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บทคัดย่อ 
 

 ความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับหลายทศวรรษยังไม่มีทีท่าจะคลี่คลาย 
จนน าไปสู่เหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ที่ก่อเกิดกลุ่มขบวนการต่อต้านรัฐ แม้ว่าจะเป็นการต่อสู้แนวทาง 
การเมือง และแนวทางที่สร้างความรุนแรงก็เป็นผลมาจากนโยบายรัฐในอดีตที่สร้างความหวาดระแวง 
ซึ่งก่อให้เกิดกลุม่ขบวนการต่าง ๆ ภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์ดุซงญอ เมื่อ 28 เมษายน 
2491 (1948), เหตุการณ์ฮัจยีสุหลง 2490 (1947), เหตุการณ์สะพานกอตอ 2518 (1975) และเหตุการณ์
ปล้นปืน 1975 (2547), ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น น าไปสู่การก่อตัวของกลุ่มองค์กรหรือขบวนการ
ที่ต่อต้านรัฐ ซึ่งมีจ านวนมากมายตามแนวอุดมการณ์ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งขบวนการปลดปล่อยสหปาตานี 
(Patani United Liberation Organization) พูโล หรือ PULO เป็นขบวนการที่ไม่นิยมความรุนแรง 
เป็นแนวทางปลดปล่อยและเปน็ขบวนการที่เสริมสร้างองค์ความรู้ตามแนวประวัติศาสตร์ เพราะมีหลักคิด
หรือปรัชญาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ U-bang-ta-pak-ma ซึ่งมีความหมาย 
1) Ugama (ศาสนา) ได้อธิบาย 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 ประชาชนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ในมิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์ ลักษณะที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺที่ประชาชน 
นับถือศาสนาอิสลาม 2) Bangsa (เช้ือชาติ) 3) Tanah air (มาตุภูมิ) และ 4) Perikemanusian 
(มนุษยธรรม) ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และยึดกฎหมายระหว่างประเทศ PULO ซึ่งเป็นขบวนการที่มี
ความเกี่ยวข้องกบัความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีประวัติยาวนานอีกกลุ่มที่บทบาทส าคัญ
ในระดับปัญญาชนและนักการศาสนาและเปน็ขบวนการทีม่ีการยอมรับในต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
ส าหรับขบวนการพูโลเป็นองค์กรใต้ดินนั้น ในการค้นหาเอกสารอ้างอิงและบุคคลส าคัญๆ ในองค์กรค่อนข้าง
จะมีปัญหา ส่วนที่มีความสนใจในการวิจัยเรื่องนี้ต้องการศึกษาการก่อตั้ง หลักคิด แนวคิดในแนวทาง 
การต่อสู้ในพื้นที่ที่ไม่นิยมความรุนแรง ซึ่งเป็นแนวทางประชาธิปไตยแบบอิสลาม โดยพูโลได้มีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการต่อสู้ เดิมเน้น เรื่องศาสนา และเช้ือชาติ พอสถานการณ์โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 
จึงได้เน้น มาตุภูมิและมนุษยธรรม ซึ่งตามปรัชญาของพูโล เป็นการศึกษาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ใน
การก่อตัว การพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันของพูโล 
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Abstract 
 
 Thailand's Deep South, where there has been ongoing unrest throughout 
decades, has become a systemic phenomenon emerging from a host of interrelated 
factors. For example, DusunNyor Rebellion, the loss of Haji Sulong, protest in Pattani 
1975, and raiding of a Thai Army depot. Thus, many separatist movements were 
found to secede from Thailand through military and political means.The Patani 
United Liberation Organization or PULO is one of the movements toengage in 
attempts to fight for the independence of Thailand's predominantly Malay Muslim 
south.PULO's platform is highlighted by its Islamic nationalist goals. This is because 
the principle of PULO based on the multiculturalism, U-bang-ta-pak-ma. U-bang-ta-
pak-ma is a combination of four words; there are 1) Ugama (religion) which is referring 
to two domains of relationship; the first one is a relationship between human and 
human for non-Muslim people and the second one is a relationship between God 
and human for Muslim people, 2) Bangsa (nationality), 3) Tanah air (territory), and 4) 
Perikemanusian (humanity) which is referring to human’s prestige and international 
law-abidingness. PULO is considered as one of the powerful and influential separatist 
group in both national and international society. The problems faced for this study is 
that literature reviewing. This is because PULO is an illegal organization. The objective 
of this study is to investigate the ideal principle and concept of PULO which is 
followed the Islamic rules before transforming to multiculturalism principle. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยความกรุณาให้ค าปรึกษา เสนอแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในการวิจัย จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ดร.ตายูดิน 
อุสมาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอนิง สือแต ที่ได้เสียสละเวลาเพื่อรับภารกิจในการดูแล 
ช่วยแนะน า และส่งเสริม กระตุ้น จุดประกายการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ที่ให้ค าปรึกษาได้ทุกวัน เวลา ทั้งให้การแนะน า ส่งเสริม และให้การสนับสนุน 
อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง จนประสบผลล าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณ ประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ทุกท่าน
ที่กรุณาสละเวลาในการสอบ เสนอแนะและแก้ไขข้อบกพร่อง ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์
ถูกต้องยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ เหมือนขวัญ เรนุมาศ เพื่อนนักศึกษาซึ่งเป็นบัณฑิตคนแรกของรุ่นนี้ ที่คอย
ให้ก าลังใจและได้แนะน าแนวการเขียนล าดับความส าคัญของข้อมูลเช่ือมโยงกับทฤษฎี 
 ขอขอบคุณ จุฬารัตน์ ด ารงวิถีธรรม ที่ได้กรุณาแนะน า แนวการจัดล าดับข้อมูล และ
แนวทางจัดท าแบบสอบถามที่เหมาะกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ขอขอบคุณ ดร.นิวดี สาหีม ที่แนะน า
และกระตุ้นในการเขียน รวบรวมข้อมูล และกระบวนการการเขียนและรูปแบบของวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ 
มาหะมะรอยาลี บีดิง ที่ไดแ้ปลเอกสาร ขอขอบคุณอาจารย์ งามศุกร์  รัตนเสถียร (อาจารย์เล็ก) และ  
รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม  อารียา และขอขอบคุณ คุณมูฮ ามัดอายุบ ปาทาน คุณรอมฎอน ปันจอร์ 
ที่ได้แนะน าแนวทางการจัดท าข้อมูลเพื่อน าเสนอในการสอบ เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นงานวิจัยช้ินน้ี  
 การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะประสบความส าเร็จ หากไม่ได้รับความกรุณาข้อมูลเชิงลึก 
และเอกสารส าคัญ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่เป็นสมาชิกขบวนการ (ที่ไม่ประสงค์ออกนาม) และที่ส าคัญ 
คือ บุคลลที่เป็นสะพานเช่ือมต่อที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย ด้วย
ความอิคลาส (บริสุทธ์ิใจ) ที่มีไมตรีจิตที่เป็นมิตร ไม่มีนัยแอบแฝง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 สุดท้าย ขอขอบคุณ ฮัจยีสะมะแอ ท่าน้ า และฮัจยีดาโอ๊ะ ท่าน้ า ที่ช่วยในการตรวจสอบ 
ความถูกต้อง ล าดับเหตุการณ์ time line ขององค์กร ที่ตรงความเป็นจริงมากที่สุด และขอบคุณอาจารย์
เจ้าหน้าที่จากสถาบันสันติศึกษาด้วยความเคารพรัก ที่ให้การสนับสนุนเป็นก าลังใจ และคอยติดตาม
ประสานงานในการศึกษามาโดยตลอด ท าให้ผู้วิจัยมีความมั่นใจมากยิ่งข้ึน และที่ส าคัญมาก ๆ คือ 
ครอบครัวของตนเองทุกคน ที่ให้ก าลังใจ ส่งเสยีงว่า เมื่อไหร่เสร็จ เมื่อไหร่จะสมบูรณ์ และในการตรวจทาน
ตัวหนังสือข้ันต้นให้ถูกต้อง ท าให้ผู้วิจัยมีความสุข 
                                                                                             ซาการียา  บิณยูซูฟ 
                                                                                                     2560 
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บทน า 
 
 ถ้าหากจะกลา่วถึงความขัดแย้งในพืน้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยหรือ
ที่เรียกว่า "ด้ามขวานทอง” ก็ไม่แพ้ในพื้นที่อื่น ๆ  ในโลก ที่มีความขัดแย้งยืดเยื้อและยาวนานน าสู่สังคม
หวาดระแวงซึ่งกันและกัน และสร้างความรุนแรงข้ึน ก็สืบเนื่องจากที่มาของประวัติศาสตร์รัฐประชาชาติ 
แม้ว่าคนไทยเช้ือสายต่าง ๆ อาจไม่มีความยากล าบากในการเป็นไทยตามนิยาม และการปฏิบัติของ
รัฐบาลไทย แต่ส าหรับชาวมลายูมุสลมิในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาสนั้น การเป็นไทยไม่ใช่กรณีสัญชาติในทางกฎหมายเท่านั้น การเป็นไทยทางความคิด ในความเช่ือ 
และในทางวิถีชีวิต ซึ่งหมายถึง ความเช่ือและการปฏิบัติในทางศาสนาและประเพณีของประชาชนและ
ชุมชนนั้น ๆ  ด้วย ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง การสร้างและเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยผูกพันอยู่กับจุดหมาย
ความเป็นเอกราชของชาติ ประวัติศาสตร์ชาติไทยจงึถูกจดจ าและตีความต่อมาบนโครงเรื่องหลัก ๆ  สอง 
เรื่อง คือ การปฏิรูปประเทศของรัชกาลที่ 5 และเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสและอังกฤษ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ถูกน ามาใช้ในการต่อสู้และสร้างความชอบธรรม เป็นมรดกที่สืบทอดมาจากยุคสมัยของเผด็จการ “เช่ือผู้น า 
ชาติพ้นภัย” ดังที่ท่านปรีดี พนมยงค์ ได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้ในช่วง 14 ตุลาคม 2516 (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 
2558: 11) 
 การสร้างชาติและนโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม พ.ศ .2482 - 2487 ในความพยายาม
ที่จะสร้างชาติให้มีพื้นฐานอันมั่นคงและคงทนนั้น รัฐบาลจ าเป็นต้องท าการปฏิรูปและสร้างสิ่งใหม่ๆ 
ในด้านต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัฒนธรรม ซึ่งแสดงออกถึงความเจริญเติบโตและ
ความงดงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเจริญก้าวหน้าและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
จริยธรรมของชาติ ก็คือ บรรดากฎหมาย ประกาศที่รู้จักกนัดีในนามของพระราชบัญญัติ “รัฐนิยม” ให้
ใช้ทั่วประเทศตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. 2482 - 2485 รวม 12 ฉบับ ตั้งแต่การเรียกช่ือประเทศ การเปลี่ยนช่ือ
จากสยามเป็นไทย สัญชาติ การเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ไปจนถึงภาษา 
การแต่งกาย และไปถึงการท ากิจวัตรประจ าวัน ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นเงื่อนไขที่น าไปสู่ความขัดแย้ง (ธเนศ  
อาภรณ์สุวรรณ, 2555: 16) 
 ความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มีระยะเวลายาวนานนับศตวรรษได้น า
ความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสังคมจิตวิทยา ตลอดจนประวัติศาสตร์ของความขัดแย้ง
ที่ผ่านมานับจากอดีตกระทั่งถึงปัจจุบัน มักพบสาเหตุของความขัดแย้งขนาดใหญ่จะมาจากสาเหตุไม่กี่
สาเหตุ อาทิเช่น ความขัดแย้งทางการเมือง ความขัดแย้งทางเช้ือชาติ และศาสนา และวัฒนธรรม 
ปรากฏข้ึนมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสงครามอาณาจักร สงครามกลางเมือง การฆ่า
ล้างเผ่าพันธ์ุ สงครามกองโจร การก่อกบฏ การก่อจลาจล การลอบสังหาร การปฏิวัติ การรัฐ ประหาร 
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การทรมาน การลักพาตัว และการก่อการร้าย (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2553) ซึ่งปัญหาความขัดแย้งที่
ปรากฏได้พัฒนาเป็นความรุนแรง จนสร้างความเสียหายหลายระดับ อย่างไรก็ตามจุดที่ น่าสังเกต
ประการหนึ่ง คือ ทุกๆ ความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดข้ึน ฝ่ายผู้สูญเสียก็มักจะมีการโต้ตอบด้วยการ
ใช้ความรุนแรงกลับ กระทั่งความรุนแรงไม่ตอบสนองความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงจะเกิดการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นๆ สามจังหวัดมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดข้ึนจากรัฐหลาย ๆ กรณี  
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  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (5) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (6) 
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ปฏิทิน TIME LINE พูโล (22) 
บทที่ 1 บทน า 1 
 ความเป็นมาและส าคัญของปญัหา 1 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 4 
 ขอบเขตการวิจัย      5 
 สมมุติฐานในการวิจัย 5 
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6 
 1. แนวคิดทฤษฤความขัดแย้ง 6 
 2. แนวคิดทางทฤษฎี โยฮัน กัลป์ตุง 9 
 3. แนวคิดทางทฤษฎีพัฒนามาจากความคิด Lederach 11 
 4. เหตุการณ์ส าคัญ ๆ ในประวัติศาสตรป์าตานี 15 
 5. การก่อตัวองค์กรต่อต้านรัฐ  24 
 6. นโยบายรัฐเอื้อต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ  26 
 7. บทสรุป  31 
บทที ่3 ระเบียบวิธีวิจัย 33 
 1. ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ 33 
 2. วิธีการด าเนินการวิจัย 34 
  2.1 แหล่งข้อมูลในการวิจัยเอกสาร 34 
  2.2 การเกบ็รวรวมเอกสาร 34 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
  2.3 การเกบ็ข้อมลูเชิงคุณภาพ 35 
  2.4 การสมัภาษณ์ 35 
  2.5 การสมัภาษณ์เชิงลึก 35 
  2.6 การเตรียมการสมัภาษณ์เชิงลึก 36 
  2.7 แกนน าบุคลลส าคัญของขบวนการ 36 
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 40 
บทที่ 4 องค์กรปลดปลอ่ยสหปาตานี Patani United Liberation Organization (PULO) 41 
 1. พื้นฐานจิตวิญญาณแหง่ประวัติศาสตรป์าตานี 42 
 2. จุดประกายความคิด การกระตุ้นความคิด และแนวทางปลดปล่อยเพื่ออสิรภาพ 44 
  2.1 จุลสารประชาสัมพันธ์ฝ่ายอูลามา 45 
  2.2 ความส าคัญของการท าญฮีาด 48 
  2.3 TIME LINE นโยบาย ข้อบังคับกองก าลงัติดอาวุธ โครงสร้าง 57 
 3. 3 ปี แห่งการประกาศก่อตั้ง 72 
 4. ยุคแห่งความรุ่งเรอืงในการเคลือ่นไหว 76 
  4.1 ตัวอย่างนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาสาขาต่างๆ 76 
 5. การสร้างการยอมรบัจากนานาประเทศ นโยบายรัฐ และเหตกุารณ์ประท้วงปัตตานี 78 
  5.1 ได้รับการรับรองจากองค์กรจากต่างประเทศ 78 
  5.2 ตัวอย่างในการปฏิบัตกิารในพื้นที่ 3 จงัหวัดชายแดนใต้ 79 
  5.3 ปี 1978-1981 แผนเชิงรุก 79 
  5.4 นโยบายใต้ร่มเย็น  ปี 1982-1985 80 
  5.5 แผนการพฒันาบุคลากรและวางบุคคลตามโครงสร้าง 80 
 6. ช่วงยุคแห่งการปฏิรูปองค์กร 84 
  6.1 สถานการณ์ความคิดเห็นแตกแยก 81 
  6.2 แก้ไขธรรมนูญ 85 
 7. การก่อตัง้ เบอร์ซาตู เพือ่เอกภาพ 88 
  7.1 คณะกรรมการเบอร์ซาตู 89 
  7.2 ค าประกาศของเบอร์ซาตู 90 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
    หน้า 
  7.3 เบอร์ซาตูอธิบายประวัติศาสตร์ปาตานี 92 
  7.4 ข้อเรียกร้องพูโลครั้งพูดคุยกบัทหารไทย 98 
  7.5 การก่อก าเนิดพูโล 88 100 
 8. ยุคสร้างแห่งความปรองดอง 103 
  8.1 ฤดกูาลเลือกผู้น าตามธรรมนูญ 4 ป ี 103 
 9. การเข้าร่วม MARA PATANI 105 
บทที่ 5 สรปุผลงานวิจัย แนวโน้มอนาคต และข้อเสนอแนะ 110 
 1. สาระส าคัญของปัญหา 110 
 2. สาเหตุของความขัดแย้ง 112 
 3. การสนทนา การสัมภาษณ์และพูดคุย ผู้มบีทบาทส าคัญต่าง ๆ ในองค์กร 112 
 4. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 113 
 5. รายละเอียดบทสมัภาษณ์ 114 
 6. อนาคต กระบวนการสันติภาพ 1120 
 7. การเปลี่ยนแปลง และเป้าหมายสงูสุด 121 
 8. การพัฒนาการและการเปลี่ยนของพูโล 125 
 9. บทสรุปข้อเสนอแนะ 126 
บรรณานุกรม  128 
ภาคผนวก 130 
 ผนวก ก จุลสารประชาสัมพันธ์มิติศาสนา ภาษายาวี แปลภาษาไทย 131 
 ผนวก ข ข้อบังคับกองก าลังติดอาวุธ ภาษายาวี แปลภาษาไทย 206 
 ผนวก ค จุลสารประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกองก าลังติดอาวุ 1994 เพลงพโูล 254 
 ผนวก ง ธรรมนูญพูโลฉบับแก้ไข 2005 ภาษายาวี แปลภาษาไทย 264 
 ผนวก จ หนังสือเบอรซ์าตู 13 ตุลาคม 1989 ภาษารูมี แปลภาษาไทย 298 
 ผนวก ฉ หนังสอืข้อมลูเพิ่มเตมิพูโล การพูดคุยกรงุดัมซัก ซเีรีย ภาษารมูีแปลภาษาไทย 331 
 ผนวก ช หนังสือเรียกร้อง ภาษายาวี แปลภาษาไทย 18 เมษายน 1887 335 
 ผนวก ซ มิติการประชุมพบปะ 8 พฤศจิกายน 1997 339 
 ผนวก ฌ หนังสือแจง้การเจรจา พูโลกบัรัฐไทย 26-28 เมษายน 1994 342 
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    หน้า 
 ผนวก ญ หนังสือมตสิภาซุรอ 23 - 07 – 2011 345 
 ผนวก ฎ หนังสือช้ีแจง โอ ไอ ซี 23 – 06 – 2011 347 
 ผนวก ฏ หนังสือเรียกร้องความเป็นหนึง่พูโล 15-10-1997 349 
 ผนวก ฐ แนวค าถามแบบสัมภาษณ์ 351 
ประวัติผูเ้ขียน 352 
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 1 บัญชีผู้ให้ข้อมลูการวิจัย  37 
 2 แผนการด าเนินการวิจัย  38 
 3 แผนผังโครงสร้างกองก าลังติดอาวุธ 72 
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รายการภาพประกอบ 
 
ภาพท่ี  หน้า 
 1 การพูดคุย จุดยืน และการเปลี่ยนแปลง 10 
 2 สามเหลี่ยมกระบวนการแนวทางการสร้างสันติภาพ 12 
 3 โครงสร้างสังคมชายแดนใตภ้ายใต ้สถานการณ์ความขัดแย้ง 14 
 4 สัญลักษณ์พูโล 1968 41 
 5 สัญลักษณ์พูโล พี.โฟ (P.4) 41 
 6 เอกสารพูโลบอกถึงประวัติตนกบูีรอ  กอตอนีลอ 43 
 7 Time Line พูโล 58 
 8 สัญลักษณ์พูโลประนีประนอมหลังการปฏิรปูองค์กร 84 
 9 สัญลักษณ์พูโล ช่วงแตกแยกทางความคิด (พูโลใหม่) 85 
 10 ตราสัญลักษณ์พูโล P.4 85 
 11 โครงสร้างการบรหิารจัดการองค์กรพูโล 88 
 12 ตราสัญลักษณ์ประเทศมลายูอิสลามปาตานี (เบอรซ์าตู) 89 
 13 ธงชาติประเทศมลายูอิสลามปาตานี (เบอร์ซาตู) 89 
 14 ธรรมนูญประเทศมลายูปาตานี 18 หมวด 48 มาตรา (เบอรซ์าตู) 89 
 15 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงพูโล 104 
 16 สรปุสถานการณ์พูโลปจัจบุัน 105 
 17 งบดับไฟใต้ 111 
 18 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงพูโลในสถานการณ์ปจัจบุัน 125 
 19 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 127 
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ดัชนีค าศัพท์ 
 
