no time 
to welcome the NCPO with a series of bomb attacks and sporadic gunfights that was billed 
as contemptuous gesture to the new leaders in Bangkok. Three were killed and more than 
60 injured in the first weekend following the May 2014 coup. About a dozen power poles 
were brought down in the blasts, crippling power supplies and sending much of Pattani into 
darkness. A number of ATM’s were also shut down due to the ensuing power shortage, and 
gas stations were forced to close for the day. Sporadic gunfights were heard in at least a 
couple of locations on the outskirts of Pattani. A patrol boat anchored on Pattani River was hit 
by a grenade thrown by suspected insurgents. The explosion ripped a big hole in the side of 
the vessel and slightly injured three officers, said Navy spokesman Rr Adm Kan Dee-ubon.16

NCPO was just as jolted as the attacks expanded to Yala’s Betong district in late July that killed 
three and injured about 30 victims. Up until this very attack that ripped through a downtown 
hotel of this well-known district, Betong has been left untouched over the past decade when the 
current wave of insurgency surfaced in the far South. The Betong attack came seven months 
after the insurgents had effectively expanded their theatre of violence to include Songkhla’s 
Sadao district with the three bomb attacks that were carried out in a single day. The attacks 
in these two districts defied the long standing believe among Thai security officials that Sadao 
and Betong would be left undisturbed because of two reasons: first, it served as a transit route 
for insurgents leaving and entering Thailand through the Andaman Sea and second, the overall 
logistics, namely the few roads that leads to these two districts, make them somewhat difficult 
14 Pathan, Don, “Coup or no coup, insurgency goes on in the deep South,” June 5, 2015.
15 Ibid.
16 Pathan, Don, “Bomb attacks in Thai south ‘challenge’ to coup leaders,” Sunday, May 25, 2014

for the insurgents to penetrate. But the attacks destroyed that long standing notion embraced 
by the Thai security officials. But while the insurgents have proven that they are capable of 
extending their operation outside the traditional theatre of violence, sustaining their operation 
and presence in these newly charted territories would prove to be more difficult.17

Like the warning that preceded the simultaneous attacks on four petrol stations and 7-Eleven 
convenience stores in Pattani in late May, the Betong attack also had a warning in order to  
minimise casualties. This warning came in the form of a much smaller bomb. Before the Pattani 
attacks, the culprit dashed for a waiting motorbike after parking a bomb-laden motorbike next 
to the station’s fuel pump. Similar obvious moves were made at the convenience stores. And 
after 10 years of non-stop violence, residents know how to read these signs and make a run 
for it.18

With the army in full control with no opposition in the junta-appointed Parliament, the generals 
are left to themselves to think carefully about how to move the peace initiative forward. It is 
generally agreed that the talks should be as inclusive as possible. But this was not the case of 
“the more, the better”. In today’s context where the military only wants to talk to the men who 
order attacks, the one group that really matter is the BRN. BRN sources said the group is not in 
a rush to sit at  any tables. Their immediate goal was to strengthen the group’s political wing, 
so it can engage the international community and the public on its own terms, rather than be 
dictated to by Malaysia or Thailand. But without formal recognition from the state actors, the 
so-called political wing will remain just another criminal element in the eyes of Bangkok. 

Peace practitioners making a move

Talking to separatist groups is nothing new for the Thai authorities, although Yingluck was 
the first to make it official and thus give the general public hope that peace was within sight. 
Yingluck’s team made a mistake in thinking they could launch a process, place someone with 
little influence over the insurgents in the person of Hasan Taib at the centre, and that would 
be enough to generate traction. Hasan did not have the mandate of the BRN ruling council, 
the DPP, or the support of the cell leaders on the ground, which explains why the insurgents 
continued to attack the Thai security forces unabated. Moreover, the announcement by the 
Thai military government that it is restarting peace talks generated little excitement among 
the general public. But that’s not such a bad thing, said a senior military officer, because the 
government doesn’t want to mislead the public or encourage unrealistic expectations, which 
was the case when the then NSC chief Paradon Patttanathabutr and Pol Colonel Thawee were 
17 Pathan, Don, “Beliefs shaken as theatre of violence widens in South,” Special to The Nation, August 1, 2014.
18 Ibid.
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overseeing the process. 

But the absence of public fanfare has not stopped local and foreign mediators and practitioners 
from looking for ways to get a seat at the negotiating table or be a part of the peace pro-
cess. One mediation group has approached former Indonesian Foreign Minister Hasan 
Wirajuda, while another was talking to Indonesian Vice President Jusuf Kalla. Former Thai 
Foreign Minister Surakiart Sathirathai also stated publicly that Indonesia should be one of 
the mediators, along with Malaysia, in the deep South peace process. He, too, sought inputs 
from Prince of Songkhla University’s Center for Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD) 
about the nature of the conflict. Surakiart, in his capacity as the chair of the Asian Peace and 
Reconciliation Council (APRC) may have been trying to promote inclusiveness. But if the past 
10 years of peace initiative tells us anything it is that the people in the business of mediation is 
some what territorial.19 Some of the longstanding separatist movements are also making their 
moves to stay in the spotlight. A photo of a Akiko Horiba from the Sasakawa Peace Foundation 
with the late Patani Malay academic Ahmed Somboon Bualuang, meeting with Patani Malay 
exiled representatives over coffee in Europe, has been doing the rounds on social media and 
raising eyebrows among observers and other stakeholders. Appearances in public made by 
key players and stakeholders are often put forth with some degree of calculation. The same 
period also saw the reemergence of Wae Hamad Wae Yusuf, the head of the Patani Malay 
Consultative Congress, the onetime legislative branch of the now-defunct Bersatu separatist 
umbrella organisation. He unabashedly announced through a Youtube video the independence 
of Patani, the Malay historical homeland that encompasses the three Malay-speaking provinces 
in Thailand’s far South. “Pak Hamad was just testing the water,” said a senior Thai military 
officer, who advised against public reaction to the announcement.20

Intense and calculating: Attacks in the far South

Insurgency attacks continue unabated in the far South continue unabated in the far South in 
the following months after it was clear that NCPO formally invited Malaysia to continue with their 
role as facilitator and as the Cabinet in Bangkok was fine-tuning their position about the eminent 
talks with the rebels. In May 2015, for three consecutive days, the city of Yala went into a tailspin, 
starting with 24 small bombs exploded all over the city in the space of two hours. A security 
grid was put in place, or so it seems, but it couldn’t prevent four more explosions the next 
morning and the morning after. Army Region 4 chief Lt-General Prakarn Cholayut defended the 
security measures put in place on Thursday evening in Yala, saying the subsequent breaches 

19 Pathan, Don, “One ingredient still missing in Prayut’s recipe for peace in South,” Special to The Nation, November 29, 2014. 
20 Ibid. See also: https://www.youtube.com/watch?v=xaiK1v0Gl80 for a statement by Patani Malay Consultative Congress.

had been the result of explosives placed before the start of the bomb blitz. Moreover, these 
bombs were set off remotely, possibly by mobile phones, Prakarn said. The bombing spree 
was a humiliating episode for a Thai security apparatus still reeling from the April 10 car bomb 
attack on the tourist island of Koh Samui, where evidence pointed to origins in the southernmost 
provinces. Within hours of the Samui attack, spokesmen for the military-installed government, 
the Defence Ministry and Royal Thai Army publicly claimed the Samui car bomb had nothing 
to do with the southern insurgency. Speaking to reporters in Bangkok, Defence Minister Prawit 
Wongsuwan said the bombs were small and the culprits appeared to be more concerned with 
creating disturbances than claiming lives. Officials confirmed that there was shrapnel in the 
bomb canister and that the vehicle was parked away from areas with high concentration of 
people. 