การญีฮาด  หมายถึง การดิ้นรน เอาจริง เอาจัง และการต่อสู้เพื่อให้สัจธรรมแห่งบัญญัติของ
  พระผู้เป็นเจ้าสามารถปฏิบัติใช้อย่างสมบูรณ์บนหน้าแผ่นดินของพระองค์ 
  อิสลาม เปิดโอกาสให้ญีฮาด ทั้งแนวสันติวิธี วิทยปัญญา และสู้รบ 
ดะวะห์ หมายถึง การเชิญชวน การเผยแพร่ศาสนา คือ การเชิญชวนให้มนุษยชาติท าความดี
  และห้ามปรามการท าช่ัวตามที่พระบัญญัติและศาสนทูตบอกเล่าภารกิจ
  ได้บัญญัติเป็นหน้าที่เหนือมุสลมิทุกคนอิสลามไม่สนับสนุนให้ท าแต่ความดี
  แต่ปล่อยให้ความช่ัวเติบใหญ่ ปวงมนุษยชาติจะมีสันติสุขและปลอดภัย
  จะต้องขจัดความอยุติธรรมและอบายมุขทั้งปวง 
ฟัรฎูอีน (ตาดีกา) หมายถึง เป็นระบบการจัดการศึกษาของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนมีเป้าหมายเพื่อ
  ปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เยาวชนมุสลิม ให้เป็นคนที่มีคุณธรรม สามารถ
  ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม จึงเป็น
  เสมือนการศึกษาภาคบังคับ ที่ผู้ปกครองทกุคนต้องให้ความส าคัญถือเป็น 
  หน้าที่ส าคัญในการที่จะช่วยกันส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนมุสลิม
  ทั้งชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 5-12 ปี ไปเข้าเรียนในโรงเรียนฟัรฏูอีนที่
  มีอยู่ในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง 
มุญาฮิดดีน   หมายถึง ผู้ดิ้นรน เอาจริงเอาจังหรือต่อสู้เพื่อข้อบัญญัติปรากฏบนหน้าแผ่นดิน 
Angkatan Permuda Islam (API)  หมายถึง กองทัพเยาวชนอิสลาม 
Dewan Pipinan Daerah (DPD)   หมายถึง สภาผู้น าระดับอ าเภอ 
Dewan Pipinan Economic (DPE)  หมายถึง สภาผู้น าฝ่ายเศรษฐกิจ 
Dewan Pipinan Politic (DPP)   หมายถึง สภาผู้น าฝ่ายการเมือง 
Dewan Pipinan Tantra (DPT)    หมายถึง สภาผู้น าฝ่ายกองก าลังติดอาวุธ 
Gabungan Melayu Patani Raya (GAMPAR) หมายถึง รวมมลายูปาตานีรายา 
Insider Peace Builders Platform (IPP.) หมายถึง ภายในสันติภาพแพลตฟอร์มผู้สร้าง 
Kerbangketan    หมายถึง ลกุขึ้นสู ้
Kesatuan Melayu Muda (KMM.) หมายถึง กลุ่มเยาวชนมลายู 
Majles umum (M.U)    หมายถึง สภาประชุมสามัญ 
Majles tertingi (MT.)    หมายถึง สภาสูง 
Presiden majlis umum P.M.U   หมายถึง ประธานสภาประชุมสามัญ 
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Nagara Melayu Patani Raya (NAMPRA ARMY) หมายถึง กองทัพมลายูปาตานี 
Angaktan Bersanjata Revolusi Islam Patani (ABREP) หมายถึง กองก าลังติดอาวุธสังคม
อิสลาม   ปาตานี 
Patah Tumuh Hilang Berganti หมายถึง สูญเสียมีการทดแทน (งอกเงย) 
Payatani  หมายถึง ปืนใหญ่พญาตานี 
Kesatuan melayu muda (KMM.) หมายถึง สมาคมเยาวชนมลายู 
Kebangkitan  หมายถึง การลกุขึ้นสู ้
Barissan National Pembebasan Patani หรือ (BNPP.) หมายถึง แนวร่วมปลดปล่อยปาตานี 
Majlis syura rakyat patani (MARA PATANI) หมายถึง สภาทีป่รึกษาประชาชนปาตาน ี
Communist Party of Malay (CPM) หมายถึง พรราคอมมิวนิสต์มาเลย ์
Angkatan Permuda Islam (API) หมายถึง กองก าลังเยาวชนอิสลาม 
Organisasi Untuk Membatu Ummat Islam Patani หมายถึง องค์การสงเคราะห์ชาวมลายู 
  อิสลามปาตานี  
Kesatuan Rakyat Indonesia  Semanajund (KRIS) หมายถึง สมคมชาวอินโดนีเซียบน 
  คาบสมุทรมลายู 
UMNO Malay National Party (MNP) หมายถึง องค์กรสหภาพแห่งชาติมลายู 
  หรอืพรรคแห่งชาตมิาเลย ์
Semangat หมายถึง จิตวิญญาณ 
ฟัรฏุกีฟายะห ์ หมายถึง ข้อบังคับทางศาสนาส าหรับ 
  มุสลิมต้องปฏิบัติ แต่ทว่าหาก
  มีมุสลิมใดท าการแทนแล้ว  
  ถือว่าพ้นผิดไปด้วย ตัวอย่าง  
  การนมาซญะนาซะฮฺ  
  (การละหมาดศพ) 
อามานะห์  หมายถึง ความซื่อสัตย์ 
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ดัชนีเหตุการณ์ส าคัญ 
 
 เหตุการณ์สะพานกอตอ หมายถึง เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2518 มี เหตุฆาตกรรมชาวมุสลิม 
5 ศพ ที่สะพานกอตอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ต่อมาได้มีการสอบสวน ด.ช.สือแม บราเซะ อายุ 
14 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ได้ให้การต่อ พล.ต.ต แสวง หงส์นคร ณ ห้องประชุมกรม ต ารวจ
และคณะ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2518 นายอารง บราเซะ นายสะมะแอ  ปาแย นายสะมะแอ อีซอ 
นายอูเซ็ง กากะ นายบือราเฮง บราเซะ และ ด.ช.สือแม  บราเซะ เดินทางกลับจากในอ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส จะเดินทางกลับไปบ้านอูแตบราแง ต.ตะโล๊ะดือรามัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ผ่านหน้าวัดเชิงเขา 
ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ได้ถูกทหารนาวิกโยธินที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในวัดจับกุมและ
น าข้ึนรถยนต์บรรทุกทหารไปยังสะพานกอตอ ต าบลมะนังดาล า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ใช้มีดแทงและ
ทุบท าร้ายบุคคลทั้ง 6 เสียชีวิต 5 คน ส่วน ด.ช.สือแม บรา เซะ ได้รับบาดเจ็บแกล้งตายทั้ง 6 ถูกโยน
ลงจากสะพานกอตอ ลงสู่แม่น้ า และพบศพทั้ง 5 ในเวลาต่อมา ส่วน ด.ช.สือแม บราเซะ ได้รับบาดเจ็บ
น าไปรักษาโรงพยาบาลคริสเตียนสายบุรี  

 เหตุการณ์มัสยิดกรือแซะ หมายถึง เมื่อปี 2530 – 2533 สืบเนื่องมาจากปัจจัย
ส าคัญ ๆ ดังนี้  
 1 การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมอิสลาม ได้มีการปฏิวัติอิสลามข้ึนในประเทศอีหร่าน (เดิม
ช่ือเปอร์เซีย) ขับไล่กษัตริย์อีหร่าน และใช้กฏหมายอิสลามปกครองประเทศ วัฒนธรรมอิสลามอีหร่าน
แพร่หลายท าให้เป็นแบบอย่างของชาวมุสลิมทั่วโลก  
 2. วัฒนธรรมการแต่งกายในรูปแบบอิสลาม การแต่งกายของสตรีด้วยการคลุมฮีญาบ
นั้นได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อย่างรวดเร็ว เช่น การเรียกร้อง
การแต่งกายไปสู่สถาบันการศึกษา คือ วิทยาลัยครูยะลา จนกระทั่งมีการชุมนุมเดินขบวนเรียกร้องข้ึน
ในจังหวัดยะลา   
 3. สร้างมัสยิดเป็นศูนย์กลางกลุ่มนิยมอีหร่าน กลุ่มนิยมอีหร่านได้ไปสรา้งมัสยิดข้ึน
พื้นที่ตลาดเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ช่ือ มัสยิดญาดีด ต่อมาได้มีความขัดแย้งกับกลุ่ม วะห์บี ที่
เข้ามาอิทธิพลในมัสยิดดังกล่าว กลุ่มนิยมอีหร่านได้ถอนตัวออกจากมัสยิดญาดีด และมองหาสถานที่
สร้างใหม่และเริ่มศึกษาแนวทางของกลุ่มชีอะฮ์  
 4 การบูรณฟ้ืนฟูมัสยิดกรือเซะ มัสยิดกรือเซะซึ่งเป็นมัสยิดทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ
ของมุสลิม ทางราชการได้ติดป้ายประกาศว่าเป็นโบราณสถาน เป็นสิ่งที่ขัดต่อความรู้สึกของชาวมุสลิม 
สมควรที่จะไปบูรณะและเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของกลุ่ม จึงได้เข้ามาบูรณะมัสยิดกรืเซะ ที่ได้ปล่อย
ทิ้งร้าง สกปรก ได้ท าความสะอาด ได้เชิญชวนประชาชนใกล้เคียงมาร่วมประกอบศาสนกิจข้ึน โดยให้
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เหตุผลต่าง ๆ  เช่น มัสยิดกรือเซะข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานของหน่วยงานราชการ ถ้าเข้าไปเกรงว่า
ผิดกฎหมาย, มัสยิดดังกล่าวถูกสาปแช่งโดยเจ้าแม่ก่อเหนี่ยว หากเข้าไปจะถูกฟ้าฝ่า, มัสยิดดังกล่าวก่อสร้าง
ด้วยคนจีน จึงไม่สมควรที่ชาวมุสลิมจะเข้าไปสักการะพระผู้เป็นเจ้า, (นายศรยุทธ สกุณาสันติศาสตร์) 
กับกลุ่มเข้าไปบรูณะ ท าความสะอาด จึงได้ร่วมละหมาดประกอบศาสนกิจทกุวันศุกร์ มีการอ่านคุตบะฮฺ 
(บรรยาธรรม หรือ Qutbah) และแจกจ่ายเอกสาร เนื้อหาการบรรยายธรรม เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
มัสยิดกรือเซะ ประวัติความเป็นมาของรัฐปาตานีในอดีต เพื่อเรียกร้องความสนใจ จึงท าให้ผู้คนมาละหมาด
ประจ าวันศุกร์น าไปสู่การเรียกร้องยกเลิกการข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน จึงเกิดแกนน าเพิ่มจ านวน
ข้ึนเรื่อย ๆ เช่น นายยาซินหรือโพโรจน์ ศาสนภิบาล ชาวนครศรีธรรมราช นายหะยีแม บือติง นายอับดุล 
เราะมัน ยูโซ๊ะ หรือ หะยีแม ดูวา  นายอาแว สะแต นายสะมะแอ อับดุลเราะมัน นายอัลดุลเลาะ   
อับดุลเราะมัน และนายสุดิง มะโนนากอ เป็นต้น  
 5. เหตุการณ์ชุมชนท าร้ายเจ้าหน้าท่ีรัฐ ห้วงเด ือนตุลาคม 2532 ถึงเดือนมิถุนายน 
2533 มีประชาชนเข้ามาร่วมละหมาดประจ าวันศุกร์มากข้ึน และการปิดหลังคากั้นบังแดด มีการจัด
นิทรรศการภาพถ่ายของประวัติศาสตร์การต่อสู้ของมุสลิมในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเทศอีหร่าน 
ประวัติศาสตร์ปาตานี และการบรรยายในมัสยิดรุนแรงข้ึน และหมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย และกิจกรรม
ได้ขยายไปในวงกว้างขึ้น เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2533 ประชาชนเข้ามาชุมชนที่มัสยิดจ านวนมากข้ึน มี
การปราศรัยทั้งกลางวันและกลางคืน และก็มีใบปลิวต่อต้านผู้ชุมชน ก็เหตุการณ์ชุลมุนข้ึนระหว่างผู้ต่อต้าน
ผู้ชุมนุม (พ.ต.ท.ประเสริฐ สัสดีพันธ์ รองผู้ก ากับการต ารวจภูธรปัตตานี) กับผู้มาชุมนุม จนได้รับบาดเจ็บ 
จึงเป็นมูลเหตุส าคัญที่ทางราชการจะต้องด าเนินการตามกฏหมายกับผู้ชุมชน   
 6. ประกาศสงครามและสลายตัว หลังจากเกิดเหตุการณ์ท าร้ายเจ้าหน้าที่ ได้มี 
การชุมนุมอีกครั้ง ตัง้แต่เวลากลางวันจนถึงกลางคืน ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2533 เจ้าหน้าที่ทหาร
พร้อมที่จะสลายการชุมนุม ถือว่าเป็นการชุมนุมครัง้สดุทา้ย การท าร้ายเจ้าหน้าที่ทหารเป็นเงื่อนไขและ
เหตุผลที่ทางราชการจะต้องสลายการชุมนุมโดยวิธีที่รุนแรง จึงมีการประกาศว่า “วันน้ีจะขอประกาศ
สงคราม ขอให้ประชาชนซึ่งเป็นผูห้ญิงและเด็ก และผู้ที่กลัวตายออกจากพื้นที่ชุมนุมกลับบ้านเสีย” ไม่
มีผู้ใดออกจากที่ชุมนุมแม้แต่คนเดียว ในรัศมี 2 กิโลเมตร ทางเจ้าที่ไม่ได้กระท าที่รุนแรง จนกระทั่ง
การปราศรัย เวลา 24.00 น. ต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้าน ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแต่อย่างใด 
 7. หลบหนีไปต่างประเทศ แกนน านายศรายุทธฯ ทางการออกหมายจับวันที่ 10 
กรกฎาคม 2533 จึงพากันหลบหนีไปอยู่ในพื้นที่เขตอิทธิพลของ BRN. กลุ่มเปาะลายู จะเข้ามาท าร้าย 
จึงได้ถอยออกไป และหลบหนีไปประเทศมาเลยเซีย รัฐกลันตัน และได้มีการติดต่อจากตัวแทน PULO 
แต่ปฏิเสธ สรุปเหตุการณ์ประท้วงมัสยิดกรือเซะ  

 เหตุการณ์ตากใบ หมายถึง หลังเหตุการณ์ปล้นปืน จากกองพันทหารพัฒนาที่ 4 
(ค่ายปิเหล็ง) ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 
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สถานการณ์ในจังหวัดนราธิวาสไม่ปกติ มีเหตุการณ์ไม่สงบปรากฏอยู่โดยทั่วไป เช่น การลอบท าร้าย
ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐจึงมีนโยบายให้ประชาชนในชุมชนได้ส่วนร่วมป้องกันตนเองจากภัยของ
การก่อความไม่สงบ โดยมีการอบรมชาวบ้านให้ท าหน้าที่เป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
หมู่บ้านละ 10-20 คน หลังจากอบรมเรียบรอ้ยแลว้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะแจกจ่าย
อาวุธปืนลูกซองประจ ากาย ชาวบ้านท าหน้าที่เป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เฉพาะในจังหวัดนราธิวาส
ได้แจกจ่ายอาวุธปืนจ านวน 4,000 กระบอก   
 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2547 มีชาวบ้าน 6 คน จากบ้านโคกกูแว หมู่ที่ 5 ต าบลพร่อน 
อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนต ารวจภูธรอ าเภอตากใบว่า ปืนถูก
คนร้ายปล้นไป และวันที่ 13 ทั้ง 6 ถูกพนักงานสอบสวนควคุมตัว แล้วส่งให้ฝ่ายทหารกองทัพภาค 4 
ส่วนหน้าซักถาม ผลจากการซักถามจ ายอมใหเ้พราะกลวัได้รับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง 
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2547 ทางฝ่ายทหารได้ส่งทั้ง 6 คน ให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีตามกฎหมาย 
วันที่ 25 ตุลาคม 2547 เครือข่ายของ ชรบ.ทั้ง 6 คน มาเยี่ยมและประกันตัว แต่อ านาจการควบคุม
ของพนักงานสอบสวนจะหมดลง จึงต้องส่งตัว ชรบ.ทั้ง 6 ต้องขออนุญาตศาลควบคุมต่อไป จึงไม่สามารถ
ให้ญาติ ๆ ประกันตัวได้ จึงเป็นเหตุความไม่พึงพอใจของประชาชนที่เป็นญาติ ๆ ของ ชรบ. มีการเขียน
ป้ายผ้า ค าว่า “คุณค่า ชรบ.อยู่ที่ไหน ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน รัฐบาลเป็นผู้สร้าง รัฐบาลเป็นผู้ท าลาย 
เป็นต้น” และมีเสียงผู้ชุมนุมพูดว่า “ปืนทหารถูกโจรปล้นจากค่ายปิเหล็ง จ านวน 300-400 กระบอก
ไม่เห็นว่าทหารถูกจับสักคน แต่ ชรบ.ถูกปล้นไป 6 กระบอก กลับถูกจับและไม่ได้ประกัน” ผู้ชุมนุม
เริ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ  มีบุคคลส าคัญ ๆ ในท้องถ่ินมาพูดคุยเป็นจ านวนมากหลายรายและหลายองค์กรไม่
ประสบผลส าเร็จ  
 เมื่อเวลา 15.30 น. ของวันเดียวกันได้ตกลงสลายการชุมนุมโดยใช้น้ าฉีดและระเบิด
แก็สน้ าตา เกิดการปะทะกันข้ึนท าใหผู้้เสียชีวิตทันที 6 ราย ทางเจ้าหน้าเริ่มมีการจับกุมและควบคุมได้
จ านวน 1,298 คน และล าเลียงผู้ชุมนุมทั้งหมดไปกักขังเพื่อด าเนินคดีก่อความไม่สงบที่ค่ายอิงคยุทธ
บริหาร จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 150 กิโลเมตร โดยผู้ชุมนุมถอดเสื้อ มัดมือ ไพร่หลังทุกคน แล้วล าเลียง 
ข้ึนรถบรรทุทหารในลักษณะนอนทับซ้อนกันบนรถ 4 ถึง 5 ช้ัน มีทหารควบคุมการเดินทาง 3-4 คน 
ระหว่างการเดินทางถูกทหารทุบท าร้ายร่างกายตลอดทาง อย่างเช่น นายมะยากี กีเซาะ อายุ 25 ปี 
เล่าให้ฟังว่า พวกเราหายใจไม่ออก พยายามร้องขอความช่วยเหลือ ก็ไม่มีใครช่วยทุกครั้งที่เงยหน้าข้ึนมา 
พวกทหารก็เอาเท้าเหยียบคอลงไปอีก บางคนถูกทับซ้อนกันถึง 3 ช้ัน ถูกตีด้วยพานท้ายปืนระหว่างที่
ขนส่งไป ฯลฯ  
 สรุป การประท้วงที่สถานีต ารวจภูธรอ าเภอตากใบเริม่จากการเรียกร้องขอความเป็น
ธรรมแก่ชาวบ้านที่อาสาเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมาบ้าน (ชรบ.) ที่ได้ยักยอกเอาปืนของทางราชการ
ให้แก่คนร้ายทีไ่ม่ปรากฏในทางการสอบสวนว่าเป็นใครโดยอ้างว่าหากไม่ยอมจะถูกท าร้ายเป็นอันตราย
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แก่ตัวเองและครอบครัว เมื่อญาติไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จึงชุมนุมประท้วงและ
เรียกร้องให้ปลอ่ยตัว แต่เนื่องจาก ชรบ.ทั้ง 6 คน ที่ถูกควบคุมอยู่ในอ านาจศาล เจ้าหน้าที่จึงไม่อาจจะ
กระท าตามผู้เรียกร้องได้ การสลายการชุมนุมครั้งนี้นอกจากใช้วิธีฉีดน้ าและแก็สน้ าตาแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ใช้
อาวุธปืนยิงผู้ชุมนุม ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตเกิดข้ึนในที่เกิดเหตุ 6 คน และการที่เจ้าหน้าที่ควบคุม 
1,298 คน ซึ่งเป็นการควบคุมจ านวนมาก และล าเลยีงจากที่เกิดเหตุไปยังค่ายอิงยุทธบริหารจังหวัดปัตตานี 
เป็นระยะทาง 150 กิโลเมตร โดยทหารปฏิบัติที่ควบคุมปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมอย่างเชลยศึก ไม่มีนายทหาร
ควบคุมก ากับดูแล ปล่อยปละละเลยใหม้ีการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและต่อกฎหมาย ท าให้มีผู้เสียชีวิต
อีก 78 คน และผู้ชุมนุมจ านวน 57 คน ถูกส่งตัวด าเนินคดีในช้ันศาลในความผิดฐานก่อความไม่สงบ
อีกด้วย จากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ภาพพจน์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยต่อสังคมโลกอยู่ในภาวะ
ที่ติดลบและตกต่ า เป็นที่กล่าวขวัญของสื่อมวลชนทั่วโลก สร้างความรู้สึกคับแค้นใจต่อชาวมุสลิมทั้งใน
และต่างประเทศเปน็อย่างยิ่ง ทั้งที่ผู้บังคับบัญชาที่ตัดสินใจในเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ต้องรับผิดชอบและไม่
ด าเนินการตามกฏหมายแต่อย่างใด ซึ่งนักสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศกล่าวว่า “ประเทศไทย
ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของการยกเว้นโทษ Culture of Impunity ส าหรับอภิสิทธิชนบางกลุ่ม” 
แม้ได้กระท าละเมิดต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน เพียงใดก็ตาม  
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ปฏิทิน TIME LINE  
การพัฒนาและการเปลีย่นแปลง 

ของพูโลในความขัดแย้งในพ้ืนท่ีชายแดนใต้/ปาตาน ี
 

ปฏิทิน TIME LINE พูโล 
ปี ค.ศ. เหตุการณ ์ ผลลัพท์ 
1965 - ตนกูบีรอ กอตอนีลอ เริ่มปรกึษาหารอื กับ   

 BRN. และ BNPP. เพื่อเป็นขบวนการต่อสู ้  
 ของประชาชนปาตาน ี
- เริ่มคิดทีก่่อตั้งขบวนการต่อสู้ใหมท่ี่สงัคม 
 โลกใหก้ารยอมรบั ประเทศอินเดีย 

 
- ตกลงกันไม่ได้ 
- ได้แนวคิด ปรัชญา หลักปฏิบัต ิ
 แนวทางการประชาสมัพันธ์  
 อิงศาสนาเป็นหลัก 

1967 - ปรึกษาหารือกับนักศึกษา นักการเมือง  
 และได้ช่ือองค์กร แผนงาน หลักคิดต่าง ๆ  
 ที่ประเทศปากีสถาน 
- และเดินทางเข้าประเทศเมกกะหรอื 
 ซาอุดีอารเบีย 

- แนวอุดมการณ์ แนวทาง 
 ประชาสมัพันธ์ 
- รวบรวมนกัการศาสนา นักศึกษา  
 และผูท้ี่พ านักในประเทศ เพื่อให ้
 การรบัรอง และแลกเปลี่ยน  

1968 - ประกาศกอ่ตั้งขบวนการพูโล - ทุ่งอารอฟัต ประเทศ 
 ซาอุดีอารเบีย 

1968-1973 - เริ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน 
 ใต้ 

- การเข้าเป็นสมาชิก ของผู้น า 
 ชุมชนเป็นจ านวนมาก 

1974-1980 - เคลื่อนไหวเต็มรปูแบบตามแผนงานที่ได้ 
 วางไว้ ทั้งในและต่างประเทศ (ยุครุ่งเรื่อง)  
 ของพูโล 

- จัดต้ังกองก าลังติดอาวุธ ทาง 
 การเมือง ประชาสมัพันธ์  
 การสือ่สาร ได้รับการรบัรอง 
 องค์กรจากประเทศตะวันออก 
 กลางส่งไปศึกษา ณ ต่างประเทศ  
 หลายสาขา 

1975 - เหตุการณ์ สะพานกอตอ ประท้วงทีม่ัสยิด 
 กลางปัตตานี 

- สถานการณ์รุนแรงข้ึน 

1982-1985 - นโยบายใต้ร่มเย็น - การมอบตัวของสมาชิก ผู้ร่วม  
 พัฒนาชาติไทย (ผรท.) 
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ปี ค.ศ. เหตุการณ ์ ผลลัพท์ 
1987 - เกิดความแตกแยก โดย ดร.อารง มูเล็ง  

 ยึดอ านาจจาก นายตนกบูีรอ กอตอนีตอ  
 เลขาธิการพโูล ปฏิรูปองค์กรให้ทันต่อ 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

- แตกแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ   
 พูโลใหม่ พูโลเก่า 

1989 - ร่วมกันจัดต้ัง “เบอรซฺาตู” ประกอบด้วย 
 BRN. BIPP. GUP. BRN Kongres. PULO.   
 GMP. PULO 88 ร่วมก่อตั้งเบอร์ซาตู  
 Barisan Bersatu Kemedaan Patani  
 หรือ (BERSATU) United Fronts For  
 Pattani Independence) โดยมีสภา  
 Mejlis Permersyuratan Rakyat  
 Melayu Patani (MPRMP) 

- เพื่อเป็นเอกภาพขบวนการต่อสู ้
 ต่าง ๆ ร่างธรรมนูญประเทศ 
 ปาตานี ตราสัญลักษณ์ ธงชาติ 

1993 - พบปะพูดคุยที่ประเทศอียิปต ์ เชิงแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ี่ไม่เป็น
ทางการ 

1994 - ดร.อารงฯ จัดต้ังสภาปฏิวัติพูโลใหม่ เปลี่ยน  
 ช่ือใหม่  
- หะยีสะมะแอฯ จัดต้ังสภาบญัชาการ 
 กองก าลังพโูล 
- ในระหว่างแกนน าได้มกีารเรียกประชุมใหญ่  
 ปรากฏว่า ดร.อารงฯ ไม่มาประชุม จงึได้ 
 จัดต้ังพูโล 88 ข้ึนมา ปี 1991 ได้ยุติ 
 บทบาทลง 
- พูโลมสีภาพอ่อนแอลง 
- เริ่มแก้ไขธรรมนญูใหม่ขึ้นมา 

- กลุ่มพโูลใหม ่
- กลุ่มพโูลเก่า 
 
 
- กลุ่มพโูล 88 
 
- กลุ่มพโูลใหม-่กลุ่มพูโลเก่า 

1997 -  พูดคุยอีกครั้งที่ประเทศซีเรีย - เชิงแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ี่ไม่เป็น 
 ทางการ 
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ปี ค.ศ. เหตุการณ ์ ผลลัพท์ 
1997-1999 - รวมตัว พูโล จี.เอ็ม.พี บี.อาร.์เอ็น. 