Sources in the Thai government and the BRN movement said the Samui car bomb had 
everything to do with the conflict in Thailand’s South. Together with the three-day bomb blitz 
in Yala were strong messages to the Thai side of their disapproval of the culture of impunity 
among the security forces. It was also a reminder to Thailand and Malaysia that the BRN, 
the separatist movement that controls the vast majority of insurgency combatants, does not 
support the MARA Patani, a platform for the various Patani Malay movements -- except the 
BRN. The Samui attack, as well as disinformation that follows, would also come back to haunt 
the Thai security apparatus a year later when it was discovered that the vehicle used in for 
the car bomb attack at the Koh Morkaeng police-military checkpoint in Pattani’s Nong Chik 
district was the same one that militants had used to transport their people to Koh Samaui for 
the operation in April 2015.21

MARA Patani and the question of legitimacy

On April 21, 2015, the designated facilitator from Malaysia, Dato Ahmad Zamzamin Hashim, 
held a meeting with representatives from six longstanding separatist groups. Representing 
a self-proclaimed BRN faction was Awang Jabat and his associate, Tok Imam Haleng. 
Other participants included representatives of the three separatist factions - the Patani 
United Liberation Organisation (PULO), Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP) and Barisan 
Islam Pembebasan Patani (BIPP). They reiterated their determination to use MARA Patani as 
a platform to unite Patani groups and guide the peace process forward. But the problem with 
MARA Patani is that the BRN leadership and combatants on the ground dismissed Awang 
Jabat’s claim of representing BRN and the movement’s combatants on the ground. Samsudine 

21 Pathan, Don, Deep South peace efforts hit another dead end, May 22, 2015. Information about the same vehicle used in the Koh Samui attack and the Koh Morkaeng car bomb was 
provided by a Thailand’s security officer who spoke on condition of anonymity. 
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Khan, one of the three self-proclaimed president of Patani United Liberation Organization 
(Pulo), also decided to sit out of the process until further notice, possibly out of conviction that 
without the BRN, moving the peace process forward would be virtually impossible.

Beside being rejected by the insurgents on the ground and the DPP,  MARA Patani and 
the self-proclaimed BRN members also faced strong objection from Prime Minister Prayut 
Chan-ocha who decided to pour cold water on the very idea of formal recognition for MARA 
Patani as an entity during a May 2015 meeting with the Dialogue Panel of Gen. Aksara. 
Government sources insisted that Prayut wanted to talk “peace” but he wasn’t prepared to 
recognise MARA Patani out of  fear that it would lead to “institutionalization” of the organization, 
which could pave the way for the “internationalization” of the conflict. Moreover, with Malaysia 
chairing ASEAN regional grouping that year, some Thai Foreign Ministry officials feared the 
designated facilitator for the talk would push the conflict in Thailand’s far South to become 
part of Southeast Asia’s  agenda. But there was no indication that Kuala Lumpur was trying to 
“internationalize” the conflict. Like Thailand, Malaysia has taken a territorial stand on the conflict 
and refused to allow foreign governments and Western mediators to referee the peace process. 
With the conflict occurring right on its border, Malaysia sees itself as one of the stakeholders 
in the process.22

For security insiders and those who observe the peace process closely, the fact that BRN is 
not participating in the peace talk under the umbrella of MARA Patani came as no surprise. The 
writing was already on the wall since September 2014, when the then acting Secretary-General 
of the BRN’s DPP, Ustaz Waesumae Sudden, 67, was shot dead in Panare. Police Colonel 
Panyawat Chumsang, head of Panarae district police station, was reported as saying Ustaz 
Waesumae was riding home alone after performing his routine prayer at a local mosque. Two 
men in a motorcycle followed him behind and fired several shots on his head with a handgun, 
killing him on the spot. The cause of the shooting was not known, according to Panyawat. 
Neither was the motive as both the Thai side and the BRN insisted that they did not order the 
assassination. Both the Thai and BRN separatists claimed their innocence.

Ustaz Waesumae had been acting as secretary-general of the BRN’s DPP from early 2010. 
He replaced the late Romlee Utrarasin who had passed away in Malaysia in February 2010. 
His body was brought back to Narathiwat, with the help of the Thai Army, where was buried. 
Waesumae was dismissed from the position not long after the launch of the Yingluck’s 
peace initiative on Feb. 28, 2013. BRN top leaders felt Waesumae had gone rogue when he 
supported the Yingluck’s peace initiative. Sources in the movement said he was recruited by 
22 Pathan, Don, “Bangkok lacks THE WILL to make peace in deep South,” The Nation, June 27, 2015.

Dato Zamzamin and Awang Jabat, the nominal head of the so-called BRN/MARA Patani at the 
Yingluck peace table. Waesumae was tasked by Awang Jabat to help mobilise militants on 
the ground to support MARA Patani’s role in the peace dialogue. The motive and the culprits 
behind the killing of the ustaz remins a mystery. Evidently, ever since Waesumae’s death, the 
peace initiative has been on amore shaky ground. For those who believe the Thai side was 
responsible for the execution of Waesumae because he was no longer an asset but a liability, 
his assassination reaffirmed the belief that any dealing with the Thai authorities is risky business 
and not to be trusted unless there is a neutral third party to oversee it. For those who think the 
BRN did it, his death reinforced the belief that switching side comes with a heavy price.23

Stern warning to local security details and government militias 

In the mid-July 2014, around 40 insurgents attacked a sizeable police sub-station/outpost at 
a major intersection in Thung Yang Daeng district of Pattani province, sparking an intense 
exchange of gunfights. Three cells who came from different directions attacked the outpost. 
Reinforcement arrived by helicopters as roads leading to the intersection were blocked by 
lumbers placed by the militants who were ready to take on the reinforcement. This particular 
attack was unusual in a sense that militants do not usually wait for reinforcement to arrive before 
retreating. Locals said bullets were showered every direction. Bullet holes on the walls of an 
empty building across the street from where the militants were positioned attested the heavy 
gunfights. As expected, the local police went to the nearest traditional Islamic boarding school, 
locally known as ponoh and rounded up a group of students who said their were mistreated by 
authorities. Not long after that, on October 12, BRN operatives burn down five public schools 
in Tung Yang Daeng and one in Mayo district, apparently to show their disapproval of the way 
the authorities mistreated the boy students. The Army billed the arson attacks as a response to 
its recent arrests of key figures in the insurgency, though no names were mentioned.

In a bid for damage control following the humiliating incident, “the Tung Yang Daeng model” 
was conjured up. How this differs from previous attempts to outsource security work to local 
residents – or try to get villagers and local security details -- village chiefs, kamnan and Defense 
Volunteers -- involved in security work is anybody’s guess. It has strong echoes of the so-called 
“Pentagon II initiative” concocted after a truckload of insurgents killed four soldiers patrolling 
on motorbikes in Pattani’s Mayo district in July 2012. They were fired upon at close range. 
The incident was caught on CCTV and broadcast all over the social media. The government 
of Yingluck tried to give the impression that control of the situation was upheld, and so units, 

23 Pathan, Don, “Deep South peace efforts hit another dead end,” May 22, 2015. Pathan interviewed BRN leaders and operatives on the ground and abroad about Ustaz Waesumae 
Sudden’s role and his death.
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22 Pathan, Don, “Bangkok lacks THE WILL to make peace in deep South,” The Nation, June 27, 2015.
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agencies and people were shifted around to create Pentagon II. And yes, the policymakers 
said more or less the same thing about how they were going to step up coordination among 
the security agencies.24

But it would be misleading to suggest that the Thung Yang Daeng model would be a smooth 
sailing. Just a year after the Thung Yang Daeng vicious gunfight, in August 2015 in Ban Pulea 
of Yala’s Yaha district, a group of about 30 insurgents attacked a small security outpost run by 
a local Defence Volunteer Corps (DV) unit. Eighteen of the DVs were left injured, six seriously, 
after nearly 30 minutes of gunfire and grenade attacks. Local residents said it was not much of 
a fight as the DVs either fled or lay flat on their stomachs in the bamboo hut where they had been 
sleeping. Bullet holes and damage from the M79 grenades also suggested it was a one-way 
battle. The militants made off with seven government-issued weapons. Nevertheless, villagers 
in the area expressed surprise at the fact that the Malay Muslim insurgents had launched an 
attack against the DVs. 