 
 
- พูโลดัง้เดิมยงัคงเดิม แต่เปลี่ยนเป็น  
 พูโล P.4 

- ยุทธการใบไมร้่วงเริ่มใช้ความ 
 รุนแรงในเมือง ซุ่มยิงเจ้าหน้าที ่
 รัฐ 
- ไม่ได้ปรับเปลี่ยนคงสภาพพูโล 
 เดิม 

1998. - หะยีสะมะแอฯ หะยีดาโอ๊ะฯ บาบอแมฯ  
 หะยีแมฯ ถูกจบักุมที่ประเทศมาเลเซีย 

สถานภาพอ่อนแอลง 

2001 -  บี.อาร์.เอ็น. เริ่มปฏิบัติการ เริ่มใช้ความรุนแรงในเมือง 
2005 -  ประชุมสมัชชาเพื่อคณะกรรมการสภาผู้น าที ่

   ประเทศซเีรีย และประกาศใช้ธรรมนญูใหม่ 
พูโล MKP. พูโล DSPP. ใช้ใน
ปัจจุบัน 

2006 -  ตนกูบีรอ กอตอนีลอ/กาบิร์ อบัดุลเราะ 
   หมานเสียชีวิตที่ประเทศซีเรีย 

- ศพฝัง ณ ประเทศซเีรีย 

2009 -  เลือกคณะกรรมการสภาผู้น าที่ประเทศ  
   มาเลเซีย 

- ความขัดแย้ง เพราะไม่ยอมรับผล 
 การเลือกตัง้/ยังคงพโูล MKP.   
 พูโล DSPP 

2013 - รัฐบาลออกนโยบายพูดคุยกบัคนคิดต่าง - เสียงตอบรับในกระบวนการ 
 แต่ต้องเป็นในระดับนานาชาติ 

2014 - กลุ่มคิดต่างก่อตั้ง MARA PATANI - เริ่มใช้กระบวนการพูดคุย  
 เชิงวิชาการมากขึ้น 
- พูโล P.4 ถอนตัว 

2015 - แถลงข่าวเปิดตัว MARA PATANI  - พูโล MKP. พูโลDSPP. เป็น 
 สมาชิก 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและส าคญัของปญัหา 

 
 ความขัดแย้งในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยืดเยื้อยาวนานนั้นจนท าให้กลุ่มบุคคลคิดต่าง 
ได้มีการก่อก าเนิดขบวนการต่อสู้หลายๆ กลุ่ม ทั้งที่เป็นกลุ่มต่อสู้ทางการเมืองใต้ดินบนดิน จนกระทั่งได้มี

การพัฒนาการโดยใช้อาวุธที่หลากหลายรูปแบบที่สร้างความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ จนปรากฏ
ชื่อกลุ่มกองก าลังติดอาวุธหลาย ๆ กลุ่ม อาทิเช่น Nagara Melayu Patani Raya หรือ (NAMPRA 

ARMY) ซ่ึงเป็นชื่อกลุ่มกองก าลังติดอาวุธของขบวนการพูโล และกลุ่ม Angaktan Bersanjata Revolusi 
Islam Patani หรือชื่อย่อว่า ABREP ซ่ึงเป็นชื่อกองก าลังติดอาวุธของ Barisan Revolosi National 
หรือ BRN และมีอีกหลาย ๆ กลุ่มที่ปรากฏเป็นข้อมูลข่าวสารทางราชการและสื่อมวลชน ซ่ึงทั้ง 2 กลุ่ม 

ดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีก าลังคนผู้ให้การสนับสนุน มีศักยภาพในการสร้างรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 
มีการเคลื่อนไหว มีการพัฒนาการปรับตัว เปลี่ยนแปลงกันอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปและ

เชื่อว่าเป็นกลุ่มทีส่ร้างความรุนแรงในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ทีย่ืดเยื้อเป็นเวลายาวนาน โดยมีปรัชญาสร้าง
ขวัญก าลังใจในแนวทางการต่อสู้ คือ Patah Tumuh Hilang Berganti (สูญหายก็มีการงอกเงย) ท า
ให้รู้ถึงความพยายามในการพัฒนาการและการปรับตัวกับสถานการณ์ของกลุ่มดังกล่าวข้างต้นตามกรอบ

สถานการณ์และกาลเวลา ก็สืบเนื่องจากที่มาของประวัติศาสตร์ รัฐประชาชาติ คนไทยเชื้อสายต่าง ๆ 
อาจไม่มีความยากล าบากในการเป็นไทยตามนิยามและการปฏิบัติของรัฐบาลไทย แต่ส าหรับชาวมลายู

มุสลิมในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะปัตตานี ยะลา และนราธิวาสนั้น การเป็นไทยไม่ใช่
กรณีสัญชาติในทางกฎหมายเท่านั้น การเป็นไทยทางความคิด ในความเชื่อ และในทางวิถีชีวิต ซ่ึงหมายถึง 
ความเชื่อและการปฏิบัติในทางศาสนาและประเพณีของประชาชนและชุมชนนั้น ๆ  ด้วย ประวัติศาสตร์ที่

เพ่ิงสร้าง การสร้างและเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยผูกพันอยู่กับจุดหมายความเป็นเอกราชของชาติ 
ประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงถูกจดจ าและตีความต่อมาบนโครงเรื่องหลัก ๆ  สองเรื่อง คือ การปฏิรูปประเทศ

ของราชการที่ 5 และเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสและอังกฤษ ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ถูกน ามาใช้ในการต่อสู้และ
สร้างความชอบธรรม เป็นมรดกที่สืบทอดมาจากยุคสมัยของเผด็จการ “เชื่อผู้น า ชาติพ้นภัย” ดังที่
ท่านปรีดี พนมยงค์ ได้เคยต้ังข้อสังเกตไว้ในช่วง 14 ตุลาคม 2516 (ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ) 

 ดังนั้น พอที่จะสรุปสาเหตุของความขัดแย้งขนาดใหญ่จะมาจากสาเหตุไม่ก่ีสาเหตุ คือ 
ความขัดแยง้ทางการเมือง ความขัดแย้งทางเช ือ้ชาติ และศาสนาและวฒันธรรม ปรากฏขึ้นมาอย่าง 

ต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสงครามอาณาจักร สงครามกลางเมือง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สงคราม
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กองโจร การก่อกบฏ การก่อจลาจล การลอบสังหาร การปฏิวัติ การรัฐประหาร การทรมาน การลักพาตัว 
และการก่อการร้าย (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2553) และด้วยสปิริต (Semangat) แห่งการแบ่งแยกดินแดน 

(เพ่ือการปกครองตนเอง) นี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าอยู่กับประเทศไหน ไร้ศักด์ิศรี ก็อยากจะแบ่งแยก
ปกครองตนเอง นี่เป็นอุดมการณ์ที่แรงและน าไปสู่ความรุนแรง นักประวัติศาสตร์มลายูมุสลิมหรือมาเลเซีย 

เรียกว่า Kebangkitan หรือ เกอร์บังเกตตัน แปลว่า การลุกขึ้นสู้ ที่สร้างความรุนแรง ตัวอย่างเช่น 
เม่ือปากีสถานแยกจากอินเดีย เม่ือบังกลาเทศ แยกจากปากีสถานเกิดความรุนแรงการสูญเสียชีวิตหลายล้าน 
พวกทมิฬบนเกาะศรีลังกา มีการท าสงครามยืดเยื้อกับสิงหลมาหลายปี พวกสิกข์ก็ต้องแยกจากอินเดียไป

ปกครองตนเอง พวกชนเผ่าต่าง ๆ  ในพม่าก็อยากปกครองตนเองจนเป็นสงครามเรื้อรังมาหลายปี เป็นต้น  
 เม่ือปัญหาทางประวัติศาสตร์อันเนื่องจากมีความเชื่อทางประวัติศาสตร์ที่ต่างกันระหวา่ง 

รัฐกับประชาชน และมีเหตุการณ์สร้างความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุความรุนแรง คือ ความขัดแย้ง
ทางประวัติศาสตร์ ปัตตานีเคยเป็นรัฐอิสระ เคยมีสงครามกับกรุงเทพฯ ต้ังแต่สมัยเริ่มแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ 
ปืนใหญ่กระบอกหนึ่ง ที่ต้ังอยู่หน้ากระทรวงกลาโหม ที่ชื่อ Payatani จะช่วยบอกประวัติศาสตร์ได้ดี 

ความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการรวมศูนย์อ านาจของส่วนราชการส่วนกลาง ความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงมีเหตุการณ์ส าคัญ ๆ หลาย ๆ กรณีที่น าไปสู่การขยายผล

ในการตอบโต้อ านาจรัฐ เช่น เหตุการณ์ฮจัญีสุหลง โต๊ะมีนา เหตุการณ์ดุซงญอ เหตุการณ์สะพานกอตอ 
และเหตุการณ์ปล้นปืนทีก่องพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือค่ายปีเหล็ง และ
ยังมีอีกหลาย ๆ เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่มิได้บันทึกไว้ในที่นี้ ที่เกิดเหตุการณ์ในพ้ืนที่ ด้ามขวานทอง 

แห่งนี้ ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทางรัฐเกิดความหวาดระแวง ข้อสงสัยซ่ึงกันและกัน เพราะ
หลาย ๆ เหตุการณ์ รัฐส่วนกลางได้มีการต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้น ผลสรุปออกมา 
เป็นการกระท าของเจ้าหน้าทีเ่กินกว่าเหตุบ้าง การแทรกแซงกิจการศาสนาบ้าง และเป็นการเรียกร้อง

ตามสิทธิพลเมืองบ้าง เป็นการสอดคล้องกับนักเคลื่อนไหว ภาควิชาการ ภาคประชาชน ที่ค้นพบหลาย ๆ 
กรณีเช่นกัน 

 มีความเป็นไปได้ว่า ความขัดแย้งเชิงโครงสร้างการปกครองการรวมศูนย์อ านาจของ
ส่วนราชการส่วนกลาง ความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการรวมศูนย์อ านาจของส่วนราชการ
ส่วนกลาง ความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ระบบราชการไทยเน้น

การรวมศูนย์อ านาจไว้ทีส่่วนกลาง ความเข้าใจ และไม่ให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ความ
ขัดแย้งนี้ด ารงอยู่ในท้องถิ่น แต่ความขัดแย้งไม่เหมือนกับใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ เด่น 

คือ วัฒนธรรมอิสลาม และภัยแทรกซ้อน เช่น การสร้างเง่ือนไขจากอ านาจรัฐที่อาศัยประโยชน์จาก
พ้ืนที่ ยาเสพติด การค้าของเถื่อน เป็นต้น 
 ซ่ึงแนวทางรัฐในการแก้ปัญหานั้น ใช้วิธีการปรับองค์กร การปรับโยกย้ายข้าราชการ 

น านโยบายต่าง ๆ การทุ่มงบประมาณในโครงการต่าง ๆ (สิทธิพิเศษ) การพัฒนาโดยการน าปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการเปิดโอกาสคนคิดต่างมาพูดคุย เช่น นโยบายรัฐ 1945 
เม่ือ 70 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้ จะต้องรู้และเข้าใจหลัก

ศาสนาอิสลาม รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาวมลายู แต่งต้ังจุฬาราชมนตรีเพ่ือท า
หน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่รัฐบาลที่เก่ียวข้องกับศาสนาอิสลาม วันศุกร์ให้ถือว่าวันหยุดราชการ (หลัง

เหตุการณ์ที่ดุซงญอ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ออกนโยบายด้านต่าง ๆ ส าหรับชาวมลายูมุสลิม 
ได้แก่ การให้หยุดราชการในวันศุกร์ สนับสนุนการศึกษา ใช้หลักสูตรพิเศษสอนภาษามลายูและศาสนา
ในโรงเรียนชั้นประถม ฯลฯ แต่ก็ไม่ได้ท าให้ความตึงเครียดของสถานการณ์ขัดแย้งในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้น้อยลงแต่อย่างใด ยังคงมีการสังหารชาวมุสลิมโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร น าไปสู่การชุมนุมประท้วง
ต่อต้านรัฐบาล ในช่วง พ.ศ. 2518 - 2519 และยังคงการจับกุมด าเนินคดีด้วยข้อหาบ่อนท าลายชาติ 

แบ่งแยกดินแดนอยู่เสมอมา เช่น การจับกุมหะยีอามีน โต๊ะมีนา ลูกชายคนที่ 2 ของหะยีสุหลงในปี 2504 
จับกุมครูเปาะสู วาแมดิซา กับพวกอีก 28 คน ในข้อหากบฏแบ่งแยกดินแดนในปี 2518 เป็นต้น 
( http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Article1 2 .

htm) 
  และสิ้นสุดสัปดาห์ใน 4 จังหวัดภาคใต้ จะจัดงบประมาณเพ่ือก่อสร้างมัสยิดประจ า

จังหวัด เปิดโอกาสให้ใช้ข้อบังคับตามหลักศาสนายอมรับการในการแต่งกาย จัดต้ังองค์กรบริหารกิจการ
ศาสนาในประเทศไทย เปิดโอกาสให้ชาวมลายูเข้ารับราชการทหารทุกเหล่าทัพและต ารวจ ซ่ึงมีความรู้ 
ความเข้าใจในสถานการณ์อดีตที่ผ่านมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2550 (2013) รัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย

ระดับชาติ คือ การเปิดโอกาสกับกลุ่มบุคคลคิดต่างจากรัฐมาพูดคุย ซ่ึงเป็นนโยบายภาครัฐบาลในรอบ
ร้อย ๆ ปีก็ว่าได้ที่ยังไม่เคยปรากฏในแนวทางแก้ปัญหาที่ชัดเจนกันมาก่อน ที่ก าลังด าเนินการในขณะนี้ 
(อารีฟิน บินจิ อับดุลลอฮฺ ลออแมน ซูฮียมีย์ อิสมาแอ, 2556) 

 จากเหตุการณ์ และสถานการณ์ดังกล่าว จนน าไปสู่สร้างความไม่พอใจหวาดระแวง 
และความหวาดกลัว ในแต่ละเหตุการณ์ได้ หลบหนีลี้ภัย ไปต่างประเทศจ านวนมาก เช่น สมาชิกในตระกูล 

โต๊ะเปาะเยะ พ้ืนที่การเคลื่อนไหวต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และสมาชิก
กลุ่ม (BNPP) รุ่นแรก ได้ลี้ภัยไปต้ังรกรากเป็นชุมชนใหม่ที่รัฐกลันตัน ชื่อบ้านโต๊ะโด (TOKDO) และ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ จ านวนหลายพ้ืนที่ น าไปสู่การร่วมเป็นสมาชิก และร่วมจัดต้ังองค์กรต่อต้านรัฐ ที่ มีระบบ

ควบคุมดูแลสมาชิก จัดต้ังทีมคณะท างานหรือหน่วยงาน Barisan Angatan Gorilla (BAG.) หรือเขต
ควบคุมสมาชิกกองก าลังติดอาวุธ เก่ียวกับด้านความปลอดภัย ด้านการประกอบอาชีพ และด้านอ่ืน ๆ  

 พอที่จะสรุปได้ว่าความขัดแย้งในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ว่าความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ที่
แตกต่างกันการพัฒนาการขบวนการ โดยได้น าความคิดใหม่ของนักศาสนาชาตินิยมมุสลิม แนวคิดอีหม่าม 
มูฮัมมัด อับดุฮฺ (1849-1905) ที่เมืองมักกะฮ์ ซาอุดีอารเบีย บรรดาผู้น าศาสนาจ านวนมากที่รับแนวคิด

ดังกล่าว ซ่ึงได้มีการจัดต้ังองค์กร Kesatuan Melayu Muda (KMM) เคลื่อนไหวในพ้ืนที่แถบนูซันตารา 
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(Nusantara) โดยมีนายอิบราฮิม ยะโก๊บ และนายอิสฮัค หะญีมูฮัมหมัด น าการเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนใต้ และสายสุลต่านผู้ลี้ภัยปัตตานีได้ร่วมก่อต้ังองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมือง ชื่อว่า 

Gabungan Melayu Patani Raya (GAMPAR) ซ่ึงต่อมาสายสุลต่านผู้น าศาสนาและผู้ลี้ภัยปัตตานี 
ร่วมกันจัดต้ังองค์กร Barissan National pembebasan patani หรือ (BNPP) ซ่ึงเป็นองค์กรแรกที่

ร่วมกันต่อสู้ใช้ก าลังสร้างความรุนแรง กลุ่มแนวคิดสังคมนิยมมุสลิมได้แยกตัวออกมาจัดต้ังองค์กรที่ชื่อ
ว่า Barisan Rebolosi National หรือ BRN และกลุ่มแนวคิดประชาธิปไตยสายกลางก็แยกตัวออกมา
อีกเพ่ือจัดต้ังองค์กรตามจุดยืน อุดมการณ์ คือ  Patani United Liberation Organization PULO) 

ตามแนวทางอุดมการณ์ การต่อสู้อีกกลุ่มทีไ่ด้วิจัย เวลาไล่เลี่ยกันก่อก าเนิดอีกหนึ่งขบวนการมูจาฮิดดีน 
ปาตานี Grakan Mujahidin Patani (GMP) เป็นต้น การศึกษาพัฒนาการของกลุ่มขบวนการแบ่งแยก

ดินแดนหรือปลดปล่อยปาตานีนี้จึงมีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา
การปรับตัวของขบวนการดังกล่าวต่อกระบวนการสันติภาพ 
 ในระยะนี้หลาย ๆ  ฝุายได้ร่วมกันในการสร้างกระบวนการสร้างสันติภาพในมิติการต่อสู้ 

ด้วยสันติวิถีขึ้น ก าเนิดองค์กรหนุนเสริมกิจกรรมกระบวนการสร้างสันติภาพ เช่น ศูนย์เฝูาระวังสถานการณ์
ชายแดนใต้ (Deep South Watch) ในปี พ.ศ.2553 (2006) ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ

และบทความทางวิชาการกิจกรรมที่เรียกวง Insider Peace Builders Platform (IPP) ในปี พ.ศ.2556 
(2013) และ 8 องค์กรได้ร่วมกันจัดต้ัง ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ หรือ Peace Resource Center 
(PRC) ข้อมูลความรู้ในการสร้างกระบวนการสันติภาพ จึงเป็นค าตอบที่ผู้คนต่างต้องการทุกคนอยากเห็น

สันติภาพที่เป็นจริง สันติภาพที่จับต้องได้และอยากเห็นการแก้ปัญหาโดยแนวสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรง 
ความพยายามของการเดินทางไปสู่สันติภาพของจังหวัดชายแดนใต้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ต้ังแต่ปลายเดือน
กุมภาพันธ์ 2556 แต่แล้วเจออุปสรรคและยังไปได้ไม่ไกล ในความเป็นจริงนั้น กระบวนการสันติภาพ

จ าเป็นต้องอาศัย ความรู้ ความเข้าใจ ความต้ังใจ แน่วแน่ และความจริงใจ ของผู้ เก่ียวข้อง ทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะการปรับตัวของฝุายที่ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้ เช่น ขบวนการพูโลหรือบีอาร์เอ็นนี้  จึงเป็น

ที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค ์ของการวิจัย 

 
 เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของพูโลกับการต่อสู้ในพ้ืนที่

ชายแดนใต้/ปาตานี 
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ขอบเขตการวิจัย 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของพูโลในความขัดแย้ง
พ้ืนที่ชายแดนใต้/ปาตานี ในช่วงที่มีกระบวนการการสร้างสันติภาพในพ้ืนที่ ที่ทุกฝุายให้ความส าคัญ 

ซ่ึงกลุ่มพูโลก็เข้ามาอยู่ในองค์กรกระบวนการสร้างสร้างสันภาพ Majlis Syura Rakyat Patani 
(MARA PATANI) ด้วย 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 

 หลังจากมีนโยบายการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ ผู้วิจัยต้ังข้อสมมุติฐานว่าขบวนการพูโลมี
การปรับแนวคิดลดการใช้ก าลังแล้วหันมาใช้แนวทางสันติวิธีมากขึ้น และจะมีส่วนร่วมในกระบวนการ
สันติภาพหากมีการพูดคุยเพ่ือสันติภาพต่อไปนับต้ังแต่ที่มีการลงนามพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐไทยกับ

กลุ่มขบวนการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น กลุ่มขบวนการพูโล ซ่ึงเป็นกลุ่มขบวนการหนึ่งที่ มีความส าคัญ
มิน้อย ได้มีการปรับตัว ทั้งในเรื่องของบทบาทและยุทธวิธีการต่อสู้ 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษ ฏ ี และงานวิจ ัยที่เ กี่ยวข้อง 

 
 ถ้าหากจะกล่าวถึงความขัดแย้งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

หรือที่เรียกว่า "ด้ามขวานทอง” ก็ไม่แพ้พ้ืนที่อ่ืน ๆ ในโลก ที่มีความขัดแย้งยึดเยื้อและยาวนาน  น าสู่ 
สังคมหวาดระแวงซ่ึงกันและกัน และสร้างความรุนแรงขึ้น ซ่ึงปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ของประเทศไทย 
ที่ปรากฏได้พัฒนาเป็นความรุนแรงจนสร้างความเสียหายหลายระดับ อย่างไรก็ตาม จุดที่น่าสังเกตประการ

หนึ่ง คือ ทุกๆ ความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้น ฝุายผู้สูญเสียก็มักจะมีการโต้ตอบด้วยการใช้
ความรุนแรงกลับ กระทั่งความรุนแรงไม่ตอบสนองความต้องการของฝุายใดฝุายหนึ่ง จึงจะเกิดการแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งนั้น  ๆด้วยวิถีทางสันติ สิ่งที่จะศึกษาในที่นี้จึงต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์
และทฤษฏีความขัดแย้งดังจะอธิบายต่อไปนี้ 
 

1.  แนวค ิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
 

 ความหมายของความขัดแย้ง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ให้
ค าอธิบาย “ขัดแย้ง” ว่า “ขัด” หมายถึง ไม่ท าตามฝุาฝืน ขืนไว้ส่วน “แย้ง” หมายถึง ไม่ตรงกัน ไม่ลง
รอยกัน ต้านไว้ ทานไว้ รวมความแล้ว  

 ความขัดแย้ง หมายถึง “สภาพความไม่ลงรอยกัน คือ ไม่ยอมท าตาม และยังมี  
ความต้านทานไว้”  

 วันชัย วัฒนศั พท์ (2547: ก 16) ให้ความหมายไว้ว่า ความไม่ลงรอยกัน หรือสภาวะ 
ที่ไม่เห็นพ้องต้องกัน หรือความเป็นปฏิปักษ์ ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยมีสาเหตุ
มาจากวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถเข้ากันได้ ความไม่ลงรอยกันทางด้านความต้องการความปรารถนา ค่านิยม 

ความเชื่อ และทัศนคติ  
 อรุณ รักธรรม (2538: 86) กล่าวว่า ค าว่า “ความขัดแย้ง” (Conflict) มาจากรากศัพท์

ภาษาลาติน คือ “Configure” ซ่ึงแปลว่า “การต่อสู้” (Fight) หมายถึง“การท าสงคราม” “ความไม่
ลงรอยกัน” หรือ “การเข้ากันไม่ได้” “การคัดค้านซ่ึงกันและกัน” หรือ “ฝุายตรงข้าม”  
 เอกชัย ก่ี สุขพันธ์ (2531: 71) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความขัดแย้ ง (Conflict) คือ 

สภาพการณ์ที่คนหรือกลุ่มคนเกิดความไม่เข้าใจกัน มีความรู้สึกไม่พึงพอใจหรือคับข้องใจที่จะพูดคุยต่อกัน  
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 สมยศ นาวีการ (2540: 772) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความขัดแย้ง คือ การไม่เห็นพ้องที่
เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างบุคคลสองคนหรือกลุ่มสองกลุ่ม หรือมากกว่า ภายใต้ความขัดแย้งของ

องค์การ บุคคล หรือกลุ่มอาจจะขัดขวางเปูาหมายหรืองานระหว่างกัน    
 Greenberg and Baron (1997 380 อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี , 2550: 9) ได้ 

ให้ความหมายไว้ว่า กระบวนการที่เกิดขึ้นเม่ือบุคคลหรือกลุ่มรับรู้ว่าบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนได้ ปฏิบัติอย่าง 
ใดอย่างหนึ่งซ่ึงจะส่งผลในทางลบ หรือสร้างความไม่เท่าเทียมกันให้ เกิดขึ้ นต่อความต้องการหรือผลประโยชน์
ของตน  

 Nelson and Quick (2001: 350 อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี , 2550: 10) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า สถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่ความไม่เท่าเทียมกันของเปูาหมาย ทัศนคติ และอารมณ์ 

หรือพฤติกรรมน าไปสู่ความไม่ลงรอยกัน หรือตรงกันข้ามกันระหว่าง 2 ฝุายขึ้นไป 
 ความขัดแย้ง หมายถึง ปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การหรือ
ระหว่างประเทศ ต้ังแต่ 2 ฝุาย หรือมากกว่านั้น ซ่ึงต้ังอยู่บนผลประโยชน์ของแต่ละฝุาย โดยฝุายใด 

ฝุายหนึ่งพยายามที่จะปูองกันหรือบีบบังคับเพ่ือผลบางอย่าง ในขณะที่ฝุายหนึ่งพยายามต่อต้าน ความขัดแย้ง
เป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ ทั้งนี้เป็นค าพูด หรือไม่ได้เป็นค าพูด แสดงออก โดยพยายามขัดขวาง 

บีบบังคับท าอันตราย ต่อต้านหรือโดยการแก้เผ็ดฝุายตรงข้ าม (http://digitalcollect.lib.buu.ac.th/ 
dcms/files/52930263/chapter2.pdf)  
 แนวคิดเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรง ความหมายของ ความขัดแย้ง ในทัศนะ

ของนักวิชาการไทย ชูเกียรติ แถวปัด ระบุว่าไว้ว่า ค าว่า ความขัดแย้ง ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conflict 
ซ่ึงมีศัพท์จากภาษาละตินว่า Confligere แปลว่า การต่อสู้ การท าสงคราม ความพยายามที่จะเป็นเจ้าของ 
การเผชิญหน้าเพ่ือมุ่งร้าย การกระท าที่ไปด้วยกันไม่ได้ คือ มีลักษณะตรงกันข้าม คือ การไม่ถูกกันเม่ือ

บุคคลมีความคิด ความสนใจ ความต้องการ หรือการกระท าที่ไม่เหมือนกัน 
 เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ ระบุในงานวิชาการของตนว่า ความขัดแย้ง หมายถึง ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้องกับจุดมุ่งหมายหรือวิธีการ หรือทั้งสองอย่าง แต่เป็นการพ่ึงพาอาศัยในการลบ 
อาจจะกล่าวอย่างกว้าง ๆ ได้ว่า ความขัดแย้ง หมายถึง การที่แต่ละฝุายไปด้วยกันไม่ได้ในเรื่องเก่ียวข้อง
กับความต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการจริง หรือศักยภาพที่จะเกิดตามต้องการ  (https://www. 

matichon.co.th/news/333647) 
 ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งเป็นความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุ่มคน 

ที่มีความคิดเห็น ค่านิยม และเปูาหมายไม่เป็นไปในทางเดียวกัน รวมทั้งการต่อสู้ เพ่ือทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 
หรือการที่ฝุายหนึ่งรุกล้ าหรือขัดขวางการกระท าอีกฝุายเพ่ือให้เป็นเปูาหมายของตนบรรลุผล ซ่ึงเป็นปฏิกิริยา
ในการทางลบ ความขัดแย้งอาจเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานในองค์กร ควรจะมีการบริหารความขัดแย้ง

ในเกิดผลดีที่สุด ความขัดแย้งอาจจะมีประโยชน์หรืออาจมีโทษขึ้นยอยู่ กับวิธีการบริหารในองค์กรที่ ดี การมี

https://www/
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ความขัดแย้งในระดับที่เหมาะสม ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นแรงจูงใจในคนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้ง
เป็นส่วนหนึ่งในองค์กร ความขัดแย้งเป็นของดีเพราะจะช่วยกระตุ้นให้คนพยายามหาทางแก้ปัญหาหลาย

อย่างที่ส่งผลต่อการท างานของคน ปัจจัยเหล่านี้ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 
 องค์ประกอบของความขัดแย้ง ความขัดแย้งสามารถจ าแนกออกได้เป็นสามองค์ประกอบ 

ด้วยกัน คือ ตัวบุคคล เนื้อหา และการปฏิสัมพันธ์ 
   1. ตัวบุคคล เป็นองค์กรประกอบแรก ซ่ึงหมายถึง ทุกฝุายในสถานการณ์ความขัดแย้ง
โดยบุคคลหนึ่งนั้นมีทั้งพฤติกรรมและทัศนคติ การรับรู้  (Perception) ทัศนคติต่าง ๆ เป็นเครื่องชี้พฤติกรรม 

เป็นที่มาของพฤติกรรม ดังนั้น การจะท าความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลใด จึงจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจ
ความคิด ความรู้สึก ซ่ึงเป็นแรงผลักดันที่ท าให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ เสียก่อน ทัศนคติ ความเชื่อ อารมณ์ 

ความรู้สึก การรับรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม และวัฒนธรรมส่งผลต่อกันและกัน มีความเก่ียวเนื่องกัน 
ร้อยรัดกันเป็นมุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวของแต่ละคนบุคคลต่าง ๆ โดยการตีความสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงมักจะได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ในอดีต และอารมณ์ความรู้สึก 

เช่น ความกลัว ความโกรธ ความเกลียดชัง หรือความรัก ซ่ึงเม่ือผ่านการตีความแล้ว บุคคลมักจะตัดสินใจ
สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นออกมาในรู้ของความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่เป็นบวกหรือลบ เช่น การตัดสินว่าคนนี้

ดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด เป็นต้น และสุดท้ายก็จะแสดงออกมาในรปูของพฤติกรรม เช่น การให้ความเคารพ 
ดูถูกหรือผิดการกล่าวร้าย 
 2. การปฏิสัมพันธ์ ซ่ึงเม่ือความขัดแย้งขึ้นแล้ว คู่ขัดแย้งต้องมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซ่ึงความสัมพันธ์นี้อาจจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น คือ เกิดความไว้วางใจกันมากขึ้น 
หรือในทางที่เลวลง คือ ความหวาดระแวงซ่ึงกันและกัน ไม่ต้องกันร่วมมือกันได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่พฤติกรรม
ของคู่ขัดแย้งเป็นส าคัญ แบบแผนพฤติกรรมที่คู่ขัดแย้งมีต่อกันและกันจะเป็นตัวก าหนดความรุนแรง

ของความขัดแย้งและความสัมพันธ์ระหว่างกัน และแบบแผนนั้น ๆ มักจะคงตัว ซ้ ารอยไม่สูญหายไป 
(Perpetuate) เช่น ถ้าทั้งสองฝุายท าร้ายกันและกันพฤติกรรมท าร้ายกันนี้ ก็จะด าเนินต่อไปเรื่อย ๆ 

จนกว่าฝุายใดฝุายหนึ่งจะยุติ และเดินออกจากแบบแผนพฤติกรรมนั้น ๆ อันจะท าให้ทิศทาง (Momentum) 
ของความขัดแย้งเปลี่ยนไปในทางที่สร้างสรรค์ขึ้นได้ 
 3. เนื้อหา องค์ประกอบสุดท้าย คือ เนื้อหาทุกประเด็นที่ขัดแย้งกัน จะมีเนื้อหาที่

มากมาย หลากหลาย เนื้อหาซ่ึงสะท้อนความจริงที่ว่า สังคมมนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย ต้ังแต่
เรื่องส่วนตัว ครอบครัว การท างาน ความยากจน เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม สังคม นโยบายสาธารณและ

การเมือง 
 อย่างไรก็ตามในทุก ๆ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น อาจจะไม่ส าคัญเท่ากับอารมณ์และ
ความรู้สึกการถกเถียงกันในเรื่องเนื้อหาสาระมักจะตกลงกันไม่ได้ หรือตกลงกันได้ยากกว่าที่ควรจะเป็น

ถ้าอารมณ์และความรู้สึกของคู่ขัดแย้งไม่ได้รับการพิจารณาเท่าที่ควร สถานการณ์เช่นนี้จัดเป็นสถานการณ์
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ที่ “อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล” ซ่ึงในทางกลับกัน หลายครั้งที่ปัญหาต่าง ๆ มักจะได้รับการพิจารณาแก้ไข
ไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ถ้าคู่ขัดแย้งมีความคุ้นเคย หรือมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันเป็นพ้ืนฐาน (peace. 

mahidol.ac.th/th/doc_powerpoint/Peace%20Theory_Permsak.pdf) 
 

2.  แนวค ิดทางทฤษฎ ีโยฮัน  กัลป์ตุง (Johan Galtung) 
 
 โยฮัน กัลป์ตุง  (Johon Galtung) เป็นหนึ่งในผู้เริ่มศึกษาด้านความขัดแย้ง ได้คิดโมเดลใน

การวิเคราะห์ความขัดแย้งเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ง (Conflict) ความรุนแรง 
(Violence) และสันติภาพ (Peace) 

 กัลป์ตุง กล่าวว่า ทางออกของความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องของความเสมอภาค ไม่ใช่เรื่อง
ของความสัมพันธ์หรือจิตวิทยาเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องเข้าใจถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structure 
Violence) และรากเหง้าของความรุนแรง (Culture Violence) เกาตุงได้เสนอโมเดลความขัดแย้งที่

ครอบคลุมทั้งความขัดแย้งที่คู่กรณีมีความเสมอภาคและไม่เสมอภาค ซ่ึง กัลป์ตุง ระบุว่า ความขัดแย้ง
มีรูปแบบเป็นสามเหลี่ยม ที่ประกอบด้วย 

  1. ความแตกต่าง (Contradiction)    
 2. ทัศนคติ (Attitude)   
 3. พฤติกรรม (Behavior)  

 ค าว่า Contradiction คือ สภาพความขัดแย้งที่เด่นชัด คู่ขัดแย้งต่างมีเปูาหมายที่ไม่
ตรงกันอย่างเด่นชัด หรือไม่สามารถไปกันได้ กล่าวคือ ความไม่สอดคล้องของค่านิยมทางสังคม (Social 
Value) และโครงสร้างสังคม (Social Structure) ในความขัดแย้งที่เสมอภาพ (Symmetric Conflict) 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคู่ขัดแย้งเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส าหรับความขัดแย้งที่ไม่เสมอภาค 
(Asymmetric Conflict) ความแตกต่างที่เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่ขัดแย้งและต้องการที่ไม่

เหมือนกัน 
 ส่วน Attitude ในที่นี้หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ การรับรู้  สิ่งที่ คู่ขัดแย้งมองกัน
และกัน ตลอดจนความเข้าใจผิด การตีความต่อกัน และภายในกลุ่มของตนเอง ทัศนคติมีทั้งในแง่บวก

และแง่ลบ แต่คู่ขัดแย้งที่มีความรุนแรงมีแนวโน้มที่จะสร้างการตัดสิ นแบบเหมารวม (Stereotypes) 
ซ่ึงกันและกัน และทัศนคติต่าง ๆ มักเกิดภายใต้การครอบง าของอารมณ์ความรู้สึก ความหวาดกลัว 

ความโกรธแค้น ความขมขื่น และความอาฆาตเกลียดชัง เพราะฉะนั้นทัศนคติ ประกอบด้วย ความรู้สึก 
ความเชื่อ และความต้องการ 
 สุดท้ายค าว่า Behavior จะหมายรวมถึง พฤติกรรมความร่วมมือ (Cooperative) 

และการบีบบังคับ (Coercion) คือ ท่าที่แสดงออกที่ปรองดองและต่อต้านนั่นเอง 
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 ความขัดแย้งที่มีความรุนแรง (Violence Conflict) มีลักษณะ คือ เป็นการคุกคาม 
ขู่เข็ญ (Threat) และมีการบีบบังคับ และท าลายล้าง แนวทางความขัดแย้งมีหลักทฤษฎี เกาตุงระบุว่า 

ความขัดแย้งเป็นกระบวนการที่มีพลวัตน์ (Dynamic Process) ที่โครงสร้าง ทัศนคติ และพฤติกรรมมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และสามสิ่งที่มีอิทธิพลถึงกันและกัน เพราะฉะนั้นการยุติความขัดแย้ง

จะต้องใช้เครื่องมือที่เป็นพลวัตน์ ที่ประกอบด้วย  
 1. การลดระดับของพฤติกรรมความขัดแย้ง (De-escalation of Conflict Behavior)  
 2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Change in Attitude) และ 

 3. การเปลี่ยนสภาพความสัมพันธ์ (A Transformation of Relationships)   
 

 
 

ภาพที่ 1 การพูดคุย จุดยืน และการปรับตัว (เปลี่ยนแปลง) 

 
 โยฮัน กัลป์ตุง  ระบุอีกว่า การที่ไม่เกิดความรุนแรงทางตรง ไม่ได้หมายความว่ามี

สันติภาพโดยเกาตุงแยกแยะระหว่าง 3 ความรุนแรงออกจากกัน ได้แก่  
 1. Direct Violence คือ ความรุนแรงทางตรง เช่น คนถูกฆ่า วางระเบิด โดนยิง โดนแทง 
หรือความพิการอันเนื่องมาจากโดนกับระเบิด เป็นต้น ดังนั้นความรุนแรงทางตรงนั้นเป็นความรุนแรง

ที่มีผลในเชิงการท าร้ายร่างกาย และมีผู้กระท าเป็นที่มาของความรุนแรง 
 2. Structured Violence ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง คือ การที่คนตายหรือการด าเนิน 

ชีวิตถูกขัดขวางเนื่องจากความยากจน การขาดการพัฒนา ว่างงาน ไม่ได้รับการศึกษาอันน ามาซ่ึงการจ้างงาน 
ดังนั้นความรุนแรงเชิงโครงสร้างเก่ียวข้องกับนโยบาย กฎหมาย กลไกรัฐ กลไกตลาด กลไกระหว่าง
ประเทศที่ท าให้ประชาชนทุกข์ยากเดือดร้อนในการท ามาหากิน การใช้ทรัพยากร การธ ารงอัตลักษณ์ของ

ตนเอง เกิดปัญหาหนี้สิน ปัญหาความยากจน ปัญหาขาดสวัสดิการทางสังคม หรือส่งผลให้ความรุนแรง
ทางตรงตามมา 

 3. Cultured Violence คือ ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม คือ สภาวะทางวัฒนธรรมที่
ท าให้ความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสร้างด าเนินไปโดยความชอบธรรมหรือถูกมองว่า
เป็นสภาวะปกติ โดยที่ผู้คนไม่ต้ังค าถามหรือสงสัยว่าวิธีคิด การกระท าและผลที่เกิดขึ้นต่อผู้คนที่เป็น

เหยื่อนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรม ตัวอย่างของความรุนแรงทางวัฒนธรรม คือ อคติทางชาติพันธ์ ศาสนา 
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วัฒนธรรม วิธีคิดที่มองฝุายตรงข้ามไม่ใช่คน หรือลดทอนความเป็นคนของฝุายตรงข้าม หรือมองคน
เป็นวัตถุ ท าให้เกิดภาวะเพิกเฉย ไม่ร้อนใจกับคนในสังคมที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือยิ่งร้ายไปกว่านั้น  คือ 

ความต้องการของสังคมที่สนับสนุนให้รัฐใช้ความรุนแรงกับคนที่ถูกมองว่าเป็นอ่ืนหรือเป็นศัตรู  
 โยฮัน กัลป์ตุง  (Johon Galtung) ยังกล่าวอีกว่า สันติภาพนั้นมีทั้งเชิงบวก และเชิงลบ 

สันติภาพเชิงลบ คือ จุดสิ้นสุด ของความรุนแรงทางตรง ส่วนสันติภาพเชิงบวก คือ การเอาชนะก้าวผ่าน
ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และความรุนแรงทางวัฒนธรรม ฉะนั้นหากความรุนแรงเชิงโครงสร้างและ
ความรุนแรงทางตรงไม่เกิดขึ้น ก็ถือเป็นการสิ้นสุดของความรุนแรงทางตรง แต่ไม่น ามาซ่ึงสันติภาพ

อย่างถาวร เพราะโครงสร้างหลักยังน าไปสู่ความรุนแรงทางตรงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าอีกด้วย เพราะมันยัง
อยู่ ฉะนั้นความรุนแรงทางตรงจึงสามารถโผล่กลับมาได้ตลอดเวลา (เอกสารประกอบการศึกษารายวิชา

การจัดการความขัดแย้ง) 
 
3.  แนวค ิดทางทฤษฎ ีพัฒนามาจากแนวค ิด Lederach 

 
 Lederach (1997) นั้นคือ ปิรามิดการน า: ตัวแสดงและแนวทางการท างาน 

 นอกจากนี้ เพ่ือที่จะมองเห็นบทบาทของผู้คนสามัญในกระบวนการสร้างสันติภาพ 
เลอเดอรัค ยังได้ชี้ให้เห็นถึงวิธีการที่จะเข้าใจกระบวนการสร้างสันติภาพว่าไม่จ าเป็นเสมอไปที่จะต้อง
ถูกก าหนดมาจากข้างบน (top down approach) หากแต่สามารถเป็นการสร้างมาจากข้างล่าง (bottom 

up approach) ได้ด้วยเช่นกัน การพิจารณาถึงมุมมองในภาพรวมชนิดอย่างหลังนี้จ า เป็นต้องเข้าใจ
โครงสร้างที่ประชากรทั้งหมดในสังคมหนึ่งๆ จะเก่ียวโยงในความขัดแย้งชนิดติดอาวุธภายในประเทศ  
 Lederach (เลอเดอรัค) ให้ภาพโครงสร้างที่อธิบายทั้งชนิดของตัวแสดงและแนวทางที่ ตัว

แสดงดังกล่าวกระท าการในการสร้างสันติภาพโดยผ่านแผนภาพปิรามิดในแผนภาพที่  1 (Lederach, 1997) 
ความขัดแย้ง (conflict resolution) ตราบใดที่มนุษย์ยังคงมีความแตกต่างก็ย่อมเกิดความขัดแย้งในแง่

ต่างๆ ได้อย่างเสมอ แต่สิ่งที่เป็นไปได้ คือ การเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง (Conflict Trans Formation) 
ใน ชั้นแรก ซ่ึงอยู่ในส่วนยอดของปิรามิด ตัวแสดงหลัก จะได้แก่ ผู้น าที่ มีบทบาทอย่างชัดเจนในวิกฤตการณ์
ความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นระดับน าของฝุายของทางการหรือฝุายต่อต้าน ในระดับชั้นนี้จะมีตัวแสดงเพียง

จ านวนไม่มากนัก แต่ไม่ว่าจะอยู่ในฝุายใด พวกเขาต่างตระหนักว่าตนมีอ านาจในการตัดสินใจที่สามารถ
น าพาความขัดแย้งไปยังจุดต่างๆ ด้วยฐานรองรับที่มีความชอบธรรมในฐานะตัวแทนของฝุายที่ขัดแย้งกัน 
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ภาพที่ 2 สามเหลี่ยมกระบวนการแนวทางการสร้างสันติภาพ (ที่มา: DSW, 2012 ) 
    

 แต่กระนั้น สถานภาพและต าแหน่งของพวกเขาก็อาจถือได้ว่าเป็นข้อจ ากัดส าคัญ เพราะ

ผู้น าในชั้นนี้มักมีแรงกดดันนานาประการห้อมล้อมอยู่มากเสียจนกระทั่งว่าไม่สามารถจะยอมรับหรือ
เรียกร้องข้อเสนอที่เป็นผลบวกต่อกระบวนการสันติภาพได้โดยง่ายนัก 

 ในขณะที่ภาวะผู้น าในชั้นท่ีสอง แตกต่างออกไป พวกเขาอาจเป็นคนที่ไม่จ าเป็นต้อง
เก่ียวข้องหรือถูกควบคุมโดยโครงสร้างอ านาจของรัฐหรือในฝุายขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านเลยก็ได้ 
หากแต่มีฐานะหลากหลายในพ้ืนที่ความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ได้รับการนับหน้าถือตาในแวดวงต่างๆ 

อาท ิเช่น การศึกษา สาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร เป็นต้น หรืออาจเป็นกลุ่มเครือข่ายหรือสถาบันที่
เก่ียวข้องกับศาสนา วิชาการ หรือองค์กรสาธารณกุศลเพ่ือมนุษยธรรม ซ่ึงหลอมรวมเอาผู้คนที่มีบทบาท
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ในด้านต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน หรือในอีกกรณีอาจเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันบนฐานของอัตลักษณ์ร่วมบางอย่าง
ที่มีนัยส าคัญต่อความขัดแย้งนั้นๆ ในอีกแง่หนึ่งผู้น าจากกลุ่มท านองนี้จะท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง

ผู้คนในกลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆ พวกเขาอาจได้รับการเคารพนับถือจากผู้คนในพ้ืนที่ และเป็นที่รู้จักโดยคน
นอกพ้ืนที่ 

 ลักษณะส าคัญของผู้น าในระดับชั้นกลางเช่นนี้ อาจได้แก่ การที่มีสายสัมพันธ์ท้ังต่อผู้น า 
ในระดับชั้นแรก (ยอดปิรามิด) และผู้น าในระดับชั้นรากหญ้า (ฐานปิรามิด) อ านาจของพวกเขาไม่ได้วาง 
อยู่บนฐานของอ านาจทางการทหารหรืออ านาจทางการเมือง หากแต่สถานะและอ านาจต่อรองของพวก

เขาวางอยู่บนความสัมพันธ์ท่ีด ารงอยู่กับผู้คน ในขณะเดียวกันก็มีขีดความสามารถที่จะสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ตัดข้ามอัตลักษณ์ที่ความขัดแย้งปริฉีกอยู่แต่เดิมได้ง่ายกว่า ต าแหน่งแห่งที่และบทบาทของ

พวกเขาไม่จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับการมีสถานะทางสังคมที่ส าคัญและความมีชื่อเสียงเหมือนผู้น าในระดับ 
ชั้นแรก ด้วยจุดนี้นี่เองที่ท าให้การท างานในพ้ืนที่ความขัดแย้งของพวกเขาค่อนข้างยืดหยุ่นมากกว่า 
 ส าหรับชั้นสุดท้าย อันเป็นฐานของปิรามิด Lederach (เลอเดอรัค) ชี้ให้เห็นว่าผู้น าใน

ระดับรากหญ้านั้นยึดโยงอยู่กับมวลชนที่ตกอยู่ในสภาวะความขัดแย้งที่จ าต้องแสวงหาหนทางในการอยู่รอด 
ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ผู้คนพยายามเอาชีวิตรอดให้ได้วันต่อวัน ผู้น าในระดับนี้จึงมีบทบาทอย่างส าคัญ

ในงานที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวันของผู้คน พวกเขาอาจเป็นผู้น าชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ หรือคนท างานของ
เอ็นจีโอท้องถิ่น ซ่ึงท างานเก่ียวกับโครงการช่วยเหลือชาวบ้านในแง่มุมต่างๆ พวกเขาเป็นคนที่รู้ เรื่อง
เก่ียวกับการเมืองในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ทั้งยังอาจรู้จักมักคุ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับท้องถิ่นและผู้น า

ของฝุายต่อต้านรัฐในระดับท้องถิ่นเป็นอย่างดี และแน่นอนว่าพวกเขาเป็นคนแรกๆ ที่เป็นพยานต่อความรู้สึก
เกลียดชังอย่างเข้ากระดูกด าและความเป็นศัตรูที่ก่อตัวขึ้นผู้คนรากหญ้าในชีวิตประจ าวัน 
 กระบวนการสร้างสันติภาพที่มีผู้น าในระดับชั้นแรกเป็นแกนหลักนั้นเป็นแนวทางใน

การก าหนดจากบนลงล่างอย่างไม่ต้องสงสัย แต่เลอเดอรัค กลับเห็นว่ากระบวนการสร้างสันติภาพที่ต้อง
อาศัยภาวะผู้น าจากระดับชั้นล่างลงไปนั้นอาจมีความส าคัญมากกว่า เม่ือเราพิจารณาแนวทางการสร้าง

สันติภาพที่ผลักดันจากผู้อยู่ในระดับชั้นตรงกลาง (Middle-Out) ของผู้น าในระดับกลางและแนวทาง 
การสร้างสันติภาพจากล่างขึ้นบนของผู้น าในระดับรากหญ้า หรือจะสรุปความเข้าใจมากขึ้นในการก าหนด
ตัวแสดงตามทฤษฏี กล่าวคือ 

 Track 1 คือ ระดับภาคเส้นทางที่เน้นบทบาทของผู้ก าหนดนโยบาย หรือภาครัฐบาล 
ภาคราชการ ภาคการเมือง ที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนในทิศทางที่ดี 

 Track 2 คือ ภาคส่วนที่ขับเคลื่อนการสร้างกระบวนการเรียนรู้หลากหลายมิติ เป็น
การรวมกลุ่มของคนท างานภาคสังคมด้านต่าง ๆ  เช่น องค์กรวิชาการ องค์กรสนับสนุน การศึกษา สุขภาพ 
ศาสนา ความม่ันคง นักสื่อสารและนักกิจกรรมเพ่ือสังคมหรืออาจจะเรียกว่า “ภาคประชาชน” ที่ มี

ส่วนส าคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และน าไปขยายผลต่อ 
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 Track 3 เป็นส่วนการปฏิบัติการระดับรากหญ้าในการสร้างความพึงพอใจและสร้าง
ยอมรับในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างสันติภาพหรือสร้างกระบวนการคิดในมิติ 

“ผู้น าใฝุหารู้ ชุมชนรับรู้ถ้วนหน้า กระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาอย่างยั่งยืน น าความสุขทั้งโลกนี้และ
โลกหน้า” ซ่ึงถือว่ามีความส าคัญมาก ถ้าหากระดับยอดปิรามิด เกิดขัดข้อง มีอุปสรรค เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง กระบวนการสร้างสันติภาพสามารถด าเนินต่อไปได้ แสดงตัวแสดงและกลยุทธ์ในช่องทาง
ที ่1, 2, และ 3 
 เม่ือกล่าวโดยสรุป แนวทางดังกล่าว ประกอบด้วย 3 ช่องทาง (Track) หลักที่มีตัวแสดง

และจุดเน้นแตกต่างกัน ช่องทางที่  1 (Tract I) วางอยู่บนกลยุทธการยุ ติความขัดแย้ง (Conflict Settlement) 
ที่มุ่งขจัดความขัดแย้งด้วยก าลังอาวุธ (แม้ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นปลดล็อกเง่ือนไขรากเหง้าของความขัดแย้ง

นั้นๆ ทั้งหมด) ซ่ึงมีตัวแสดงที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของฝุายที่ขัดแย้งกันเข้าไปมีส่วนร่วมหลัก 
ปฏิบัติการทั้งหมดจะเริ่มต้นจากความเป็นทางการที่ไม่ได้มีผลบังคับไปสู่การมุ่งให้เกิดการบังคับใช้อย่า ง
ได้ผล  

 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสร้างสังคมจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้ สถานการณ์ความขัดแย้ง (ที่มา: DSW, 2012) 
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 ในขณะที่ช่องทางที่ 2 (Tract II) เน้นไปที่กลยุทธ์ของการแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict 
Resolution) ที่เน้นเปลี่ยนแปลงลักษณะความสัมพันธ์ต่างๆ ในความขัดแย้ง และหวังผลในการขจัด

สาเหตุรากเหง้าของความขัดแย้ง ทั้งในแง่ของโครงสร้าง พฤติกรรม และทัศนคติต่อความขัดแย้งนั้นๆ 
ในขณะที่ตัวแสดงส าคัญจะอยู่ในภาคสังคมที่ไม่มีความเป็นทางการ อาทิ เช่น องค์กรประชาสังคม (หรือ 

NGO ในความหมายอย่างกว้าง) นักวิชาการ เป็นต้น ปฏิบัติการในช่องทางนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นทางการ
มากนัก ทั้งยังไม่มีผลผูกพันบังคับ หากแต่มุ่งเน้นไปที่การอ านวยความสะดวกให้กับกระบวนการสันติภาพ
ผ่านการสร้างพ้ืนที่สนทนาหรือประชุมหารือเก่ียวกับข้อขัดแย้งต่างๆ 

 แม้จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน แต่ช่องทางทั้งสองก็มีจุดที่ซ้อนเหลื่อมและหนุนเสริมซ่ึง
กันและกัน โดยเฉพาะในกรณีที่การเจรจาในช่องทางแรกประสบกับความตีบตันด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง การใช้

พ้ืนที่ของช่องทางที่สองผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้คนเข้าร่วมหลากหลายนั้นไม่เพียงแต่จะท า
ให้กระบวนการพูดคุยมีความต่อเนื่องแล้ว ยังอาจช่วยให้การเจรจาสามารถเดินหน้าได้ต่อด้วยเช่นกัน 
 แต่ถึงกระนั้น ประสบการณ์ในกรณีความขัดแย้งหลายปีที่ผ่านมาสะท้อนบทเรียนว่า

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้เข้าไปมีส่วนร่วมต่อกระบวนการสันติภาพให้มากที่สุดตราบเท่าที่ความขัดแย้ง
ยิ่งขยายตัวไปมากเท่านั้น แนวคิดเก่ียวกับช่องทางที่สาม (Tract III) ก็ก่อตัวขึ้น โดยเน้นไปยังการมี

ส่วนร่วมของประชาชนรากหญ้า และปฏิบัติการที่เผชิญหน้ากับปัญหาที่ผู้คนต้องประสบท่ามกลางระหว่าง
ที่ความขัดแย้งด ารงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในทักษะด้านต่างๆ ต่อชาวบ้านรากหญ้า 
งานเยียวยา การรณรงค์ต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน และงานพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น (มูฮัมมัดอายุบ 

ปาทานและคณะ, 2554-2555: 10, 14) 
 
4.  เหตุการณ์ส าค ัญ ๆ ในประวัติศาสตร ์ปาตานี 

 
 ล าดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ ๆ ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับ

ผลกระทบหลาย ๆ ด้าน ในลักษณะการมองคนละมุมและการพัฒนาการไปสู่ความขัดแย้ง ซ่ึงก็ได้มี
การต่อสู้และใช้ความรุนแรงในการใช้อาวุธทุกรูปแบบ โดยได้รวบรวมจากงานเขียนจากนักประวัติศาสตร์  
ซ่ึงในแต่ช่วงเวลานั้นมีเหตุการณ์สร้างความรุนแรง ยืดเยื้อมายาวนาน โดยในแต่ช่วงเวลาได้มีการพัฒนา

กระบวนการต่อสู้น าด้วยเหตุการณ์เป็นตัวกระตุ้นก่อให้เกิดความคิดต่างจากรัฐหลายระดับ และสะท้อน
ปัญหาข้อเท็จจริงบางประการ พอที่จะสรุปออกเป็นช่วงระยะเวลา ดังนี้  

 ปี พ.ศ.2329 (1786) ปัตตานีพ่ายแพ้ต่อสยามโดนตีแตก อธิปไตยของปาตานี ตกอยู่
ภายใต้อ านาจสยาม หลังพ่ายแพ้สงครามในสมัยสุลต่านมูฮัมหมัด สยามให้ปาตานีอยู่ในความควบคุม 
ดูแลของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ขุนนางปาตานีเป็นหลานของราชาบือแนปาแด “เชื่อว่า เติงกูลามิเด็น” 
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ได้รับการแต่งต้ังจากสยามให้เป็นเจ้าเมืองปาตานี ซ่ึงจะต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองทุก ๆ สามปี  ซ่ึง
เป็นการแสดงความจงรักภักดี (อารีฟิน บินจิ อับดุลลอฮ.ลออแมน ซูฮียมีย์ อิสมาแอ, 2556: 171) 

 การผนวกรัฐปตตานีเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสยาม (พ.ศ.2351) หลังจากรัชกาลที่ 1 
ขยายอ านาจมาเหนือสุลตานและเจาเมืองทองถิ่น มีการแข็งขืนตอตานอ านาจครอบง าของสยามเป น 

ระยะๆ ต้ังแตสมัยสุลตานมูหัมมัด (พ.ศ. 2329) ตึงกู ลามิดดีน (พ.ศ. 2334) และดาโตะ ป งกาลัน 
(พ.ศ.2351) ภายหลังสงครามครั้งที่สามนี้ สยามปรับโครงสรางการปกครองเมืองปตตานี แบงแยกเปน
7 หัวเมือง คือ ปตตานี ยะลา ยะหริ่ง ระแงะ ราหมัน สายบุรี และหนองจิก ขึ้นกับสงขลา ทั้งยังกวาด 

ตอนผูคนและทรัพยากรเขาไปในกรุงเทพฯ และหัวเมือง เพ่ือไมใหหัวเมืองมลายู กอการแข็งเมืองได อีก
เจาเมืองในแตละเมืองไดรับการแตงต้ังโดยตรงจากรัฐสยามในกรุงเทพฯ มีการยายชาวไทยพุทธเข าไป 

อยูในเจ็ดหัวเมืองเหลานี้ เพ่ือสรางสมดุลอ านาจในเชิงเชื้อชาติ และปองกันการคุกคามจากชาวพ้ืนเมืองที่
ไมพอใจ ซ่ึงเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนใน 7 หัวเมืองกับรัฐสยามเปนระยะ ๆ เจาเมืองบางคนได
แอบสะสมอาวุธและผูคนไวเพ่ือกอการแข็งขืนกับรัฐสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 3 เองก็เกิดสงครามกอบกู

เอกราชปตตานีขึ้นอีกในไทรบุรี เม่ือ พ.ศ. 2374-2375 กอนจะขยายไปยังหัวเมืองทั้งเจ็ด หลังสงคราม 
รัฐสยามไดใชนโยบายแบงแยกแลวปกครอง แบงเคดาห (ไทรบุรี) ออกเปน 4 เขต คือ เปอร ลิส สตูล 

ไทรบุรี และกะบังปาสู ใหแตละเขตปกครองตนเอง แตใหขึ้นตอเมืองนครศรีธรรมราช หัวเมือง มลายู
จึงออนแอลง (อิมรอน มะลูลีม, 2538: 54-55) 
 ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2444) ไดเปลี่ยนระบบการปกครองจากระบบหัวเมือง

ประเทศราช 7 มาเปนระบบ มณฑลเทศาภิบาล ออกขอบังคับที่เรียกวา “กฎขอบังคับส าหรับปกครอง
บริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ.120” ก าหนดวิธีการปกครองและต าแหนงหนาที่ราชการในหัวเมืองทั้งเจ็ดให
มีหนวยบริหารของตัวเองที่เรียกวา มณฑล มีผูปกครองมณฑลตามค าสั่งจากกรุงเทพฯ หรือเจ าเมือง

นครศรีธรรมราช ยกเลิกความเปนอิสระและอ านาจปกครองหัวเมืองทองถิ่นของบรรดาเจาเมือง เจาเมือง 
ตาง ๆ จึงไมพอใจ พากันคัดคานการก าหนดอาณาเขตที่สยามอธิบายวาเพ่ือไมใหถูกรุกรานจากตางชาติ  

วาเปนการตัดขาดจากโลกของมลายูมุสลิม และหมายถึง การสูญเสียดินแดน สูญเสียอ านาจการปกครอง 
ถูกบังคับใหเปนดินแดนของสยาม แมจะมีการรองทุกขตอกงสุลอังกฤษที่สิงคโปร เพ่ือให เข ามาชวย
แทรกแซงยับยั้ง แตไมเปนผล ในปตอมา (พ.ศ. 2445) สยามไดออกกฎบังคับใหใชระบบการปกครอง

แบบใหม มีการเก็บภาษีอากร แตบรรดาหัวเมืองทั้ง 7 พากันปฏิเสธ พระยาวิชิตภักดีหรือตึงกูอับดุลกอเดร
เจาเมืองปตตานีมลายูมุสลิมคนสุดทายที่ปกครองปตตานี ถูกจับถอดยศในขอหาพยายามกอการขบถ 

ถูกสงไปคุมขังที่พิษณุโลก จนถึงป พ.ศ. 2448 กอนจะไปอยูรัฐกลันตัน มาเลเซียในที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 6 
มีการแบงอาณาเขตการปกครองภาคใตใหม (พ.ศ. 2450) โดยการปรบั 7 หัวเมืองใหเหลือเพียง 4 หัวเมือง 
คือ ปตตานี ยะลา สายบุรี และระแงะ รวมอยูในเขตมณฑลหนึ่ง มีการยกเลิกเมืองสายบุรี  ในพ.ศ. 

2475 จนกระทั่ง พ.ศ. 2476 ก็มีประกาศจัดระเบียบราชการบริหาร ยกเลิกการต้ังเจาเมือง แตงต้ังผูน า 
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ทองถิ่นจากกระทรวงมหาดไทย มณฑลปตตานีจึงแบงออกเปน 3 จังหวัด คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส 
ถึงปจจุบันในระหวางชวงเปลี่ยนผานเหลานี้ เกิดเหตุการณตอตานการครอบง าของรัฐสยามหลายลักษณะ 

ดวยกัน ต้ังแตการตอตานขัดขืนเงียบ ๆ ไปจนถึงการกอการไมสงบขึ้นในที่ตาง ๆ เชน การไมยอมเสีย
ภาษีใหกับรัฐบาลที่ไมใชมุสลิมเนื่องจากเชื่อวาเปนเรื่องฮาราม (ถูกสั่งหาม) การเผาที่ท าการรัฐบาล ใน

พ.ศ. 2453 กรณีกบฏฮัจญีบูลา พ.ศ. 2454 การเผาที่วาการอ าเภอยะลา พ.ศ. 2463 และการประทวง
ไมยอมจายภาษีที่ดินที่บานน้ าใส จ.ปตตานี ในพ.ศ. 2465 เปนตน (บทความ ความรุนแรงและความตาย
ภายใตนโยบายรัฐ: กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต: กฤตยา อาชวนิจกุล กุลภา วจนสาระ และหทัยรัตน

เสียงดัง) 
 ปี พ.ศ.2452 (1909) สนธิสัญญาแองโกล-สยาม (Anglo-Siam) ที่จัดท าขึ้นระหว่าง

อังกฤษ และไทย เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2542 (ค.ศ.1990) ได้ส่งผลให้ดินแดนมลายูบนคาบสมุทรต้อง
ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน สนธิสัญญานี้จัดท าขึ้นแค่ 2 ฝุาย โดยที่ไม่มีการตกลงหารือกับเจ้านครรัฐมลายู
ต่างๆ วันลงนามสนธิสัญญากรุงเทพหรือสนธิสัญญาแองโกลสยาม 1909 (Anglo-Siamese treaty 1909) 

ที่มีการลงนามในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2452 (1909) การลงนามสนธิสัญญากรุงเทพหรือสนธิสัญญา
แองโกลสยาม 1909 (Anglo-Siamese Treaty 1909) นั้นเป็นเป็นข้อตกลงปักปันเขตแดนระหว่าง

อังกฤษกับสยาม โดยมีการลงนามกันระหว่าง หม่อมราชวงศ์ ทิวาวงศ์ วโรปกรณ์ รัฐมนตรีต่างประเทศ
สยาม, เจนเซิล เวสเตนการ์ด (Jensle Westengard) เป็นผู้แทนฝุายสยามกับ ราล์ฟ พาเกท (Ralph 
Paget) ผู้ส าเร็จราชการในมลายูของอังกฤษ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

 1. เมืองมลายู เคดะห์ กลันตัน เปอร์ลิส ตรังกานู เกาะลังกาวีและบางส่วนของรามัน- 
ระแงะ ให้มอบคืนแก่รัฐบาลอังกฤษ 
 2. บันทึกที่เคยลงนามกันระหว่างอังกฤษ-สยาม เม่ือ 6 เมษายน 1897 ให้ถือเป็น

ข้อตกลงลับต่อไป 
 3. สยามจะไม่มอบดินแดนใดๆ ให้แก่มหาอ านาจใดตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาตาม 

ข้อ 2 
 4. สยามสัญญาว่า จะให้ความยุติธรรมแก่พลเมืองชาวอังกฤษในสยาม ตลอดจนการรักษา
ความปลอดภัยแก่ตุลาการและที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เป็นชาวยุโรป หากจ าเป็นจะต้องมีที่ ดินไว้และ

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องส าหรับชาวอังกฤษที่อยู่ในสยาม 
 5. รัฐมลายูของอังกฤษ จะรับผิดชอบในปัญหาหนี้สินที่หากจะมีอยู่ของเมืองมลายูที่

มอบให้อังกฤษ รวมทั้งเงินกู้ต่างๆ และงานก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ของสยาม 
 6. อังกฤษสัญญาว่าจะไม่เข้ายุ่งเก่ียวกับปัญหาทางการเมืองในดินแดนที่มอบให้กับ

สยาม เช่น สตูล และปาตานี 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 ผลของสนธิสัญญานี้ส่งผลดีให้กับรัฐมลายูที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ซ่ึงต่อ 
มาได้รับเอกราช ส่วนปาตานีเป็นรัฐมลายูรัฐเดียวจาก 12 รัฐที่ต้องอยู่ภายใต้สยาม จึงเกิดกลุ่มแบ่งแยก