With the TYD model initiative, the Thai military is basically telling village-based officials that 
they no longer have the luxury of “looking the other way”, and that if they are going to be on the 
government’s payroll, they have to put their lives on the line for the state security apparatus. 
Insurgents, on the other hand, reminded the DV and other local officials under the Ministry of 
Interior (village chiefs and kamnans) that they would be fair game should they take up arms 
against the insurgents. But attacking DV personnel and outpost is rare because members of 
this outfit are deemed local people and this count for something in the eyes of the eyes of the 
Malay Muslim insurgents. The DVs are often called on to provide security for ministry officials, 
and the insurgents rarely single them out for attack because of the nature of their work is basic 
security details, not military operation. In short, the attack against the DV camp in Yaha district 
was not meant to take lives but a stern warning to the Thai government and the local residents 
that the insurgents have no qualm about taking them out if and when they take up arms against 
the movement.25

But the warning was not reserved exclusively for locally hired Malay Muslims security details, 
however. Insurgents also let the fellow Buddhist militia know of the danger of taking up arms 
against them. On November 12, 2015, a powerful home-made bomb exploded inside a barricade 
at an outpost meant to protect the village defense volunteers, known locally as Chor Ror Bor, 
from intruders at Ban Khok Khilek, Pattani. Four volunteers were killed at the site and five 
suffered injuries from the blast that ripped apart the makeshift structure and sent a shockwave 
24 When security forces can’t be trusted, The Nation, Editorial, Oct 31, 2014. Further reading: “Army sets up Thung Yang Daeng defensive model to counter arson attack,” South Watch 
- Thai PBS,  October 13, 2014.
25 Pathan, Don, “Insurgents focus ire on local defence volunteers”, The Nation, Aug. 4, 2015.

throughout the entire region. For casual observers, the details are all-too familiar: Malay Muslim 
insurgents killed Buddhist militiamen with an explosive hidden inside their makeshift outpost. 
But for officials and observers on the front line of this conflict, the November 12 incident was far 
from a routine attack. It was directed at a group of village defence volunteers who are normally 
left alone because they pose little or no threat to the insurgents.

Chor Ror Bor receive shotguns and weapons training at the order of the Interior Ministry. 
Members do not patrol beyond their village limits and only join up in the evening for guard 
duty. Each unit receives a small budget, enough to buy a monthly supply of coffee and other 
drinks to make the nights a little more bearable. Local observers - both Muslim and Buddhist 
- have been cautious about drawing conclusions from the November 12 attack, though there 
is general agreement it was meant as a “strong message” from insurgents that local mili-
tia would pay a price for going beyond their traditional, non-threatening role. In other words, 
the November 12 incident was a direct attack on the Army’s so-called Thung Yang Daeng 
Model, an ongoing plan to outsource security responsibilities to local villagers via the Chor Ror 
Bor, village chiefs and Defence Volunteers, all of whom fall under the Interior Ministry’s line of 
command.26

Squeezing Ponoh Jihad Withaya 

In line with Thailand’s long-standing tradition of tit-for-tat, authorities decided to teach the 
Malays of Patani a lesson by placing traditional schools in a legal hot spot. No weapon was 
used when authorities confiscated the 14-rai grounds of Jihad Withya School in Pattani’s Tha 
Dan village, as state property because it was allegedly a place used as training camp for 
separatist insurgents. Citing the Anti-Money Laundering Act, a Thai court ruled that the state 
had the right to seize Jihad Withya’s land since, according to two testimonies, it was being 
used to support insurgency activities. The school belongs to the family of Abdulloh Waemanor, 
locally known as Pohsu Loh, the tok kuru accused by the Thai government of being the leader 
of the BRN military wing. Ponoh (or pondok in standard Malay) is a traditional boarding school 
where just about every local Muslim boy is sent to learn about Islam and what it means to be 
Malay. Each ponoh is run by a headmaster, known as a tok guru, who is highly respected by 
their community. Historically, this longstanding institution helped forge Patani as the cradle of 
Islamic civilisation in Southeast Asia. Even today, the mystique of the ponoh and the Islamic 
education they provide continues to attract students from across of Southeast Asia. Jihad 

26 Pathan, Don, “Bomb exposes fatal flaw in far South security plan,” The Nation, Nov. 26, 2015. The community in and around Ban Khok Khilek is a mix of Muslims and Buddhists, with 
the latter in the slight majority. The outpost that came under the Nov. 12 attack was manned in the evening by a group of local Buddhist volunteers. A separate, all-Muslim Chor Ror Bor 
unit is based just a kilometre away. The two groups continue to mingle with one another, but local Muslims say the November 12 incident has driven a psychological wedge between 
the two sides because the attack had singled out one ethnic group.
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Withya was one of several hundred traditional boarding schools that pinpoint this historically 
contested region. Pohsu Loh fled Southern Thailand around 2005 to escape arrest. Jihad 
Withya was ordered closed in May 2005. For the past 10 years, authorities have kept a close 
watch on the school, questioning those going in and out.

The allegation against Jihad Withaya concerns the Muslim community in the far South. Thai 
state’s definition of “support for insurgency activities” is ambiguous in the context of Patani 
insurgency because just about every form of social gathering or forum in this region can 
facilitate talk of independence. A topic which is woven into public discourse in the far South, 
making it practically unfair and impossible to single out any single institution. In one case, 
for example, 19 suspected insurgents who were executed extrajudicially at a restaurant in 
Saba Yoi, Songkhla, during simultaneous attacks on April 28, 2004, were members of a local 
football team. And they all came from different schools. If a football team can provide the fo-
rum for separatist militants to come together, then just about any social gathering can do the 
same, provided that its members share the same cultural and historical narrative of Patani as 
a homeland illegitimately occupied by the Thai state.

Thai military and security officials confirmed they have tried to reach out to Pohsu Loh for his 
support in the ongoing Malaysia-facilitated peace talks, but progress has been slow. They also 
tried to get the family to appeal the court ruling on the Jihad Withya. Again, their attempt was 
not fruitful. Local activists said the seizing of the ponoh has worked in the separatists’ favour 
as it drives an even bigger wedge between the Thai state and the Pattani residents who the 
government has been trying to win over. Others are concerned that the ruling could set an 
unwanted precedent for the confiscation of other ponoks and local institutions, grounded in 
allegations of insurgency activity.27

Discrediting safety zone

In the aftermath of a report in local Thai press claiming that Thailand and MARA Patani has 
agreed to designate Cho Ai Rong district of Narathiwat province to come under the Safety 
Zone pilot project, insurgents on the ground wasted no time to discredit the so-called progress. 
About 35 militants seized the district hospital and used it as a staging ground to attack the 
Paramilitary Ranger base next door. The idea was to discredit the Safety Zone project and 
to remind both the Thais and MARA Patani that BRN is the one who calls the shot on the 
ground. Militants made sure that patients and medical personnel were not in line of fire as 
they unleashed live fire against the Rangers. CCTV were everywhere but that was fine as the 
militants were more determined to perform for the cameras instead of inflicting serious damage 
27 Pathan, Don, “Southern insurgency: Islamic schools next in firing line?”, The Nation, December 29, 2015.

to the Rangers’ camp. While MARA Patani were dumbed struck at an operation in which Patani 
Malay fighters violated the sanctity of a hospital, which is totally off limit in modern day’s norms, 
the Thai side were quick to condemn the incident, pointing out that attacking a hospital was 
a gross violation of humanitarian principle for which the militants should be condemned for in 
strongest term. Taking the thunder away from the Thai security officials were the medical staff 
themselves, both Muslims and Buddhists, who told the media of how “concerned” the militants 
were about their safety and that they made sure the patients and medical personnel were not 
in line of fire.