ดินแดนกลุ่มต่างๆ ในเวลาต่อมา ส าหรับที่มานั้น ในอดีตแผ่นดินมลายูบนคาบสมุทรนั้นครอบคลุมถึง
บริเวณคอคอดกระในปัจจุบันได้กลายเป็นอาณาเขตส่วนหนึ่งของประเทศไทย และพม่า ประชากรรัฐปาตานี 

ใช้ภาษามลายูถิ่นกลันตัน (ยาวี) ในการสื่อสาร ในขณะที่ชาวมลายูในบริเวณสโตล (สตูล) ไปถึงรุนดุง 

(ระนอง) และเกาะดูวา (Kawthong) ในพม่า สื่อสารกันโดยใช้ภาษามลายูถิ่นคล้ ายกับของเคดาห์ 
ชาวมลายูที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวไม่ใช่เป็นผู้อพยพ แต่กลับกันพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้สืบทอดจาก

บรรพบุรุษ ต้ังแต่สมัยอาณาจักรลังกาสุกะและศรีวิชัย ในฐานะชาวพ้ืนเมืองด้ังเดิมที่อาศัยอยู่บนแผ่นดิน
นี้มาอย่างช้านาน พรมแดนอาณาเขตระหว่างดินแดนมลายูกับสยามนั้น ที่จริงแล้ วอยู่บริเวณระนอง 
หลังจากที่อาณาจักรอโยธยาได้ล่มสลายลง อันเนื่องจากถูกพม่าโจมตี ในปี พ.ศ. 2310 (1767) ท าให้

ต้องย้ายเมืองหลวงอันเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรใหม่ของสยาม นั่นคือ  อาณาจักรธนบุรีที่ปกครอง
โดยสมเด็จพระเจ้าตากสิน กษัตริย์สยามองค์นี้ได้ท าการรุกรานและโจมตีรัฐมลายูต่างๆ ต้ังแต่เมืองลิกอร์  

(นครศรีธรรมราช) จาฮายา (ไชยา) รุนดุง (ระนอง) เตอรัง (ตรัง) ไกรบี (กระบี่) บูกิต (ภูเก็ต) เบอดาลุง 
(พัทลุง) และสิงโกรา (สงขลา) มีเพียงแต่รัฐปาตานีเท่านั้นที่รอดพ้นจากการถูกโจมตีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
ประการสุดท้ายที่ปูองกันการรุกรานของรัฐมลายูแห่งนี้ต้องเผชิญกับการโจมตีจากฝุายสยามซ้ าแล้วซ้ า

เล่า สนธิสัญญาแองโกล-สยามที่จัดท าขึ้นระหว่างอังกฤษและไทยในปี  พ.ศ.2452 (1909) ได้ส่งผลให้
ดินแดนมลายูบนคาบสมุทร ต้องถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน สนธิสัญญานี้จัดท าขึ้น เพียงแค่ 2 ฝุาย โดย

ที่ไม่มีการตกลงหารือกับเจ้านครรัฐมลายูต่างๆ เลย ซ่ึงต่อมาท าให้รัฐปาตานี สิงโกรา สโตล ไปถึงบริเวณ
คอคอดกระได้กลายเป็นจังหวัดหนึ่งของรัฐไทยโดยปริยาย (อารีฟิน บินจิ อับดุลลอฮ.ลออแมน ซูฮียมีย์ 
อิสมาแอ, 2556: 253) 

 ปี พ.ศ.2475 (1932) เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองชาตินิยม การสร้างชาติและ
นโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม พ.ศ.2482 - 2487 ในความพยายามที่จะสร้างชาติให้มีพ้ืนฐาน

อันม่ันคงและคงทนนั้น รัฐบาลจ าเป็นต้องท าการปฏิรูปและสร้างสิ่งใหม่ๆ ในด้านต่าง ๆ ของสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัฒนธรรม ซ่ึงแสดงออกถึงความเจริญเติบโตและความงดงาม ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ความเจริญก้าวหน้าและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และจริยธรรมของชาติ ก็คือ บรรดา

กฎหมายประกาศที่รู้จักที่รู้จักกันดีในนามของพระราชบัญญัติ “รัฐนิยม” ให้ใช้ทั่วประเทศต้ังแต่มิถุนายน 
พ.ศ. 2482 - 2485 รวม 12 ฉบับ ต้ังแต่การเรียกชื่อประเทศ การเปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นไทย สัญชาติ 

การเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ไปถึงภาษา การแต่งกาย และไปถึงการท า
กิจวัตรประจ าวัน ฯลฯ ซ่ึงล้วนเป็นเง่ือนไขที่น าไปสู่ความขัดแย้ง (ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ, 2551: 15 16) 
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 ปี พ.ศ.2488 (1945) เม่ือสงครามโลก ครั้งที่ 2 ยุติ ขบวนการชาตินิยมเบ่งบาน จาก
การที่ญี่ปุุนได้ยุติสงครามเอเชียบูรพากับชาติพันธมิตรโดยไม่มีเง่ือนไข เม่ือ 15 สิงหาคม 2488 ท าให้

อังกฤษเข้ามาปกครองแหลมมลายูเช่นเดิม และในขณะเดียวกัน ชาวจีนในแหลมมลายูได้จัดต้ังพรรค
คอมมิวนิสต์ แห่งมลายู Communist Party of Malay (CPM) ได้ร่วมรบกับอังกฤษในการต่อต้าน

ญี่ปุุนตลอดระยะเวลาสงคราม เม่ือสงครามยุติลง อังกฤษประสงค์ให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนมอบอาวุธ
ให้อังกฤษ แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ อังกฤษและสหพันธ์รัฐมลายาจึงมีการปราบปรามอย่างรุนแรง ท าให้
บรรดาพลพรรค สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ได้หลบหนีจากการปราบปราม หลบตามแนวชายแดนไทย 

- รัฐเปรัค ในประเทศมาเลเซีย และได้มีต้ังการค่ายขึ้นมา ที่เรียกว่าค่าย “กรม 10” ในดินแดนไทย 
และได้มีการลงมาหาเสบียงอาหารและโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อเพ่ือให้การสนับสนุนในการต่อสู้

ในเขตบริเวณบ้านดุซงญอ และชุมชนใกล้เคียงก็ได้รับทราบในวงกว้างในโจรจีนที่รู้จกักันว่า “จีนอบือลม” 
และที่ส าคัญเล่ากันว่าไม่นับถือศาสนาใด ๆ  ท าให้ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือ  
ไม่ว่าด้านเสบียง อาหาร และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ท าให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ไม่พอใจ จึงได้เข้า

ปล้นทรัพย์สินของประชาชน ผู้น าชุมชนได้มีการแจ้งให้ทางการได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ซ่ึงทางการ
ไม่ได้ให้ความส าคัญ โจรจีนได้มีปฏิบัติการที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องประชาชนชาวดุซงญอ ท าให้ประชาชน

ได้มีการรวมตัวปูองกันและต่อต้านตามวิถีของชุมชน โดยในขณะนั้นที่เมืองรัฐกลันตันตกภายใต้ อังกฤษ 
มีกลุ่มนักการเมืองที่ต่อต้านอังกฤษได้มีการก่อต้ังองค์กร ชื่อว่า Angkatan Permuda Islam (API) 
กลุ่มชาวบ้านดุซงญอได้มีการปรึกษาหารือและมีการเชื่อมโยงกับองค์กรในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 

ร่วมกันต่อต้านโจรจีนมลายาขึ้น จนท าให้ทางการไทยได้เข้ามาตรวจสภาพข้อเท็จจริง ท าให้ทางการไทย
เข้าใจกว่าการเตรียมการก่อกบฏขึ้น จึงได้เข้ามาปราบปราม หลายๆ กรณี และหลาย ๆ เหตุการณ์ที่
เกิดการต่อสู้ที่น าไปสู่ความรุนแรง เกิดความสูญเสีย และท าให้ประชาชนได้หลบหนีไปพักพิงในประเทศ

เพ่ือนบ้านจ านวนมาก (อารีฟิน บินจิ อับดุลลอฮ์ลออแมน ซูฮียมีย์ อิสมาแอ, 2556: 388 393) 
 จากเหตุการณ์ดุซงญอ สหพันธรัฐมลายูต่างให้ความสนใจและเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาล

ไทยมากขึ้น ท าให้บรรดาเชื้อพระวงศ์ที่เคยปกครองปาตานี ที่อาศัยในรัฐกลันตันมีการเคลื่อนไหวขึ้น 
ได้ร่วมก่อต้ังองค์กรขึ้น ชื่อว่า องค์การสงเคราะห์ชาวมลายูอิสลามปาตานี (Organisasi Untuk Membatu 
Ummat Islam Patani) จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ภาครัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายออกมาก เช่น 

ข้าราชการไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้ จะต้องรู้และเข้าใจหลักศาสนาอิสลาม รวมทั้ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมลายู แต่งต้ังจุฬาราชมนตรี  เพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา

แก่รัฐบาลที่เก่ียวข้องกับศาสนาอิสลาม วันศุกร์ให้ถือว่าวันหยุดราชการและสิ้นสุดสัปดาห์ใน 4 จังหวัด
ภาคใต้ จะจัดงบประมาณเพ่ือก่อสร้างสุเหร่าประจ าจังหวัด เปิดโอกาสให้ใช้ข้อบังคับตามหลักศาสนา 
ยอมรับการแต่งกาย จัดต้ังองค์กรบริหารกิจการศาสนาในประเทศไทย เปิดโอกาสให้ชาว มุสลิมเข้ารับ

ราชการทหารทุกเหล่าทัพและต ารวจ (อาริฟิน บินจิ อับดุลลอฮฺ ลออแมน ซูฮัยมีย์ อิสมาแอล , 2556) 
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 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในส่วนกลไกภาครัฐบาลระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่มีความผิดพลาดใน
การด าเนินการ มีความเป็นอคติต่อชนชาวมลายูมุสลิมเดิมอยู่ แล้วบ่มเพาะความหวาดระแวงระหว่างรัฐ

กับประชาชนเพ่ิม ในบทความ “มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านแว่นกบฏชาวนา” (2547) นิธิ เอียวศรีวงค์ 
วิเคราะห์ว่า กรณีดุซงญอนั้นเป็น กบฏชาวนาขนานแท้และด้ังเดิมทีเดียว โดยเริ่มจากชาวบ้านฝึกวิชา  

คงกระพันชาตรีเพ่ือต่อสู้กับโจรจีนมลายู ซ่ึงเคยปล้นเสบียงอาหารของชุมชนไป แต่เจ้าหน้าที่รัฐระแวง
สงสัยและตรวจตราเข้มงวดมากขึ้น ชาวบ้านไม่พอใจจึงเกิดรบฆ่าฟันกันขึ้น (ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ, 
2551)   

 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ มองไปยังกบฎดุซงญอ ตามประวัติศาสตร์แล้ว กรณีกบฏดุซงญอ
เป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐไทยกับชาวบ้านมลายูที่ดุซงญอ จังหวัดนราธิวาส และเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัย 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2491 ซ่ึงสมัยนั้นมีกรณีความไม่สงบเกิดขึ้นในพ้ืนที่  
และเป็นการต่อสู้กัน แต่ยังมีข้อถกเถียงในตัวเลขสรุปคนเสียชีวิต 400 คน เป็นเจ้าหน้าที่ 40 คน ซ่ึงคนไทย
รู้จักกันในนามของกบฏดุซงญอ แต่นักประวิติศาสตร์มลายูมุสลิมหรือมาเลเซียเรียกว่า  Kebangkitan 

หรือ เกอร์บังเกตตัน แปลว่า การลุกขึ้นสู้ การต่อสู้ดุซงญอ เป็นตัวอย่างอันดีของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
ทั้งหลาย ว่าไม่มีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องเป็นราวของมันเองโดด ๆ หากแต่มันจะต้องเก่ียวพัน

ผูกโยงกับเหตุการณ์อ่ืน ๆ อีกมากมาย นี่เองที่ท าให้ความหมายคลาสสิกด้ังเดิมของค าว่า “Historia” 
ซ่ึงเฮโรโดตัว เป็นผู้เริ่มใช้ จึงหมายถึง การสืบสวนหรือเจาะหาเข้าไปถึงเรื่องราวในอดีตนอกจากการจั ด 
การหลักฐานข้อมูลหลากหลายแล้ว สิ่งที่นักประวัติศาสตร์แต่ละยุคสมัยสร้างขึ้นมาด้วย ก็คือ ความคิด

ของประวัติศาสตร์นั้น  ๆซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้ว ก็คือ การตีความอดีตและเหตุการณ์อดีตนั้นเอง กรณีการต่อสู้
ดุซงญอนั้น การตีความของทางราชการหรือประวัติศาสตร์ชาติกระแสหลัก คือ การท าให้เป็นเรื่องของ
การต่อต้านรัฐไทยของประชาชนชาวมลายูมุสลิมใน 4 จังหวัดภาคใต้ อันได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา 

และสตูล ซ่ึงด าเนินมายาวนาน แต่จากการเปิดเผยหลักฐานอันน่าเชื่อถือได้ท าให้เราสรุปในชั้นนี้ได้ว่า 
การตีความดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง ในอีกด้านหนึ่งการต่อสู้ดุซงญอก็ถูกตีความโดยประวัติศาสตร์ประชาชน 

ว่าคือ การลุกขึ้นสู้เพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมของพลเมืองในรัฐไทย ผ่านการต่อสู้รักษาผลประโยชน์
ของชาวบ้านกันเอง (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ์, 2551: 40 41) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ จอมพล ป.
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปว่า “โศกนาฏกรรมดุซงญอ 

นั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ต ารวจแทรกแซงศาสนกิจอิสลาม” (อาริฟิน บินจิ อับดุลลอฮฺ ลออแมน ซูฮัยมีย์ 
อิสมาแอล, 2556) 

 ปี พ.ศ.2483 (1940) ก าเนิดขบวนการนิยมมลายูครั้งแรก กรณีขบวนการต่อสู้  ฮัจญี
สุหลง โต๊ะมีนา หรือ ฮจัญีสุหลง อับดุลกาเดร์ ซ่ึงถือว่าเป็นปมปัญหาที่ส าคัญที่สุด ฮัจญีสุหลง โต๊ะมีนา 
ในฐานะประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี จากการที่รัฐบาลสมัยนั้นมีความพยายามที่จะท า  

ให้ชาวมลายูมุสลิมละทิ้งวัฒนธรรมเดิมเพ่ือตอบสนองนโยบายชาตินิยม ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
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เพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์ไทยประจ าชาติ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนอย่างมากต่อชาวมลายูมุสลิม จนปรากฏว่า  
เม่ือ พ.ศ.2484 ทางราชการห้ามชาวมลายูมุสลิมเรียนคัมภีร์อัน-กุรอาน ภาษามลายู และภาษาอาหรับ 

ความตึงเครียดเพ่ิมขึ้นอีก ในปี พ.ศ.2486 เม่ือรัฐบาลประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนการใช้กฎหมายอิสลามซ่ึงเคยใช้กันมากันก่อนนั้น และมีการประกาศยกเลิก

ต าแหน่งดาโต๊ะยุติธรรมที่ตัดสินคดีเฉพาะเรื่องครอบครัวและมรดก ความบีบค้ันต่าง ๆ ที่ชาวมลายู มุสลิม
ได้รับระหว่างปี 2482- 2487 มีผลท าให้ชาวมลายูมุสลิมมีทัศนคติไม่ดีต่อรัฐบาลไทย ได้มีการน าข้อเสนอ
ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 7 ประการ ดังนี้ คือ (เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, 2529: 65 - 67)  

 1. ขอให้ปกครอง 4 จังหวัดเป็นแคว้นหนึ่งโดยมีผู้ด ารงต าแหน่งอย่างสูงให้มีอ านาจ
ในการศาสนาอิสลาม มีอ านาจแต่งต้ังและปลดข้าราชการออกได้ ผู้ด ารงต าแหน่งนี้ต้องเป็นมุสลิม  

 2. การศึกษาในชั้นประถมต้นจนถึงชั้นประถม 7 ให้มีภาษามลายูตลอด  
 3. ภาษีเก็บได้ให้ใช้ภายใน 4 จังหวัด   
 4. ในจ านวนข้าราชการทั้งหมดขอให้มีข้าราชการชาวมลายูร้อย 85   

 5. ขอให้ใช้ภาษามลายูควบกับภาษาไทยเป็นภาษาราชการ  
 6. ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดมีเอกสิทธิออกระเบียบเก่ียวกับปฏิบัติการ

ศาสนาอิสลามโดยความเห็นชอบของผู้มีอ านาจสูงสุด  
 7. ให้ศาลรับพิจารณาตามกฎหมายอิสลามแยกจากศาลจังหวัดในการพิจารณาชี้ขาด 
ค าขอเหลานี้สร้างความล าบากใจให้คณะกรรมการสอดส่องภาวการณ์สี่จังหวัดภาคใต้ ข้อเสนอดังกล่าว

เป็นไปตามหลักการแล้วเป็นสิทธิของพลเมือง จนถึงเหตุการณ์การจับกุม ฮัจญีสุหลงฯ และสมาชิกใน
ต้นปี 2491 ล้วนเป็นการกระตุ้นกลุ่มบุคคลที่คิดต่างจากรัฐได้มีการรวมกลุ่มก่อต้ังกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการต่อสู้และสร้างความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังมีเหตุการณ์อีกมากมายที่ผลกระทบ

ต่อความรู้สึกของประชาชนในพ้ืนที่ 
 ฮัจยีสุหลง คือ นักเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิของชาวมลายูมุสลิมในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ของ

ไทย เขามีบทบาทโดดเด่นขึ้นมาในช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ขณะที่ก่อนหน้านั้น รัฐบาลจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม มีความพยายามดูดกลืนอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นด้วยการใช้มาตรการบีบบังคับ จนเป็น
เง่ือนไขส าคัญที่ท าให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวมลายูมุสลิม หะยีสุหลงได้เคยกล่าวถึงปัญหาที่ชาวบ้าน

ในสี่จังหวัดภาคใต้ต้องตกเป็นเหยื่อของเจ้าหน้าที่ไทยเอาไว้ว่า “ราษฎรในขณะนั้นถูกเจ้าหน้าที่กดขี่เป็น
อย่างหนัก หากมีอะไรที่ไม่พอใจก็ใส่ร้ายให้เป็นคดีผิดกฎหมาย โดยจับกุมพาไปยิงทิ้งกลางทาง และใส่

ร้ายว่าต่อสู้เจ้าหน้าที่…เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนั้นมิใช่เกิดแก่คน 2-3 คน แต่เป็นสิบๆ คนในทุกอ าเภอ 
ถ้าหากเราไปเจรจาโดยดีถูกต้องตามกฎหมายหรือขอร้องต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้ที่ไปเจรจานั้นก็จะโดน
ข้อหาหนักยิ่งขึ้น” (https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_5661) 
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 อีกเหตุการณ์หนึ่ง คือ การประท้วงจากเหตุการณ์สะพานกอตอ เม่ือปี พ.ศ. 2518 
(1973) “การฆาตกรรมที่สะพานกอตอ” ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่บ่งบอกการสร้างความรุนแรงโดยรัฐ น าไป 

สู่การประท้วงที่มัสยิดเมืองปัตตานียืดเยื้อหลายวันน าไปสู่การสูญเสียชีวิต ขยายความขัดแย้งเพ่ิมมาอีก
เหตุการณ์ การชุมนุมดังกล่าวก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมกับทางราชการ ชาวมุสลิมกับ

ชาวไทยพุทธ การประท้วง ทวงคืนมัสยิดกรือแซะเริ่มต้นความขัดแย้งในมิติประวัติศาสตร์ ที่ท าให้
ความขัดแย้งในพ้ืนที่บานปลายไปสู่สากลขึ้น (อาริฟิน บินจิ อับดุลลอฮฺ ลออแมน ซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, 
2556) 

 ปี พ.ศ.2491 (1948) ก่อก าเนิดของขบวนการความรุนแรงติดอาวุธมลายู ในปี  พ.ศ.
2483 (1940)    

 1. นายซัยค์วันอัฮหมัด บินมูฮ ามัดเซ็นอัล-ฟาฎอนี, 
 2. นายซัยค์อับดุลเราะมัน บินมูฮ าหมัดอาลี อัล-ฟาฎอนี, พ านักในประเทศซาอุดีอารเบีย 
ที่ได้รับแนวคิดอีหม่ามมูฮัมหมัด อับดุฮฺ (1849-1905) ความรู้สึกชาตินิยมมลายู ซ่ึงได้พัฒนาขึ้นภายใต้

หลักการของอิสลาม ได้ร่วมกันจัดต้ังองค์กรขึ้นชื่อว่า Kesatuan Melayu Muda หรือ (KMM) เคลื่อนไหว
ในปาตานี โดยมีนายอิบราฮิม ยะโก๊ป นายอิสฮัค หะญีมูฮ าหมัด ขับเคลื่อน ได้มีเยาวชนเข้ามาเป็นสมาชิก

ขบวนการดังกล่าว เปูาหมายขององค์กรเพ่ือจะได้รวมเป็นอันหนึ่งเด่ียวของชนชาวมลายูมุสลิมในคาบสมุทร
มลายูและในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกันเป็นสหพันธ์รัฐ และในขณะเดียวกันยังมีการเคลื่อนไหว 
เพ่ือปลุกจิตส านึกความเป็นชนชาติมลายูที่ต้องปลดปล่อยจากการยึดครองของจักรวรรดินิยมตะวันตก

สยาม ซ่ึงว่าเป็นการจัดการองค์กรการต่อสู้ครั้งแรกแนวทางการเมือง (อาริฟิน บินจิ อับดุลลอฮฺ ลออแมน 
ซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, 2556)   

 เวลาต่อมา 1 มีนาคม พ.ศ.2491 (1948) ได้มีคณะบุคคลที่พ านักในประเทศมาเลเซีย เช่น  

 1. นายเติงกู มะห์มูด  มุฮัยยิดดิน   
 2. นายเติงกูอับดุลญาลาล์  นาเซร์   

 3. นายเติงกูอิสมาแอล  เติงกูฮุสเซ็น   
 4. นายมูดา นิคดิน   
 5. นายวันยูโซฟ  วันฮุสเซ็น  

 6. นายวันฮัสซัน เติงกูดิง ฯลฯ  
 ได้ร่วมกันจัดต้ังองค์กรขึ้นที่ชื่อว่า Gabungan Mulayu Patani Raya หรือ (GAMPAR) 

เพ่ือด าเนินการทางการเมืองมาตุภูมิ มีชนชาวมลายูปาตานีที่ได้ลี้ภัยจากสงครามกับสยามที่เข้าไปอยู่ใน
ดินแดนต่าง ๆ คาบสมุทรมลายูแห่งนี้ต้องการให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้ลี้ภัยชาวมลายูปาตานีเหล่านั้น 
มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ คือ เพ่ือให้เป็นมลายูหนึ่งเดียวต้ังอยู่ในภาคใต้ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และ

กระชับความสัมพันธ์ต่อชาวมลายูด้วยกันในการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และเพ่ือแก้ไขระบบ
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การศึกษา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมลายูในปาตานี จนท าให้องค์กรต่าง ๆ  ประกาศ
ให้การช่วยเหลือ อย่างเช่น Kesatuan Rakyat Indonesia Semanajund (KRIS) หรือสมาคมชาว

อินโดนีเซียบนคาบสมุทรมลายูและองค์กรสหภาพแห่งชาติมลายู หรือ UMNO Malay National Party 
(MNP) หรือพรรคแห่งชาติมาเลย์ โดยองค์กรดังกล่าวด าเนินกิจกรรมทางการเมืองวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล

ไทยอย่างรุนแรง (อาริฟิน บินจิ อับดุลลอฮฺ ลออแมน ซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, 2556: 301 303 ) 
 ซ่ึงต่อมาสมาชิกในองค์กร GAMPAR ได้ยุติบทบาทลง สมาชิก GAMPAR ได้มีการร่วม 
ก่อต้ังองค์กรชื่อว่า แนวร่วมปลดปล่อยปาตานี (Barissan National Pembebasan Patani หรือ BNPP.) 

ในปี พ.ศ.2502 (1959) ถือว่าเป็นขบวนการต่อสู้ด้วยกองก าลังติดอาวุธกลุ่มแรก และมีการประกาศ
เปูาหมายชัดเจนการแบ่งแยกดินแดนเพ่ือสถาปนาเป็นรัฐปาตานีเป็นอิสระ แทนแนวทางการเข้าร่วมของ 

สหภาพมลายา และต่อมา พ.ศ.2529 (1986) ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามปาตานี 
(Barissan Islam Pembebasan Patani หรือ .BIPP.) และในเวลาเดียวกันนั้น BIPP. ถูกควบคุมใน
เชิงบริหารจัดการโดยผู้น านครปาตานี ซ่ึงมีอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม ท าให้กลุ่มมุสลิมหัวก้าวหน้าปฏิเสธ

ที่จะเข้าร่วมขบวนการ ในปี พ.ศ.2506 (1963) กลุ่มดังกล่าวนี้ภายใต้การน าของ อุสตาด การีม ฮัซซัน 
ได้ก่อต้ังองค์กรใหม่ ชื่อภาษามลายูว่า แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ (Barisan Revolusi National หรือ 

BRN.) ต้ังเปูาหมายเพ่ือสถาปนารัฐปาตานีเป็นเอกราช โดยให้ความส าคัญเริ่มแรกในกา รเคลื่อนทาง
การเมืองมากกว่าแนวรบแบบกองโจร ในปี พ.ศ.2511 (1968) จึงได้เริ่มจัดต้ังกองก าลังติดอาวุธของ
ตนเองขึ้นที่ชื่อว่า Angkatan Bersejata Revolusi Islam Patani (ABRIP)   

 ขบวนการทั้งสอง BIPP และ BRN  แนวอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน BIPP แนวคิดแบบอิสลาม 
ด้ังเดิม และ BRN แนวคิดแบบสังคมนิยมอิสลาม หรือ Islamic Socia lisma จนน าไปสู่การขาดเอกภาพ
และมีผลบั่นทอนพลังของการต่อสู้ลงไป (ดันแคน แม็กคาร์โก, 2555) 

 ซ่ึงในปีเดียวกัน คือ พ.ศ.2511 (1968) ก่อก าเนิดขบวนการ องค์กรปลดปล่อยสหรัฐ
ปาตานี (Patani United Liberation Organization PULO.) ตามแนวทางอุดมการณ์ การต่อสู้ อีก

กลุ่ม ในเวลาไล่เลี่ยกันก่อก าเนิดอีกหนึ่งขบวนการมูจาฮิดดีนปาตานี (Grakan Mujahidin Patani GMP.) 
เป็นต้น ซ่ึงถือว่าเป็นองค์กรที่ริเริ่มที่มีกระบวนการต่อสู้ในหลากหลายรูปแบบที่ใช้ความรุนแรงมีเปูาหมาย
การแบ่งแยกดินแดน (Merdika) โดยได้มีการแทรกซึมหลักคิด อุดมการณ์ เก่ียวกับการต่อสู้ เข้าไปใน

ทุก ๆ องค์กร เช่น องค์กรการเมือง องค์กรศาสนา สถาบันการศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้เป็นพลังสนับสนุน
ในการเคลื่อนไหว ทั้งบนดิน ใต้ดิน และแนวทางการเมืองอย่างเปิดเผย  

 ปี พ.ศ.2547 (2004) เหตุการณ์ปล้นปืน (11 ปี) และเหตุการณ์ตากใบ เหตุการณ์ 
กรือแซะ ซ่ึงเป็นความขัดแย้งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อ าเภอ  ของจังหวัดสงขลาใน
ประเทศไทยเป็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมานาน จนเม่ือปี พ.ศ. 2547 ความขัดแย้งเริ่มปะทุขึ้นกลาย 

เป็นความรุนแรง เนื่องจากมีกลุ่มเคลื่อนไหวเพ่ือกู้เอกราชแผ่นดินปาตานีรายา (Merdeka Movement) 
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โดยอ้างถึงการแบ่งแยกดินแดนเนื่องจากไม่พอใจต่อการยึดครองปาตานีของรัฐสยามในอดีต กลุ่มเคลื่อนไหว
เพ่ือกู้เอกราชแผ่นดินปาตานีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปรากฏในสื่อ ทางราชการให้ความส าคัญ

คือ กลุ่ม Barissan Revolosi National (BRN) ที่ด าเนินการปฏิบัติการ ซ่ึงในการปฏิบัติการนั้นมีการเชื่อมโยง 
สนับสนุนหลาย ๆ กลุ่ม ขบวนการที่เคลื่อนไหวอยู่ ตามแต่ศักยภาพของกลุ่มขบวนการ จากเหตุการณ์

ปล้นปืนเม่ือวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 จากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หรือชาวบ้านเรียกว่า ค่ายปีเหล็ง ในพ้ืนที่ แห่ง
นี้มีความขัดแย้งถึงขีดสูงสุด และบานปลายมามีเหตุการณ์รุนแรงอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา เช่น เหตุการณ์ตากใบ 

เหตุการณ์มัสยิดกรือแซะ เหตุการณ์มัสยิดไอร์ปาแย และยังมีหลาย ๆ เหตุการณ์ ฯลฯ ตลอดเรื่อยมา
จนถึงระยะ 11 ปี (2558) ถือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุด มีผลสะเทือน และยาวนาน สร้างบาดแผล

ให้กับคนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างความสูญเสีย ที่ไม่อาจจะประเมินความสูญเสียได้  
 เหตุการณ์ตันหยงลิมอและบ้านกะทอง คือ สะท้อนความแตกแยกในสังคมไทย เกิด
เหตุการณ์ชาวบ้านถูกยิงเสียชีวิต หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าทีท่หารที่เข้าไปในชุมชน ชาวบ้านรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่

เข้าไปปิดล้อมควบคุมตัว และเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ท าร้ายชาวบ้าน จนท าให้กลุ่มวัยรุ่นมาท าร้าย
เจ้าหน้าที่ทหารดังกล่าวจนเสียชีวิต (อาริฟิน บินจิ อับดุลลอฮฺ ลออแมน ซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, 2556)   

 เม่ือล าดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเห็น 
ได้ว่าสอดคล้อง ค าพังเพยหนึ่งของฝรั่งเศส กล่าวไว้ชวนคิดว่า “เรื่องยิ่งเปลี่ยนไปเท่าไหร่ ก็ยิ่งดูเหมือน
จะเป็นเรื่อง ๆ  เดียวกันมากขึ้นเท่านั้น” ข้อสังเกตที่ว่า เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นกฎความเป็นจริงประการ 

หนึ่งในชีวิตความเป็นไปของสังคมมนุษย์เรา เข้าท านองที่พูดกันบ่อย ๆ ว่า “ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย” 
(เสน่ห์ จามริก, 2549) 
   

5.  การก่อตัวองค ์กรต่อต้านร ัฐ 
 

 จากการที่ได้ประมวลเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ส าคัญ ๆ ออกมาให้เห็นนั้น จะบ่งบอก
ถึงความขัดแย้งมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนท าให้ผู้น าศาสนา ผู้น าทางการเมืองในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ที่ได้หลบหนีและพ านักในต่างประเทศ ทั้งในตะวันออกกลาง ยุโรป เอเซีย ได้มีการก่อต้ังองค์กร

เพ่ือการต่อสู้ขึ้น ทั้งในมิติการเมืองและการต่อสู้ด้วยอาวุธสร้างความรุนแรงขึ้น โดยจะล าดับเหตุการณ์ 
การก่อตัวองค์กรต่อต้านรัฐไทย เช่น  

 ปี พ.ศ.2483 (1940) สมาคมเยาวชนมลายู หรือ Kesatuan Melayu Muda หรือ KMM. 
เปูาหมายการเมืองเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพของชนชาวมลายูในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้   
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 ปี พ.ศ. 2491 (1948) ต้นเดือนกุมภาพันธ์ประชาชนผู้ลี้ภัยชาวปาตานี ที่อาศัยในรัฐ 
กลันตัน ประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมกันก่อตัวองค์กรที่เป็นทางการชื่อว่า Gabungan Mulayu Patani 

Raya หรือ (GAMPAR) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ 3 ข้อ คือ 
 1. เพ่ือรวบรวม 4 จังหวัด จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และ

จังหวัดสตูล เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิสลาม เพ่ือปลดปล่อยจากความไร้ศักด์ิศรี กดขี่ ขมเหง จากทุก
เชื้อชาติและศาสนา 
 2. เพ่ือให้มีการเมืองการปกครองในประเทศให้มีการพัฒนา ความเจริญรุ่งเรือง ตาม

แนวทางขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมมลายูและธรรมเนียมประเพณีมลายูและศาสนาอิสลาม 
 3. เพ่ือพัฒนายกระดับสัญชาติ ประชาชนมลายูพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณ

ของประชาชนทุกระดับ ความยุติธรรม อิสรภาพด้านการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2502 (1959) ด้วยความปรารถนาและแรงจูงใจ ได้ร่วมการก่อต้ังขบวนการที่
ชือ่ว่า แนวร่วมปลดปล่อยปาตานี หรือ Barissan National pembebasan patani หรือ (BNPP.) ซ่ึง

ถือว่าเป็นขบวนการใช้ความรุนแรง ที่ยังไม่มีอุดมการณ์ที่ชัดเจนมากนัก ซ่ึงในแนวทาง  ที่ เรียกว่า 
Perjuanang หรือการต่อสู้ เปูาหมายเพ่ือแบ่งแยกดินแดน และในปี พ.ศ.2529 (1986) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

Barissan Islam pembebasan patani หรือ (BIPP.) เพ่ือความเหมาะสมการต่อสู้แนวอิสลาม 
 ปี พ.ศ.2506 (1963) ได้มีการพัฒนาการขึ้นในแนวทางสังคมนิยมอิสลาม คือ ขบวนการ 
Barisan revolusi national หรือ BRN.) และในปี พ.ศ.2511 (1968) ได้มีการกลุ่มแนวประชาธิปไตย

สายกลางก่อก าหนดขบวนการ  (Patani United Liberation Organization PULO.) ตามแนวทาง
อุดมการณ์ การต่อสู้อีกกลุ่ม ที่จะท าการศึกษาวิจัย เวลาไล่เลี่ยกันก่อก าเนิดอีกหนึ่งขบวนการมูจาฮิดดีน 
ปาตานี (Grakan Mujahidin Patani GMP.) การล าดับเหตุการณ์การก่อต้ังขบวนการ ต่อสู้  ซ่ึงจะได้

เห็นว่ามีการพัฒนาปรับตัวตามสถานการณ์ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ แนวทางสร้างความรุนแรง
ขึ้นเป็นล าดับ 

  
6.  นโยบายร ัฐเอื้อต่อกระบวนการสร ้างสันติภาพ   
 

 ในส่วนภาครัฐจึงมีแนวทางในการแก้ปัญหาระดับพ้ืนที่ เริ่มต้ังแต่มีการปรับตัวและเปลี่ยน
ผู้บริหาร ส่วนภูมิภาคและส่วนกลางระดับสูง ทุกกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจน

การปรับปรุงโครงสร้างการจัดการองค์กรพัฒนาในพ้ืนที่ เช่น ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ใต้หรือ (ศอ.บต.) มีสภาที่ปรึกษาศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) การน าปรัชญา 
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนงานพัฒนาในชุมชน เป็นต้น ตลอดจนมี

แผนงานในการปฏิบัติภาคส่วนราชการ เช่น แผนการจัดการโดยมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
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และการติดตามประเมินผล แผนส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดความรุนแรง  และสนับสนุน
กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ แผนพัฒนาคนและสังคมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 

ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แผนอ านวยความเป็นธรรมให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และพัฒนา
ประสิทธิภาพกระบวนการเยียวยาฟ้ืนฟู ฯลฯ สถานการณ์ไม่มีแนวโน้มที่จะเบาบางลง ซ่ึงน าความสูญเสยี

อย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งภาครัฐยุครัฐบาลที่แล้ว (พรรค
เพ่ือไทย) ได้มีนโนบายโดยเปิดโอกาสให้คนคิดต่างสามารถพูดคุย (ส านักข่าวอิสรา 16 กุมภาพันธ์ 2557 
โดยปกรณ์  พ่ึงเนตร) 

 ภาครัฐโดยสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) จัดท านโยบายการบริหารและการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับใหม่ เนื่องจากฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน คือ นโยบายการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555 - 2557 นั้น นโยบายดังกล่าวจัดเป็นนโยบายประเภท 3 ปี เป็นไป
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ที่
ก าหนดให้ สมช.จัดท านโยบายฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ 

ครม.น าเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 จัดเป็น

นโยบายฉบับแรกที่เป็นรูปธรรมที่สุดส าหรับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ประเทศไทยต้องเผชิญมาต้ังแต่ปี 2547 โดยกฎหมายได้ก าหนดให้ สมช.เสนอแนะต่อ ครม.เพ่ือพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายฯ ทุกรอบระยะเวลา 3 ปี จึงต้องมีการจัดท านโยบายฉบับใหม่ในปีนี้ 

 พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ก าหนดให้นโยบายการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีสาระส าคัญครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาและด้านความม่ันคง 
และเพ่ือให้ได้นโยบายที่มาจากความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ศาสนา วัฒนธรรม 

อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง กฎหมาย
ได้ก าหนดให้ต้องน าความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนไปใช้ในการจัดท า ทบทวน หรือปรับปรุง

นโยบายทุกๆ 3 ปี พร้อมกันนี้ต้องให้สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(สปต.) ซ่ึงเป็นองค์กรที่ต้ังขึ้นตาม พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาให้ความเห็น
ต่อนโยบายดังกล่าว โดย สมช. ต้องน าความเห็นนั้นมาประกอบการพิจารณาจัดท าหรือปรับปรงุนโยบาย

ด้วย เม่ือได้นโยบายออกมาแล้ว ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะต้องไปจัดท า
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับนโยบาย เช่นเดียวกับกองอ านวยการรักษาความม่ันคง

ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่ต้องไปจัดท ายุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงให้สอดคล้องเช่นกัน 
 นโยบายดับไฟใต้กับ 3 เง่ือนไขความรุนแรง ส าหรับนโยบายการบริหารและการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557 ตอนหนึ่งได้ระบุถึงเหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดความรุนแรงขึ้น 
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ในพ้ืนที่ ซ่ึงมีทั้งระดับบุคคล โครงสร้าง และระดับวัฒนธรรม กล่าวคือ เง่ือนไขระดับบุคคล ประกอบด้วย  
4 ส่วน ได้แก่ 

 1. การใช้อ านาจการปกครองและการบริหารราชการโดยเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนที่ให้
ความส าคัญน้อยเกินไปกับความละเอียดอ่อนของอัตลักษณ์เฉพาะของพ้ืนที่ สิทธิประชาชน และการใช้

อ านาจรัฐที่เกินขอบเขต 
 2. การใช้ความรุนแรงโดยกลุ่มบุคคลที่มีความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ต่างจากรัฐ 
 3. การใช้ความรุนแรงอันมีมูลเหตุจูงใจจากความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่ม 

อิทธิพล อ านาจมืด และธุรกิจผิดกฎหมาย 
 4. การใช้ความรุนแรงอันมีเหตุความแค้นจากอารมณ์ของความเกลียดชัง และความแค้น

จากเรื่องส่วนตัว 
 ขณะที่เง่ือนไขระดับโครงสร้าง คือ โครงสร้างการปกครองและการบริหาร ราชการ 
ถึงแม้จะมีการกระจายอ านาจแล้วก็ตาม แต่การสนองตอบกับลักษณะทางอัตลักษณ์ ความต้องการ

และความคาดหวังของประชาชน ฝุายเจ้าหน้าที่รัฐยังด าเนินการได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจากมีปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกหลายประการเป็นข้อจ ากัด น ามาซ่ึงความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเลือกปฏิบัติ และ

ขาดอ านาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง 
 ส่วนเง่ือนไขระดับวัฒนธรรม คือ ประชาชนมุสลิมมลายูในพ้ืนที่รู้สึกแปลกแยก ไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมไทย เนื่องจากมีการรับรู้และสัมผัสได้ว่าอัตลักษณ์ของตนถูกกดทับจากการปฏิบัติ

ของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่ไม่เข้าใจ หวาดระแวง และมีอคติ รวมถึงการไม่ยอมรับจากสังคมใหญ่ จึงเป็น
เง่ือนไขที่ท าให้คนในพ้ืนที่บางส่วนยอมรับหรือเห็นด้วยกับฝุายที่ใช้ความรุนแรง และเป็นเง่ือนไขส าคัญ
ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหยิบยกมาใช้เป็นข้ออ้างให้ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรงในการต่อสู้ เพ่ือ

เปูาหมายของตนในนามของอัตลักษณ์มุสลิมมลายู 
 นโยบายยังระบุวัตถุประสงค์เอาไว้ 9 ข้อ ได้แก่   

 1. เพ่ือให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยและปกติสุขภายใต้หลักยุทธศาสตร์ 
พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
 2. เพ่ือขจัดและปูองกันไม่ให้เกิดเง่ือนไขที่หล่อเลี้ยงและเอ้ือต่อการใช้ความรุนแรง

จากทุกฝุาย   
 3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ และฟ้ืนคืนความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน และ

ระหว่างประชาชนด้วยกันให้เกิดความร่วมมือในการพร้อมเผชิญปัญหาร่วมกัน   
 4. เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่กระจายตัวอย่างเท่าเทียมในทุกระดับ ตรงกับความต้องการ ไม่ท าลายอัตลักษณ์

และวิถีชีวิตของประชาชน ตลอดจนมีผลต่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความม่ันคง   
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 5. เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้ 
ความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  

 6. เพ่ือให้สังคมไทยเกิดการรับรู้ มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เป็นจริงและตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   

 7. เพ่ือให้สังคมภายนอกประเทศให้การสนับสนุนและมีบทบาทเก้ือกูลการแก้ไขปัญหา  
 8. เพ่ือสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการพูดคุยในการแสวงหาทางออก
จากความขัดแย้งและการให้หลักประกันในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ และ  
 9. เพ่ือให้การด าเนินนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น 

ไปอย่างมีระบบ มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและวางอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้อง
และรอบด้าน 
 ทั้งนี้ ประเด็นที่ทุกฝุายเห็นตรงกันว่าก้าวหน้าที่สุดในนโยบายฯ คือ ข้อ 8 เพราะเป็น

ครั้งแรกที่รัฐบาลไทยเปิดช่องทางให้มีการพูดคุยหรือเจรจาสันติภาพกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐอย่างเป็น
ทางการ โดยระบุวิธีการไว้ 2 ประการ เพ่ือแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติ คือ 

 1. ส่งเสริมการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในเรื่องหลักการ เปูาหมาย และรูปแบบของการกระจายอ านาจที่เหมาะสมบนพ้ืนฐานความเป็น
พหุสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ และเป็นหลักสากลที่ได้รับการยอมรับ 

ไม่ใช่เป็นเง่ือนไขน าไปสู่การแบ่งแยกดินแดน 
 2. ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพกับกลุ่มบุคคลที่มีความเห็น
และอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐที่เลือกใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยด าเนินการอย่างเป็นเอกภาพ และเพ่ิมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ หรือองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการพูดคุยดั งกล่าว (http://www. 

deepsouthwatch.org/node/3019) 
 ในส่วนยุค คสช. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ตาม
ค าสั่งที่ 96/2557 โครงสร้าง คสช.ดับไฟใต้เผยโครงสร้าง คสช. "ดับไฟใต้" "ประยุทธ์" ให้อ านาจ "อุดมเดช" 

การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นอีกภารกิจ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้า คสช. ที่มุ่งปรับโครงสร้าง

การบริหาร และแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะรองผู้อ านวยการ
กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.รมน.) ได้อนุมัติโครงสร้างการบริหารจัด 
การปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกเป็น 3 ระดับ คือ 

http://www/


30 

 1. ระดับนโยบาย มีหัวหน้า คสช. เป็นผู้รับผิดชอบก าหนดนโยบายและแนวทางการแก้ 
ปัญหาทั้งปวง โดยมีสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) ให้ค าปรึกษา รวมทั้งการจัดท านโยบายในการแก้ 

ปัญหา 
 2. ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้จัดต้ังคณะท างานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก (รองผบ.ทบ.) ในฐานะ
เลขาธิการ คสช. ท าหน้าที่เป็นประธานขับเคลื่อนนโยบายมี นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความม่ันคง
แห่งชาติ (ลมช.) เป็นเลขานุการ รับผิดชอบการบูรณาการงานการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ของหน่วยงาน และส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งกลไกที่มีอยู่เดิมโดย กอ.รมน. และศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักบูรณาการแผนการปฏิบัติ ทั้งในมิติ

ของงานด้านความม่ันคง และด้านการพัฒนา 
 3. ระดับหน่วยปฏิบัติ ให้ กอ.รมน. ภาค 4 สน.เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน
งานการแก้ไขปัญหางานด้านความม่ันคงและงานด้านการพัฒนา และให้ ศอ.บต.จัดต้ัง "ศอ.บต.ส่วนหน้า" 

เป็นหน่วยในโครงสร้างการจัดของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.ซ่ึง คสช.ยังคงด ารงความมุ่งหมายในการแสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ภายใต้หลักพ้ืนฐานส าคัญ คือ ราชอาณาจักรไทยเป็นรัฐเดียวจะ

แบ่งแยกไม่ได้ ซ่ึงหมายรวมทั้งการไม่แบ่งแยกดินแดนหรือแบ่งแยกการปกครองรูปแบบต่างๆ ซ่ึงทั้ง
สองส่วนเป็นแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหารับทราบการบูรณาการแผนงาน ของกลุ่มงานต่างๆ ภายใต้
โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.)  