The incident at the Cho Ai Rong District Hospital was not the first time that insurgents operated 
in the environment of medical facilities. In May 2014, three people were seriously wounded 
when militant separatists detonated a bomb in the parking lot of Pattani’s Khok Pho hospital, 
damaging at least 50 vehicles. Separatist sources said the Thai military’s ongoing efforts to 
demonise them via references to humanitarian principles overlooked the fact that they often 
employed questionable tactics in managing a decade or so of conflict in the Malay-speaking 
South. The Thai military has been criticised for positioning outposts in the grounds of temples 
and schools, thereby placing monks, children and students in line of fire. Such decisions not 
only violate international humanitarian norms, they are also made without consulting local 
residents. Insurgent attacks against schools and temples were a regular occurrence a decade 
ago but now take place less frequently, and only as retaliation for instances in which the Thais 
are deemed to have “crossed the line” and/or violated unwritten rules of engagement.28

Attacks on the seven provinces in the upper South

Like other attacks in or outside the Malay-speaking region, BRN does not claim responsibility. 
But that is fine, too, as far as the Thai national leaders are concerned. At the least, it saves 
them the trouble of having to publicly answering questions that may be raised. Regardless, 
authorities continue to take credit for “containing” the violence to the restive region. But the 
spate of attacks on Aug. 11-12, 2016, in the seven provinces in the upper South left everybody 
speechless. The national leaders did not point fingers at anybody, but government investigators 
said BRN was behind the attacks.

Perhaps for the first time, Bangkok felt a real threat. The thought that the long standing conflict 
in the Malay-speaking region is no longer confined to the far South is something they have to 
contend with. To admit it publicly would require further elaboration to maintain public trust. 
Publicly, the junta is still keeping tight lips as to which group was behind in spite of evidences 
pointed to insurgency in the far South. Footages of suspected getting on and off busses and 
28 Pathan, Don, “Outrage over hospital raid reveals military hypocrisy,” The Nation, March 18, 2016. Additional interviews were conducted by Pathan with exiled separatist leaders on the issue.
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taxi van in the seven provinces and off in the far South suggested where the culprits were from 
or where they chose to lay low before disappearing into the midst. The two-day attacks killed 
four people and injured 35 and placed the ongoing peace dialogue between the government 
and MARA Patani on an unwanted spotlight as it raised the question of the merit of the initiative 
itself.29

As expected, security was heightened through the entire South -- upper and the lower southern 
region. To drive their point about the security apparatus’ inability to do their job, insurgents set 
off a massive car bomb at a popular Southern View Hotel in Pattani province just days later on 
the evening of August 23. Suspected insurgents packed two 80-kilogram bombs inside a stolen 
ambulance and parked it at the front door of the hotel. The explosion ripped through the hotel’s 
lobby, shattering windows both in the hotel and surrounding shop houses, shredding vehicles 
and motorbikes parked nearby and sent shockwaves across the country, which had yet come 
to terms with the recent spate of bombings in the upper South. As expected, policymakers in 
Bangkok insisted that the Tuesday night attacks in Pattani were not related to the ones two 
weeks earlier.30

Rounding up Patani Malay youth in Bangkok

More than 100 Malay Muslim students from the far South studying in Bangkok were detained 
by police in the capital under a crackdown that came across as harassment rather than 
searching for suspects planning car bomb in the city. Some were held for two days and other 
for seven. Speaking to the press on October 18, 2016, Col. Winthai Suwaree, spokesman 
for the National Council for Peace and Order (NCPO), said the mass arrest of Patani Malay 
students in the Bangkok area resulted in the identification of five men who authorities said 
were linked to unrest in the far South. The five, however, were not students or part of the 
youth movement. Youth leaders described the manner that the authorities carried out their 
investigation and searches as extremely disrespectful. The murky nature of the operation itself 
prompted local civil society organizations and the Federation of Patani Students and Youth 
(Permas), a Patani Malay student-led political movement, to issue a statement calling on the 
United Nations and the international community to closely monitor the situation on the ground. 
Permas said the organization was “concerned about the state’s security policies as there 
is a likelihood that Patani people may be further targeted and made scapegoats for future 
violence during Thailand’s unstable political situation”. Permas called on the United Nations to 
monitor law enforcement in Thailand and its Security Council to take part in the peace process 

29 Pathan, Don, “Thai bomb probe underlines divide in insurgency groups,” Anadolu News, August 23, 2016. 
30 Pathan, Don, “Triple bomb blasts in Pattani leave authorities more confused,” The Nation, August 25, 2016.

to “secure the safety of the people and bring sustainable peace to the region”. Suhaimee 
Dulasa, a senior member of the Patani Institute and a former secretary-general of Permas, said 
he believe the crackdown in Bangkok was political in nature. The Malays of Patani are the only 
people who continue to carry out their political activities, unlike other political action groups in 
other parts of Thailand,” he said. Sources in the Thai government said the attacks against the 
seven provinces in the upper south have agitated the security community and forced them to 
take drastic measures, such as the rounding up of Patani Malay youth in Bangkok. According to 
official sources, what jolted the Bangkok police was an intelligence report about a black Honda 
sedan that they saw on CCTV cameras during the August operation, but nobody saw where it 
went after that. Police assumed that it went to Bangkok. Making the security officials even more 
nervous was the upcoming anniversary of the Tak Bai massacre, an incident that ended in the 
death of 85 unarmed Muslims demonstrating against the arrest of village defense volunteers 
accused by police of willingly handing over government-issued weapons to insurgents. Of the 
85 who died on Oct. 25, 2004, 78 suffocated after being stacked one on top of another on the 
back of military transport trucks while another seven were shot dead at the protest site. Some 
believe that the insurgents would mark the 2016 anniversary with a car bomb in Bangkok with 
the missing black Honda sedan. It was not clear how some of the security officials reached 
that conclusion other than the concern for a possible retaliation. In the end such concern was 
unfounded.

Patani Malay youth said because of differences in their political outlook, Thai authorities tend 
to see them as troublemakers and place them under surveillance. Some agencies have even 
set up counter intelligence units to discredit these activists through social media, while others, 
especially those working on the various peace initiatives and secret talks with the rebels, have 
tried to use them as go-betweens. But what is clear, according to these youth activists, is that 
they will not sell their soul to the Thai authorities. The youth leaders have consistently said that 
the right to self-determination and the ability to chart their own course is the key to peace.31

As expected, the roundup of some 100 Patani Malay youth in Bangkok drew a fierce response 
from the BRN on the ground. The movement sent Thailand a stern warning with a bomb at an 
evening food stalls in downtown Pattani on Oct. 24, killing one and injured 18 other people. 
The food stall attack came just six weeks after the motorcycle bomb incident that killed a 
father and daughter in front of a primary school in Tak Bai district of Narathiwat province. 
The blast exploded about half an hour after the schools officially opened. It was aimed at a 
patrolling police unit, but the father and daughter were caught up as collaterals. The incident 
31 Pathan, Don, “Global response needed to arrest of Thai Muslim youth Junta’s detention of 100,” Anadolu News, October 30, 2016. See also: “Concern about car bombs in Bang-
kok,” The Nation, November 6, 2016. The editorial dismissed Thai police analysis and concern about BRN targetting Western interest in Bangkok. 
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greatly disturbed international human rights organisations, some of whom, including the New 
York-based Human Rights Watch (HRW) suggested that the United Nations should consider 
labelling BRN a “terrorist organisation”.  Even if the Muslim father and daughter were not the 
intended target, BRN operatives should have refrain from carrying out attacks near school 
ground, HRW reasoned.32

The passing of Sapae-ing Basor

Sapae-ing was perceived by many as the spiritual leader of Muslims for the Patani region. 
He was accused by the then Prime Minister Thaksin of wanting to be the leader of a liberated 
Patani region. Upon learning about a warrant for his arrest, Sapae-ing fled the country in 
December 2004. The warrant for Sapae-ing was signed off by Thaksin’s point-man for the far 
South, Police Colonel Thawee Sodsong. Senior government officials who examined the warrant 
said the evidence against Sapae-ing was extremely flimsy and suspected it was motivated 
by Thaksin who saw in him a personification of the conflict. Sapae-ing was deemed an easy 
target to get at the movement because students who graduated from his school had joined 
the insurgent movement. Ironically, a decade later, Thawee would become the key figure in 
a peace initiative launched by the Yingluck government on February 28, 2013, during which 
another concerted effort was made to reach out to Sapae-ing for help. Bangkok reaching out 
to Sapae-ing for help reflected the realization that the Thai State was not just fighting young 
men with guns but against an entirely different cultural and historical narrative that continued to 
produce successive waves of separatist militants bent on forging a separate homeland for the 
local Malay Muslims. It was a narrative that Sapae-ing exemplified. Because the conflict was 
about competing narratives, in the view of state officials, it made all the sense that the state 
talks to the spiritual leader of the people. These officials would come to learn about Sapae-ing’s 
integrity, together with his strong religious credentials, and would sought his help to end the 
conflict. Through him, they saw an opportunity to communicate with the Malays of Patani. But 
Bangkok was never clear as to what message it wanted to send or what kind of concession it 
was willing to make with the Malays of Patani.

Attempts to get this spiritual leader to the negotiating table were fruitless because, according 
to people who knew him, Sapae-ing did not see the conflict as being about him but rather about 
the people of Patani. Furthermore, he sensed the Thais were unwilling to make any concessions 
to his people and had failed to understand the root causes and grievances of the people in this 
region. It was said he could have cut a deal for himself but he chose not to do so. Too much 
was riding on his shoulder and he was not about to sell out, said exiled separatist leaders. Artef 
32 Pathan, Don, “Information war far from fair in Thailand’s south,” Anodolu Agency, December 11, 2016.

Sohko, a youth activist and graduate of Thamvithya, said there was no leader in the Patani 
region who could match the level of respect and admiration that Sapae-ing commanded. 
Those who knew Sapae-ing said he was the most selfless person they ever encountered. They 
said he always placed the needs and dignity of his community before his own, and that is why 
he refused to cut a deal with the Thais during his years in exile.

“There was nothing beneath him. He practices what he preaches. That kind of moral authority 
is hard to find nowadays,” said Artef, recalling how Sapae-ing would often tour the school 
grounds picking up trash to set a good example for students. His students loved him dearly. 
Many even considered a beating from him a blessing that helped set them on the right path 
in life. Parents adored his strict discipline as a protection against their young ones being led 
astray by rapid social change which is compromising the long standing traditional values of 
this conservative community. According teachers at Thamvithya School, Sapae-ing liked to 
patrol beer joints and youth hangouts after school to see if any of his students were there. 
Any that he caught could be sure of swift and painful justice. Even after he disappeared from 
public sight, locals continued to talk about him. The mystique surrounding this righteous man 
of religion never seemed to fade. Members of the international community who observed his 
role in the conflict referred to Sapae-ing as “Yoda”, the wise and powerful Jedi master from 
George Lucas’ “Star Wars”. Some young militants even believed he was blessed with the 
power of invisibility or omniscience.33 They spoke as if he had never left them. As far as many 
of them were concerned, he never did; he was always in their hearts and minds. But after he 
was demonised and dismissed by Thaksin and his ilk as a power-hungry individual eager to be 
ruler of a liberated Patani, it was hard for any political or security official to take a softer or more 
subtle line. Pressure to end the conflict was too high and the Thai leaders could not afford to 
look weak. But when news about Sapae-ing’s death reached Bangkok, Prime Minister General 
Prayut Chan-o-cha promptly expressed condolences to his family. A gesture of goodwill is 
never too late, it seems. Thawee also visited his home in Pattani to express condolences to the 
family. Prayut even instructed the Army to help his family transport Sapae-ing’s body back to 
Yala from Malaysia’s Terengganu state. Similar treatment was extended to the family of Romli 
Uttarasin, considered one of the original founding father of the BRN, when he died in Malaysia 
in February 2010.

“It could be that he [Prayut] wanted to make the Thais, the state and the government look 
less guilty because they were the ones who forced him to go out [into exile],” said Nualnoi 
Thammasathein, a veteran documentary producer and former London-based BBC reporter, 
33 Popular believe, such as the ability to go invisible or faith healing, is common among Muslims in the far South who practices a traditionalist brand of Sunni Islam under the Shafi’i 
jurisprudence.
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who has done much work on the far-South conflict. “They [the Thai government] look vulnerable, 
not sensible. I doubt that he [Prayut] did it for the family, but rather for himself and his 
government – maybe even to lift himself a little bit higher in the eyes of the Malays,” she 
added.

Thai security officials, on the other hand, said resolving the conflicts in this region will be harder 
without Sapae-ing, who could have played a crucial role in implementing any deal between 
the Thai state and the Malays of Patani. Sources in the BRN said Sapae-ing would be greatly 
missed but their fight against the Thai security forces would continue until they achieved their 
aims. Independence remains one of those aims, but sources add that they were willing to 
negotiate with the Thais if the conditions are right. This means foreign governments observing 
the talk to ensure international best practice governs negotiations.34

The spike in April and the Big C car-bomb in May 2017

Suspected separatist insurgents Isma-ae Hama, 28, and Aseng Useng, 30 were shot and killed 
on March 29 by Paramilitary Rangers who said they fired in self-defense during a car chase. 
But the 15-year-old niece of one of the suspect who were with them had a different version. 
The two were pulled from their vehicle that the authorities had been tailing for some distance, 
according to the niece. The two young men stepped out of the vehicle, as instructed by the 
security officials who led them away, she said. Moments later, she heard gunshots. Later that 
day, a photograph of the two dead men about 50 meters from their vehicle along a back 
road in Rueso district, Narathiwat province, were circulated online. Beside them were an M16 
rifle and a 9-mm handgun. The message from the state was that these guys were insurgents 
and they had weapons. Social media in the far South was buzzing for days, countering and 
questioning the explanation provided by the security officials. But at the end of the day, it was 
the testimony of the 15-year-old niece against the words of the authorities. As expected, there 
was no outpouring of sympathy from the general Thai public outside the Malay-speaking South, 
especially when police said the two might have been linked to the killing of a Buddhist deputy 
village chief and three members of his family on March 2, including an eight-year-old boy, as 
they made their way to school along a back road in Narathiwat’s Rueso district. Police gathered 
scores of rounds from M16 and AK47 machine guns and a 9mm handgun at the scene of the 
attack, which saw the pickup truck carrying the four victims veer off the road and into trees. 
Police did not rule out a personal dispute as the motive. But given the method of attack, all 
fingers were pointed to the insurgents. Separatist militants said mistakes have been made, 
i.e., the death of innocent civilians in gunfight. But mistakes are not the same as intention, they 
34 Pathan, Don, “Beacon for peace in far South is extinguished,” The Nation, January 18, 2017.

said. Combatants admit that collateral damage has been part of its internal debate for a very 
long time and dismissed suggestion that they are out to target innocent civilians who some 
time get caught in in the midst of gunfights or operations. They also criticised the civil society 
organisations and community leaders for accepting the government’s line before looking at the 
facts available. The death of the Muslim father and his daughter near a school in Tak Bai district 
in September 2016 from a roadside bomb meant for a patrolling police unit was an exemplary 
caseof how intention was overlooked by the sole focus on the mistakes, they said.

Nevertheless, the March 29, 2017 shooting death of the two young men in Rueso district set 
off a storm of retaliation. The following day on March 30, five insurgents hopped on back of 
a pickup truck, drove up to the Narathiwat’s Rangae district police station, and commenced 
firing at group of officers who were lining up in formation for the start of their day. One officer 
was killed and five injured. Four days later, about 30 insurgents stormed a security outpost in 
the Krong Pinang district of Yala province, injuring at least 12 police officers. And shortly after 
midnight, April 6, insurgents unleashed dozens of explosions and arson attacks, crippling the 
power grid and causing widespread blackouts throughout the region.35

The month of April 2017 also saw the BRN reiterating their demands for talks with Bangkok and 
reminded the government that a meaningful peace process must be in line with international 
norms, which means an impartial “mediator” should lead the talks. “Any peace dialogue must 
be based on the willingness of the two parties involved in the conflict and voluntarily agreed 
to find a solution,” BRN said in the statement. Asked to clarify the reference to “two parties,” 
a BRN operative replied, “the Thai government and the BRN,” not MARA Patani, an umbrella 
organization of long-standing Patani Malay separatist groups that have been negotiating with 
the government since 2015 in informal peace talks facilitated by Malaysia.

Rules of engagement established through negotiated text do not exist between the two 
warring sides of this conflict. In this respect, how one interprets “violation” or “legitimate killing” 
has been subjective. Separatist sources said they could live with the fact that their combatants 
get killed in a gunfight with government security forces in a normal theater of violence, such as 
a battlefield or in a setting that constitutes a battle ground. But they will not tolerate targeted 
killing of suspects, thus, the vicious retaliation followed the shooting death of the two Malays 
on March 29. Although the insurgents justify the targeted killings of people who spy for Thai 
security agencies, they insist the government cannot use the same rationale and logic to 
summarily and extra judiciously kill anyone they suspect is associated with separatist militants. 
Just about every Malay Muslim in the far South knows somebody in the separatist movement, 
35 “Tragic realities being turned into propaganda in far South,” The Nation, March 18, 2017. See also: “Thai Deep South: BRN Takes Aim at Peace Talks,” BenarNews, April 11, 2017.
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34 Pathan, Don, “Beacon for peace in far South is extinguished,” The Nation, January 18, 2017.

said. Combatants admit that collateral damage has been part of its internal debate for a very 
long time and dismissed suggestion that they are out to target innocent civilians who some 
time get caught in in the midst of gunfights or operations. They also criticised the civil society 
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The month of April 2017 also saw the BRN reiterating their demands for talks with Bangkok and 
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Just about every Malay Muslim in the far South knows somebody in the separatist movement, 
35 “Tragic realities being turned into propaganda in far South,” The Nation, March 18, 2017. See also: “Thai Deep South: BRN Takes Aim at Peace Talks,” BenarNews, April 11, 2017.
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one senior BRN field operative said. Accusing someone of being “associated” with insurgency 
is the easiest thing to claim and impossible to refute. In other words, if Isma-ae and Aseng 
could be killed for that reason, than anybody could be killed.36

For weeks, the Thai side was left speechless because of the attacks and the BRN statement 
that generated a great deal of attention and curiosity, not knowing what to say beyond the 
standard official line. But then came the car bomb attack at the Big C supermarket in Pattani 
on March 9, 2017. While the government wasted no time in lashing out at separatist militants, 
officials closely monitoring the situation were scratching their heads over why the BRN, or any 
local militants for that matter, would launch an attack against the people they are supposed to 
be “liberating”. Among the authorities investigating the incident, nothing was ruled out in the 
first few days after the attack. In their eagerness to take the moral high ground, government’s 
spokespersons conveniently overlooked the minor details and reached a premature conclusion 
that the militants were out to murder as many people as they can. They pointed to the fact that 
more than 50 people who were injured from the blast, although no one was killed. But in leaving 
out these details, they undermined their own analysis and credibility. For one thing, there was 
a small bomb, described by local media as “huge firecracker”, that exploded about 20 minutes 
earlier. Some called it a “double tap” -- a tactic that involved the use of a smaller bomb to attract 
officials to the scene, so the militants can set off the much bigger, second bomb. Such tactic 
was employed in the early years of this wave of insurgency that started in January 2004. But 
Thai officials quickly picked up on it and employed hi-tech equipment to block mobile phone 
signal while sending ordinance team to clear the area. Military intelligence and rebel sources 
both said the first big “fire cracker” was meant to be a prior warning.

Similar to earlier incidents, such as the simultaneous attacks in May 2014 operation that 
saw attacks on four petrol stations, several 7-Eleven convenient stores and ATMs, and the 
massive car bomb in Betong in July of the same year, insurgents employed a warning of a 
sorts to minimize casualties. For the Betong, like the Big C car bomb, the warning came in 
the form of smaller bomb set off several minutes earlier. As for the petrol stations and the 
convenient stores, each of the four locations saw militants parked their bomb-laced motorbike 
next to the gasoline pumps and made a dash for waiting getaway motorbike. And after 10 
years of non-stop violence, residents have a good guess as to what was about to go down.37 
This explain why the petrol station attendants made a dash for it as well. As for the Big C attack 
in March 2017, the smaller bomb, or firecracker, was that warning. And when people saw an 
abandoned pickup truck parked in front of the store main entrance, and that the drivers had 
36 “Thai Deep South: BRN Takes Aim at Peace Talks,” BenarNews, April 11, 2017. See also: “Bomb kills father and daughter at school in Thailand’s troubled south,” Reuters, September 6, 2016.
37 Pathan, Don, “Beliefs shaken as theatre of violence widens in South,” The Nation,  August 1, 2014.

fled on a motorbike, people immediately backed away. People backed far enough not to get 
killed. The problem was that they did not go far enough not to get injured. Nevertheless, Thai 
authorities had their day with the media.

The fluidity of the BRN command-and-control structure means that each cell is given freedom 
to decide which targets to hit. And given such leeway there is naturally a tendency to escalate 
the intensity and scale of the violence. Sources in the BRN said the April attacks were also 
aimed at discrediting the ongoing peace dialogue between the government and MARA Patani. 
The topic of discussion for the past two years has been “Safety Zone”, an issue that was 
consistently raised by the Women’s Civic Network for Peace in the Southern Border Provinces, 
or PAOW. Selection the one and only supermarket store in the region to make their case was 
that an ideal target because it represents the kind of public space where the state supposed to 
provide security. The challenge for the insurgents was to attack such places without resulting 
in mass casualties or death.

BRN demands fall on deaf ears

In April 2017, BRN issued a statement reiterating their demand for a peace talk with the Thai 
government. There was nothing new as far as the demands was concerned. The group had 
issued the same demands at the start of the peace talk in 2013. At the time, the aim was to 
derail the process because the movement’s leaders felt that the initiative was forced upon 
them. But this time around, the intention was to come to the table with the Thai representatives. 
However, BRN will not join any talks until their negotiators and members of the political wing 
are properly trained and familiarized with key issues, such as international norms, rules of 
engagement, humanitarian laws and principles, and so on. Most importantly, they do not want 
to feel that they are coming to the table under any pressure.

Officials on the ground said they welcome the move as it would be the first time that the appointed 
negotiators will sit with people who truly command and control over the militants on the ground. 
But the issue is political in nature and it is still up to policy makers in Bangkok to decide the 
future pathway. Another point of concern is what will happen to MARA Patani if and when the 
BRN’s DPP join the process. Thai sources said the self-proclaimed BRN negotiators (Awang 
Jabat, Sukri Hari and Ahamah Chuwoe) under the MARA Patani umbrella strongly welcomed 
the BRN/DPP participation as this will absolved them of being “renegade” of the organization. 
Others in MARA Patani are concerned about their role and status being diminished if and when 
the DPP comes on board. But more than two years after MARA Patani came into being in Kuala 
Lumpur, the question over BRN’s DPP support for the talk, as well as the issue of Safety Zone, 
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36 “Thai Deep South: BRN Takes Aim at Peace Talks,” BenarNews, April 11, 2017. See also: “Bomb kills father and daughter at school in Thailand’s troubled south,” Reuters, September 6, 2016.
37 Pathan, Don, “Beliefs shaken as theatre of violence widens in South,” The Nation,  August 1, 2014.
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that an ideal target because it represents the kind of public space where the state supposed to 
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issued the same demands at the start of the peace talk in 2013. At the time, the aim was to 
derail the process because the movement’s leaders felt that the initiative was forced upon 
them. But this time around, the intention was to come to the table with the Thai representatives. 
However, BRN will not join any talks until their negotiators and members of the political wing 
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engagement, humanitarian laws and principles, and so on. Most importantly, they do not want 
to feel that they are coming to the table under any pressure.

Officials on the ground said they welcome the move as it would be the first time that the appointed 
negotiators will sit with people who truly command and control over the militants on the ground. 
But the issue is political in nature and it is still up to policy makers in Bangkok to decide the 
future pathway. Another point of concern is what will happen to MARA Patani if and when the 
BRN’s DPP join the process. Thai sources said the self-proclaimed BRN negotiators (Awang 
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the BRN/DPP participation as this will absolved them of being “renegade” of the organization. 
Others in MARA Patani are concerned about their role and status being diminished if and when 
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i.e., the implementation of ceasefire at designated district, is still being discussed without any 
indication that BRN will change their mind. Frustrated at the never-ending cycle of violence by 
the BRN bent on discrediting whatever progress MARA Patani and the Thai negotiators made, 
Defense Minister Udomdej Sitabutr made a public statement, saying he does not think the 
“right people” are attending the talk. While the statement did not evolve into a direct spitting 
contest between him and Gen. Aksara Kherdpol, the chief negotiator and the head of the 
Dialogue Panel, Thai government officials admitted that the incident was, indeed, a humiliating 
episode for the Thai side and they hoped that this would be a wakeup call for the policy makers 
in Bangkok to think outside the box.38

Car-jacking the peace talk

According to Thai and rebel sources, between June and October 2017, Dato Ahmad Zamzamin 
Hashim, the Malaysian mediator of the Southern Thailand peace process, met with DPP 
members of the BRN at least three times to urge them to join MARA Patani in the peace talks. 
It was not the first time that such invitation was extended to the most powerful insurgent group 
operating in southern Thailand. But this time around, Zamzamin had reason to be optimistic, at 
least he thought so. According to Thai sources, Zamzamin was told that the DPP “would have 
to think about it.”  Zamzamin also had assurances from the BRN that the movement would not 
sabotage the safety zone initiative, a limited ceasefire being planned in designated areas in the 
far South. This point was discussed during the Aug. 8-10 meeting between MARA Patani and 
Thai negotiators in Kuala Lumpur, sources said.

But on August 16, less than a week after the conclusion of the meeting that supposedly 
generated some positive atmosphere, seven young militants stole pickup trucks and snatched 
hostages from a second-hand car dealership in Songkhla province, just north of the Deep 
South. Their plan – to convert the vehicles into car bombs – fell apart after four hostages tried 
to escape. Two hostages were shot, one died in hospital, and the survivors alerted authorities. 
The entire region went on high alert. The cell aborted their operation. And in the end, only two 
of the seven pickup trucks were used as car bombs. One militant died after an alleged gunfight 
with Thai police.

Frustrated at the boldness and the seemingly lack of progress at the negotiating table, 
Army chief Gen. Chalermchai Sitthisart said the seven militants were directed by Abdullah 
Waemanor – taking a jab at the man many Thai officials believed to be one of the senior-most 
member of BRN and one who continue to resist any effort to join MARA Patani at the negotiating 
table with the Thais. Sources in the movement said the car jack operation, bold as it may 
38 Pathan, Don, “BRN holds all the weapons – and the keys to peace,” The Nation, April 14, 2017. See also: Pathan, Don, “Thai Deep South: BRN Takes Aim at Peace Talks,” BenarNews, 
April 11, 2017.

be, was part of their normal operating procedure and has nothing to do whatsoever with the 
much-talked about Safety Zone, a designated area that has yet been defined. Sources in the 
movement also stated that BRN chain of command is very fluid and the decision to carry out 
attacks are made at the local level. Moreover, because of some bad blood between MARA 
Patani members and BRN combatants on the ground, it is foreseeable that certain cells on the 
ground may decide to take the matter into their own hands to discredit the designated zone.39

Thai officials accused MARA Patani of holding up the process because they wanted the 
government to grant legal immunity to Sukree Hari and Ahmad Chuwol. The two fled Thailand 
in 2007 after posting bail under the then-military government. They resurfaced as MARA Patani 
members when the panel was launched in August 2015. According to Thai official sources, MARA 
Patani wants to send Ahmad and Sukree back to southern Thailand to observe the Safety Zone 
project. But the Thai Justice Ministry, according to government sources, was firmly against it for 
fear that it would create an unwanted precedent. It was not clear why MARA Patani could not 
nominate other representatives who did not have pending legal charges to return to southern 
Thailand to observe the so-called ceasefire at the designated Safety Zone. As expected, MARA 
Patani rejected allegation from Bangkok that the Patani umbrella organisation was not ready for 
the implementation of Safety Zone. MARA Patani spokesman Abu Hafez Al-Hakim said, “At this 
juncture, some minor details of certain issues related to Safety Zones, especially from the Thai 
side, has not been satisfactorily addressed. More discussion and clarifications are needed, 
hence the implementation is a little delayed.”40

What irked the Thai side and the Malaysian facilitator was not DPP’s refusal to join MARA 
Patani and engage in direct negotiation with Bangkok but rather the group’s demand that 
they have the right to decide the entire set-up of their delegation and the location for the talks. 
BRN argued that due to their control of the militants on the ground, they should be the one 
who decide who get to represent the rebels at the negotiation table. Moreover, BRN voiced 
that future talks must be conducted outside of Malaysia with participation of members of the 
international community as observers and mediators of the process. But first and foremost, 
BRN insisted that their political wing needed to be properly trained, preferably by members 
of the international community, along with better understanding of international norms and 
humanitarian principles before entering direct negotiation with the Bangkok government. 
They claimed that Bangkok has a decision to make and added that there would be no major 
changes in terms of policy and strategy until then.41

39 Pathan, Don, “Deep South Peace Talks: Car-Jacked?”, BenarNews, September 5, 2017. A series of interviews between Pathan and Thai government officials in the Patani region and 
in Bangkok were conducted from June-October 2017. 
40 “Mara Patani rejects allegation it’s not ready for safety zones,” New Straits Time (Bernama), September 18, 2017.
41 A series of interviews between Don Pathan and BRN representatives, as well as Thai government officials in the Patani region and in Bangkok were conducted from June-October 2017.
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38 Pathan, Don, “BRN holds all the weapons – and the keys to peace,” The Nation, April 14, 2017. See also: Pathan, Don, “Thai Deep South: BRN Takes Aim at Peace Talks,” BenarNews, 
April 11, 2017.
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39 Pathan, Don, “Deep South Peace Talks: Car-Jacked?”, BenarNews, September 5, 2017. A series of interviews between Pathan and Thai government officials in the Patani region and 
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40 “Mara Patani rejects allegation it’s not ready for safety zones,” New Straits Time (Bernama), September 18, 2017.
41 A series of interviews between Don Pathan and BRN representatives, as well as Thai government officials in the Patani region and in Bangkok were conducted from June-October 2017.
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SECTION III :
POLICY REVIEW

Bring People Home Project

It was not exactly an admission of policy failure, but the Thai Army decided to recheck the 
background of approximately 4,000 people who had undergone an education and attitude 
adjustment program after the Big C car bomb incident. Indeed, the so-called “Bring People 
Home” program was supposed to be the show case for the Fourth Army Area, to convey the 
message to the public that they are winning hearts and minds of the local people. But the 
Army’s eagerness to be seen as a benevolent entity did not fool anybody, especially the local 
people who had been manipulated into joining the programs believing that they would be 
removed from the authorities’ blacklist. In Thailand, it appeared that just about every security 
and intelligence agency has their own list of suspects, the so called “blacklist”. But because the 
military is the a powerful actor, it is understandable that they will demand the most attention. 

Participants who came under the Bring People Home Project consisted of only a handful 
insurgents whereas, the rest, were mostly local young men who the authorities suspected 
of sympathizing with the insurgents, according to separatist sources. The aim of the project 
was to shed positive light on the military in order to ease the justification of their activities and 
budgets in the restive region. The 4,000-plus participants were supposed to be that indicator, 
a show piece to outsiders. BRN cadres said they are not worried about combatants wanting 
to quit because the movement does not need that many people, not at this stage of the struggle 
anyway. In this kind of “unconventional warfare,” what matters is that the movement’s ability to 
shape the narrative and demonstrate that it can still be a threat to the state security apparatus.

A public relation stunt?

Separatist groups and the local community said they could easily unmask the propaganda of 
the army but out of security concerns for the locals, they decided to  let it be and let the individual 

and his family decide whether to join or stay out of this military-run program. Insurgents also 
claimed that they are indifferent to the public relations aspect of the project.

However, there was one incident back in December 2011 when the insurgents decided that they 
have had enough. A four-man team was dispatched to kill Mukta Kila, the leader of the Pracha 
Tham Party, a little known political outfit in the far South, because of his collaboration with the 
Army. They succeeded in killing Mukta, shooting him at close range in front of his resident in 
Narathiwat’s Rangae district. As the gunmen were making the getaway, two of the four militants 
were shot dead by local security details while the other two fled the scene. According to the 
senior Army officer, Mukta was helping the Fourth Army Area by lobbying family of suspected 
militants to surrender in return for leniency or dropping legal charges entirely, depending on 
individual circumstances.42

In the view of Dr. Zachary Abuza, professor at the National War College, in Washington, DC and 
a security expert monitoring the situation in Thailand’s far South, , the Army’s Bring People Home 
project should be viewed with skepticism. “The government claims that 4,448 former insurgents 
have gone through the program, yet there are no credible estimates that the insurgency is that 
large. The Thai government is clearly compelling men who fit the demographic through the 
program. It has had little effect on the level of violence, and the government has considered 
ending the program due to recidivism,” Abuza said.43

Indeed, separatism as an ideology among the Malay population in the historically contested 
region runs deep, thus making virtually all Malay Muslim men here suspects or sympathizers 
in the eyes of authorities. In this respect, the Fourth Army Area has plenty to choose from 
because the pool of “suspects” has always been large. Thai government continue to call the 
Bring People Home Project a success but offers no qualitative or quantitative benchmark to 
support their claims. Regularly, authorities put together a boot-stomping public ceremony 
where former combatants, supposedly, and authorities get together in a show of force and 
unity with hugs and handshakes for public consumption. But in remote villages, there is no sign 
that support for the local cells is declining. In fact, in some pockets, villagers take turns making 
food for insurgents taking part in basic training at nearby makeshift camps. In some cases, 
they provide them with shelter for insurgents on the run. Improved government intelligence 
over the years meant cell members had to relocate, some time to another province. Often this 
meant moving far from their family members. For some such a life becomes unbearable, thus, 
the decision to surrender to the authorities. The decision to quit a combatant’s life and return 
42 “Party leader, 2 suspected insurgents killed in Narathiwat,” The Nation, December 16, 2011. Don Pathan interviews military intelligence and senior army officer about the very incident, 
October-November 2017. 
43 Abuza, Zachary, “No End in Sight for Thailand’s Deadly Southern Insurgency,” The Diplomat, July 18, 2017.
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SECTION III :
POLICY REVIEW

Bring People Home Project
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to civilian life is not a difficult one. But it requires one to take a chance with Thai authorities. 
Such a decision does not constitute desertion as long as the cell leaders and the individual 
combatant wanting to leave reach an understanding followed by an oath that they would not 
reveal the identity of their fellow comrades who are still active. For the Thai side, the challenge 
is to strike a balance between cashing in on the publicity around an insurgent’s surrender and 
squeezing him for more intelligence. For those insurgents who turn themselves in and come 
under the Bring People Home program, the aim is not to provide too much, at least not to the 
point that it could come back and haunt them. Indeed, violating one’s oath could result in 
deadly retaliation.

Significance of the black list

For many locals, the black list is sort of a license for security officials to more or less do whatever 
they want to the suspect with little consideration to due process and human rights. Locals 
here believe just about every young man in this region is on somebody’s blacklist, rendering 
the merit of the list itself somewhat meaningless. But from the perspective of the parents of 
a suspect, the project is an opportunity to remove his or her son from such a blacklist list and 
a return to some degree of normalcy. In the view of many security officials, Bring People Home 
Project is part of a long-term strategy that rests on the hope that villagers will become tired 
of the violence and turn their backs on the BRN and their combatants. As noted earlier, this has 
not happened and there is little indication that the trust gap between the Malays and the Thai 
state is closing up anytime soon. Like other peace initiatives, the project is a big leap of faith.

Forward Cabinet for the far South

In October 2006, the government approved the formation of a 13-member “forward cabinet”, 
tasked with assessing the policy and strategy for the far South. Prime Minister Prayut Chan-o-cha 
said the new setup will not duplicate the works of two key existing agency, namely the Internal 
Security Operation Command (Isoc) and the Southern Border Provinces Administrative Centre 
(SBPAC). The forward cabinet is led by Deputy Defence Minister Gen. Udomdej Sitabutr. The 
other 12 in this team, with exception of one, are retired generals, all of whom had served in 
the far south as either commander or deputy commander of the Fourth Army Area. Beside 
assessing the situation, the forward cabinet is tasked with overseeing the financing of special 
projects for the restive region. These special projects are not to be confused with the work of 
the existing government ministry that received their annual budget directly from the state coffer.

However, the establishment of the forward cabinet is not something to get excited about. In 

spite of the fact that the idea behind the creation of this cabinet is political in nature and 
supposed to operate at the policy level, there was nothing in substantive term coming out this 
mini cabinet. In the end it was more about division of labor between for the junta and the retired 
commanders from this restive region who does not seem to have much to contribute in terms 
of policy changes or policy recommendations. But in all fairness, policy decisions for the far 
South have always been made in Bangkok. Naturally, the lens that the policy makers employed 
have always been security oriented. Development was never for the sake of development 
alone. Local residents said the lack of development was never the main reason why the Muslim 
Malay Muslims took up arms in the first place. Development, delivered efficiently and earnestly, 
can certainly be part of the solution, but it will not work unless other issues are addressed 
simultaneously. Social mobility, justice and equality are every bit as essential, they said.

Outsourcing security duties to local officials

In September 2015, in the middle of the night, about 30 insurgents attacked the outpost of 
Defence Volunteer Corps (DV) unit in Yala’s Yaha district, injuring 18 locally hired volunteers 
after nearly 30 minutes of gunfight and some grenade attacks. Bullet holes and damage from 
the M79 grenades also suggest it was a one-way battle. Authorities said the militants managed 
to flee with seven government-issued weapons in their possession. Local residents were 
surprised at the fact that the insurgents had launched an attack against the DVs. Their logic 
was simple: DVs are part of the local community and that should count for something in the eyes 
of the Malay Muslim insurgents. That logic is backed by the extremely low number of violent 
confrontations between insurgents and DVs since January 2004. But the attack in Yaha district 
was not aimed at body counts. The aim was to send a stern warning to the security apparatus 
that the militants will not hesitate to kill DVs or any other locally elected officials should they take 
up arms against the movement. Similar message was made to the government security agency 
in November 2015 at Pattani’s Ban Khok Khilek when a powerful home-made bomb hidden 
inside the outpost exploded, killing four volunteers and injuring five. The outpost, surrounded 
by stacks of used tires meant to protect them from intruders, is a place where the group of 
Village Defense Volunteer (Chor Ror Bor) would huddle among themselves in the evening 
before they go on foot patrol to secure the perimeter of their village. For outsider observers, the 
details are all-too familiar: Malay Muslim insurgents killed Buddhist militiamen with an explosive 
hidden inside their makeshift outpost. But for officials and observers on the front line of this 
conflict, the November 12, 2015, incident was far from a routine attack. It was directed at a 
group of village defence volunteers who are normally left alone because they pose little or no 
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threat to the insurgents.44

Outsourcing security responsibilities to officials at the local level is a work in progress for the 
Thai Army. While local people are being recruited to join the Paramilitary Ranger units that 
comes under direct command-and-control of the regular Army, on a separate track, kamnans, 
village chiefs, along with his deputies, and Defense Volunteer Corps members -- all of whom 
fall under the Ministry of Interior line of command, are being assigned more onerous security 
duties. Some of the things they will be required to do include patrolling violence-prone areas 
alongside regular army soldiers and Paramilitary Rangers, thus, potentially placing them in line 
of fire from separatist militants. While their part in the overall security grid is much more visible, 
up to now, these MOI, village-based officials have been largely unchallenged by the insurgents 
as long as they do not engage in intelligence-gathering activities for the government forces.

A leading security expert on the far South doubt that the region -- and the local volunteers -- are 
ready to shoulder the brunt of the counterinsurgency campaign. “The government’s assertion 
that they can do this now because violence is down being a misnomer. If you look at the 
monthly rate of violence, the insurgents can ratchet it up at will,” said Zachary Abuza. “There 
is a lot of concern about human rights violations by the Rangers. They are less disciplined 
and poorly trained; they think more about short-term tactical gains, than the long-term conse-
quences of their actions,” he added.45

44 Pathan, Don, “Insurgents focus ire on local defence volunteers,” The Nation, August 4, 2015; Don Patha, “Transfer of defence responsibilities is pushing local residents further into 
the line of fire,” November 26, 2015.
45 Pathan, Don,” Thai military and insurgents change tack in southern provinces,” Nikkei Asian Review,  August 15, 2016.
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