การข่าว ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี ก าหนดเปูาหมายเฉพาะและท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ภายใต้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เพ่ิมการเยียวยาทางด้านจิตใจต่อผู้ได้รับผลกระทบ ให้ สมช.ประสานและ
จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพูดคุยเพ่ือสร้างสันติสุข เพ่ือสร้างหลักประกันความต่อเนื่อง 

และสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับงานอ านวยความยุติธรรม 
รวมทั้งงานนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศด ารงบทบาทท่ีเหมาะสมในเวทีสากล

และสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศโดยต่อเนื่อง (https://www.thairath.co.th/content/451566) 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ระยะหลัง ๆ นี้ในส่วนภาครัฐเองก็มีส่วนที่จะแ ก้ไปปัญหาตาม
กระบวนการพูดคุย ใช้ทฤษฎีการจัดการความขัดแย้ง เพ่ือข้อยุติความขัดแย้งในพ้ืนที่อย่างยืน โดยใน

อดีตนั้นไม่เคยได้ก าหนดนโยบาย “การพูดคุยเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่แต่อย่างใด” มีแต่ยุทธการ
ทางทหารในการแก้ปัญหาผู้เขียนคิดว่า กลุ่มที่คิดต่างคงจะมีการสนองตอบอย่างเป็นกระบวนการ  เช่น

เด่ียวกัน เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ยั่งยืนกับกลุ่มขบวนการที่คิดต่าง หรือยุคคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติหรือ (คสช.) จะเปลี่ยนเป็นกระบวนการสันติภาพเป็นสันติสุขก็ตาม  แต่ก็เห็น
การพัฒนาการระดับนโยบายส่วนกลางมีความเห็นคล้อยตาม การพูดคุยเป็นทางออกในการแก้ปัญหา  
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ทางภาครัฐ โดยรัฐบาลมีการริเริ่มในการวางกรอบ กระบวนการสร้างสันติภาพในพ้ืนที่ภาคใต้ซ่ึงถือว่า
เป็นแนวทางที่ถูกต้องถึงแม้จะใช้เวลากระบวนการสร้างสันติภาพ ต้องเดินต่อไป 

  
7.  บทสร ุป 

 
 ดังนั้นพอที่จะสรุปได้ว่า ความขัดแย้งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้ของประเทศไทย 
ทีน่ับนานทศวรรษนั้น ได้มีการมองมุมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลากหลายทัศนะ ทั้งที่เป็นเหตุการณ์

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากอ านาจรัฐที่กลายเป็นปมปัญหาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ความขัดแย้งทางการเมือง 
ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ และศาสนาวัฒนธรรม ซ่ึงประวัติศาสตร์ต้องมีวิชาวิทยาที่เป็นวิทยาศาสตร์ 

ที่สามารถตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องตรงข้อเท็จจริงที่ค้นพบได้ตลอดเวลา ทว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ
การมีอคติและความเข้าใจผิดต่าง ๆ  จ านวนมากต่อปัญหาและความจริงในสามจังหวัด อาทิ เช่น ความที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ความหวาดระแวงซ่ึงกันและกัน การเมืองการปกครอง จนน าไปสู่การก่อตัวใน

การจัดต้ังองค์กรหรือขบวนการที่หลากหลายที่มีจุดยืนแตกต่างกันไป ทั้งต่อสู้ในมิติการเมืองและมิติ
การสร้างความรุนแรงจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  

 ซ่ึงบทเรียนในประวัติศาสตร์ ก็คือ การใช้ความรุนแรงในภาคใต้นั้น เป็นผลโดยตรง
จากการมีทัศนคติ อคติ ความเชื่อในอุดมการณ์การเมืองของชาติที่ไม่สอดคล้องกระทั่งขัดแย้งความเป็น
จริงของสังคมมุสลิมภาคใต้ ส่วนประชาชนบางกลุ่มในสามจังหวัดได้ใช้ความรุนแรงในการตอบโต้อ านาจรฐั 

อย่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซ่ึงขบวนการต่อต้านรัฐก็ได้มีการพัฒนาการและปรับตัวหลากหลาย
รูปแบบทั้งลบและบวก และในเชิงการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเยาวชน 
นิยมสร้างความรุนแรง อย่างต่อเนื่องยึดหลักการสร้างสปิริต “การต่อสู้ แนวทางญีฮาด” ซ่ึงจะเห็นได้

จากเหตุการณ์การสูญเสียชีวิตของบรรดาสมาชิกแนวร่วม (perjuang) จะไม่มีการอาบน้ าศพตามหลัก
ศาสนาโดยทั่วไป ซ่ึงเป็นประเด็นน่าศึกษากันต่อไป ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น 

 ในส่วนภาครัฐโดยส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ทั้ง 17 กระทรวง 66 หน่วยงาน 
ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ยุทธการต่าง ๆ นาๆ ทั้งปราบ ทั้งปราม เพ่ือหาหนทางในการแก้ 
ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาพ้ืนที่ในลักษณะการทุ่มงบประมาณมหาศาลเพ่ือสร้างและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน แต่แล้วความรุนแรงยังปรากฏเหตุการณ์ จนกระทั่ งได้มีการก าหนดและประกาศ
นโยบายเปิดโอกาสคนคิดต่างพูดคุยหรืออาจจะเรียกว่า “การสร้างกระบวนการสันติภาพ” ขึ้น ซ่ึงเป็น

แนวทางที่เป็นไปได้ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคนานับประการก็ตามแต่ซ่ึงก็เป็นแนวทางที่เป็นสากลที่ได้รับ
กันทุกฝุาย 
 ท าให้องค์กรวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม และภาคประชาสังคมได้ร่วมเคลื่อนไหว

ในเชิงวิชาการ ในการสร้างกระบวนการสร้างสันติภาพขึ้น ทีท่ าให้ทุกฝุายทุกภาคส่วนตอบรับและเห็น
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ด้วยกับแนวทางในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนถึงแม้อาจจะใช้เวลานาน สิบปี ยี่สิบปี ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัย
ความรู้ ความเข้าใจ ความจริงใจ ความต้ังใจแน่วแน่ ในการศึกษาความรู้ทางทฤษฏีต่าง ๆ ที่สอดคล้อง

กับสภาพบริบทของพ้ืนที่ ในการสร้างกระบวนการสันติภาพ ซ่ึงจะเป็นค าตอบที่ผู้คนต่างต้องการเห็นสันติภาพ 
หรือการต่อสู้ตามแนวทางสันติวิถี ลดการใช้ความรุนแรง สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การสะสาง

ประวัติศาสตร์ให้เป็นบทเรียนต่อสังคมไม่ใช่เป็นการตอกย้ าความรู้สึกอาฆาตมาดร้ายการใช้ความรุนแรง
นั้นมีแต่การสูญเสียกับสูญเสีย ซ่ึงอาจจะดูอย่างประเทศญี่ปุ่นทีแ่พ้สงครามโลกก็กลับมาการพัฒนาคน
ของตนเองให้มีศักยภาพเพ่ือเผชิญกับโลกสมัยใหม่ ที่ไม่ได้สร้างความเกลียดชังต่อสังคมโลก สุดท้ าย

ประชาชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา อย่างเราที่ได้ทราบกัน ซ่ึงมิติสามจังหวัดชายแดนใต้ก็เช่นเดียวกัน
ที่ต้องมีการพัฒนาคน พัฒนากลไกรัฐ ซ่ึงอาจกล่าวโดยสรุป คือ ควรให้มีการปฏิรูปโครงสร้างทาง

อ านาจการเมืองการปกครองที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ ต่อไป 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธ ีวิจ ัย 

 
 การวิจัยของการศึกษาฉบับนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

เพ่ือการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ในการก่อตัวองค์กรหรือขบวนการคิดต่างจากรัฐ โดยมีแนวคิด หลักคิด 
และกระบวนการจัดการองค์กร กองก าลังติดอาวุธอย่างไร ที่ มีการเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
ปัจจัยที่เป็นมูลเหตุที่ท าให้เกิดความขัดแย้งและสร้างความรุนแรงต่อเนื่องตลอดมาหลายทศวรรษ เพ่ือ

เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 
 

1.  ความหมายของการวิจัยเช ิงค ุณภาพ  
 
 ได้มีผู้ให้ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพที่หลากหลาย ซ่ึงการศึกษานี้สามารถประมวล 

สรุปได้ ดังนี้ 
 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง กระบวนการที่ถูกน ามาใช้เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูล

ซ่ึงน าเสนอในรูปของค าพูด และรูปภาพ ไม่ใช่ตัวเลข 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การใช้วิธีการศึกษาหลายแบบ ซ่ึงรวมทั้งแนวทาง
การศึกษาแบบตีความ (Interpretive Approach) และแนวทางการศึกษาเชิงธรรมชาติ (Naturalistic 

Inquiry) ซ่ีงความหมายว่า นักวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาสิ่งต่าง ๆ ในสถานที่ท่ีเป็นธรรมชาติ โดยพยายาม
ที่จะท าความเข้าใจหรือตีความปรากฏการณ์ตามการให้ความหมายของที่อยู่ในที่นั้น ๆ การวิจัยเชิงคุณภาพ

เก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์หลาย ๆ แบบซ่ึงพรรณนาช่วงเวลาที่เป็นกิจวัตรและช่วงเวลาที่
มีปัญหาและความหมายในชีวิตหรือองค์กร เช่น การศึกษารายกรณี ประสบการณ์ส่วนบุคคล อัตชีว  
ประวัติ การสัมภาษณ์ การสังเกต เอกสารทางประวัติศาสตร์ และสื่ออ่ืน ๆ  

 3. การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์
ทางสังคมจากสภาพแวดล้อมนั้น ๆ การวิจัยเชิงคุณภาพให้ความสนใจกับข้อมูลด้านความารู้สึก นึกคิด 

ความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล มักใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ใช้การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์อย่างมาเป็นทางการเป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเน้น
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 

 4. การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง ข้อมูลจากมุมมองของคนที่ถูกศึกษามากกว่าการน า 
เสนอข้อมูลจากมุมมองของผู้วิจัย และเป็นความจริงที่ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพต้องการแสวงหาความเข้าใจ

เก่ียวกับความคิดของคนที่ถูกศึกษา ด้วยเหตุผลท่ีว่าสิ่งนี้มีความส าคัญ หากนักวิจัยต้องการพรรณนา
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และอธิบายพฤติกรรมของคนที่ถูกศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (http://library.senate.go.th/document/ 
Ext12/12625_0015.PDF) 

 
2.  ว ิธ ีการด าเนินการวิจัย 

 
 การด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ โดยท าการศึกษาข้อมูลจากงานเขียนเก่ียวกับความขัดแยง้
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และสถานการณ์หรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นพ้ืนที่ที่ เป็นลักษณะเชิง

ประวัติศาสตร์ และข้อมูลของคู่ขัดแย้งที่ท าการศึกษา คือ ขบวนการพูโล ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 

 2.1 แหล่งข้อมูลในการวิจัยเอกสาร  
  2.1.1 ศึกษาจากเอกสารประวัติศาสตร์ (Historical Approach) และศึกษา
ประวัติศาสตร์เหตุการณ์ส าคัญๆ ในพ้ืนที่โดยอาศัยฐานข้อมูลเอกสารหลักฐานผ่านงานเขียน บทความ 

จากส านักต่าง ๆ (Document Research) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องเพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

   1.1 หนังสือแนวประวัติศาสตร์ เชิงวิเคราะห์ ทั้งในและต่างประเทศ 
   1.2 วารสาร บทความ 
   1.3 หนังสือพิมพ์ 

  2.1.2 การศึกษาค้นคว้ามูลเหตุในการก่อตัวพูโล การพัฒนาการ นโยบายใน
การขับเคลื่อน กระบวนการสร้างองค์กร การพัฒนาการ จากเอกสารต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
จากเอกสารชั้นต้น (Primary Sources) ที่ตีพิมพ์แล้ว เช่น หนังสือและเอกสารที่เป็นภาษามาเลเซีย (รูมี) 

ที่ขบวนการพูโลเขียนขึ้นมาเอง  
  2.1.3 หนังสือกลุ่มขวนการพูโล การบริหารจัดการองค์กร นโยบายต่าง ๆ แต่

ละฝุาย ด้านการทหาร ด้านการเมือง ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านมวลชน ฯลฯ 
 
 2.2 การ เก็บรวบรวมเอกสาร  (Document Review)  

  การศึกษานี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  2.2.1 จุลสารประชาสัมพันธ์มิติศาสนา ภาษายาวี แปลภาษาไทย 

  2.2.2 ข้อบังคับกองก าลังติดอาวุธ ภาษายาวี แปลภาษาไทย  
  2.2.3 จุลสารประชาสัมพันธ์ ฝุายกองก าลังติดอาวุ 1994 เพลงพูโล  
  2.2.4 ธรรมนูญพูโลฉบับแก้ไข 2005 ภาษายาวี แปลภาษาไทย  

  2.2.5 หนังสือเบอร์ซาตู 13 ตุลาคม 1989 ภาษารูมี แปลภาษาไทย 

http://library.senate.go.th/
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  2.2.6 หนังสือข้อมูลเพ่ิมเติมพูโล การพูดคุย กรุงดัมซัก ซีเรีย ภาษารูมี แปล 
ภาษาไทย  

  2.2.7 หนังสือเรียกร้อง ภาษายาวี แปลภาษาไทย 18 เมษายน 1887  
  2.2.8 มิติการประชุมพบปะ 8 พฤศจิกายน 1997  

  2.2.9 หนังสือแจ้งการเจรจา พูโลกับรัฐไทย 26-28 เมษายน 1994 
  2.2.10 นังสือมติสภาซุรอ 23 - 07 – 2011  
  2.2.11 หนังสือชี้แจง โอ ไอ ซี 23 – 06 – 2011  

  2.2.12 หนังสือเรียกร้องความเป็นหนึ่งพูโล 15-10-1997 
 

 2.3 การ เก็บข้อมูลเช ิงค ุณภาพ   
  การเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพของการศึกษานี้ มี 3 วิธีหลัก ๆ คือ     
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร 

 
 2.4 การสัมภาษณ์  

  หมายถึง การสนทนากับผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเผชิญหน้าตัวต่อตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์ หรือการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Focus Group Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพอาจแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้างและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การสัมภาณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพส่วนใหญ่เป็น
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซ่ึงผู้วิจัยจะต้องมีความต้ังใจอย่างมากในการับฟัง
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเคารพและมีความกระตือรือร้นเก่ียวกับสิ่งที่ได้รับฟัง และจะต้องมี

ความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะรับฟังและท าความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลบอก 
  *** ก่อนการสัมภาษณ์ต้องแนะน าตัวก่อนว่า เป็นใคร ท าอะไร ท าวิทยานิพนธ์

เรื่องอะไร ท าไมสนใจหัวข้อนี้และอาจจะต้องบอกว่า ในงานศึกษานี้จะใช้วิธีการอ้างชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์
หรือไม่ แต่ถ้าให้แนะน าคิดว่า ใช้ชื่อสมมติ 
 

 2.5 การสัมภาณ์เช ิงลึก (In-Depth Interview)  
  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้การสัมภาณ์เด่ียวแบบเผชิญหน้า โดยผู้สัมภาษณ์

สอบถามผู้ให้ข้อมูลตามแนวค าถาม (Interview Guideline) ที่วางไว้ แนวค าถามนี้เป็นค าถามปลายเปิด
ที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการถาม รูปแบบการสัมภาษณ์ควรมีลักษณะเป็นการสนทนา กันตาม
ธรรมชาติ จากประเด็นที่ต้ังไว้ผู้สัมภาษณ์อาจแตกเป็นค าถามย่อยได้อีกเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้ตอบได้

ให้ความเห็นจนครบถ้วนและชัดเจน 
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 2.6 การ เตร ียมการสัมภาษณ์เช ิงลึก   
  การเตรียมการสัมภาษณ์เชิงลึกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 

  2.6.1 ด้านผู้สัมภาษณ์ เตรียมแนวค าถามเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ ซ่ึงมีหลักใน
การเตรียมพอสรุปได้ คือ วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ คือ อะไร เพ่ือให้บรรลุวันถุประส งค์นั้น ควรมี

ค าภามหลัก ๆ อะไรบ้าง เขียนค าถามหลักเหล่านั้นในลักษณะค าถามเปิด แตกค าถามหลักออกเป็น
ค าถามย่อยให้ละเอียดที่สุดที่จะท าได้ เพ่ือจะได้ไม่ลืมประเด็นในขณะสัมภาษณ์ 
  2.6.2 ด้านผู้ใหสัมภาษณ์ ท านองเดียวกับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ผู้ให้สัมภาษณ์

ควรเป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือรู้เรื่องดีเก่ียวกับประเด็นที่จะสัมภาษณ์ เนื่องจากการสัมภาษณ์เชิงลึกต้องใช้
เวลาค่อนข้างมากเพ่ือให้ได้ข้อมูลลึกซ้ึงตามที่ต้องการ ดังนั้น จึงไม่จ าเป็นต้องสัมภาษณ์คนเป็นจ านวน

มากเหมือนกับการสัมภาษณ์ประกอบการสอบถาม ส่วนจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์นั้นขึ้นอยู่ กับประเด็นที่
ต้องการหาข้อมูล 
 

 2.7 แกนน าบุคคลส าค ัญของขบวนการ   
  ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยน ามาก าหนดเป็นกรอบการสร้างแนวค าถาม

ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ต่อไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จะใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการหรือแบบ
ไม่มีโครงสร้าง (Informal or Unstructured Interview) โดยสัมภาษณ์จ านวนทั้ง 10 -15 คน แบบ
ประชุมแลก เปลี่ยนกัน (การสัมภาษณ์มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เก่ียวข้องกับประวัติเป็นเป็นมาของขบวนการ

พูโล หรือ Time line และการสัมภาษณ์กับการพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายการสร้างกระบวนการ 
สันติภาพ)  
  2.7.1 การเลือกกลุ่มเปูาหมายในการวิจัย เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มเปูาหมายการวิจัย

ครั้งนี้ ได้แก่ 
   - เป็นสมาชิกแกนน าขบวนการระดับอาวุโส มีต าแหน่งในขบวนการ

ทุกกลุ่ม (พูโล) ทั้งอดีตและปัจจุบัน 
   - คณะกรรมการสภาผู้น าขวนการพูโล หรือ Majles Kepipimnan 
Pulo หรือ MKP และคณะกรรมการซูรอ DSPP 

  2.7.2 ฝุายการเมือง 
  2.7.3 ฝุายการต่างประเทศ  

  2.7.4 ฝุายการทหาร 
  2.7.5 ฝายการศึกษาและวัฒนธรรม  
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 จากเกณฑ์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาแนวคิดและการบริหารจัดการองค์กร และ
แนวทางการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง องค์กรกระบวนการสันติภาพ การปรับตัวแนวทางการต่อสู้

ตามเจตนารมณ์การสร้างกระบวนการสันติภาพ   
 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกระดับแกนน า ฝุาย

การเมือง ฝุายการทหาร ฝุายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกทั่วไป เป็นต้น ของขบวนการเป็นจ านวน 16 คน 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ นามสมมุติ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 บัญชีผู้ให้ข้อมูลการวิจัย 
 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล (นามสมมุติ) ต าแหน่งในอดีต/ปัจจุบัน  

1. นายอับดุลปารี (นามสมมุติ) หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธในสถานกาณ์พูโลใหม่ 

และพูโลเก่า 

2. นายมุสตอปา (นามสมมุติ) หัวหน้ากลุ่มย่อย พูโลเก่า พูโลใหม่ และพูโล 88 

3. นายเปาะลง (นามสมมุติ) หัวหน้าฝุายการเงิน/อดีตหัวหน้ากลุ่มย่อย  

4. นายมูฮ ามัด (นามสมมุติ) หัวหน้ากลุ่มย่อย กองก าลังติดอาวุธ (ศีรนาฆารอ) 

5. นายมูฮ ามัดกามัล (นามสมมุติ) ฝุายวิชาการศาสนา/โครงสร้างของพูโล 

6. นายอีห่มาม (นามสมมุติ) ฝุายวิชาการและฝุายกองก าลังติดอาวุธ 

7. นายอิบรอเฮง (นามสมมุติ) สมาชิก MARA PATANI พูโล DSPP. 

8. นายปะดอมายา (นามสมมุติ) หน่วยคอมมานโด พูโล 

9. นายปะเงาะวาโซ๊ะ (นามสสมุติ) ผู้ที่ใกล้ชิด ตนกูบีรอ กอตอนีลอ/หัวหน้าฝุายกองก าลัง 

ติดอาวุธ 

10. นายอับดุลเราะมาน (นามสมมุติ) สมาชิกอาวุโส 

11. นายมูหามะ ยาการียา (นามสมมุติ) สมาชิกกองก าลังติดอาวุธรุ่นแรก (ศรีฮิมะฮฺ) 

12. นายอัฮมัด (นามสมมุติ) เยาวชนพูโลรุ่นใหม่ 

13. นายเปาะอาบู (นามสมมุติ) คณะกรรมการสภาผู้น าพูโล 

14. นายปะเงาะเลาะ (นามสมมุติ) คณะกรรมการฝุายการเมือง 

15. นายสาเฮาะ (นามสมมุติ) คณะกรรมการฝุายศาสนา 

16. นายฮัมเซาะ (นามสมมุติ) นักศึกษาฝุายการทหารที่ไปเรียน ซีเรีย 
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  เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะน ามาวิเคราะห์และเรียบเรียง และท าการสัมภาษณ์
เชิงลึก (Indeht Interviews) โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 แผนการด าเนินการวิจัย 

 

ขั้นตอน การท างาน 
ภาคเร ียน 

1/2557 2/2559 

1. ขั้นเตรียมการ / / 

2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล / / 

3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  / 

4. ขั้นเรียบเรียงงานวิจัย  / 

5. ขั้นเสนอรายงาน  / 

 
  การวิจัย เรื่อง การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงขององค์กรปลดปล่อยรัฐปาตานี PULO 

(Patani United Beration Organisation) ในความขัดแย้งในพ้ืนที่ชายแดนใต้/ปาตานี ใช้ระเบียบวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการเก็บข้อมูลจากแนวคิด แกนน ากลุ่มขบวนการพูโล  โดย

ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการหรือแบบไม่มีโครงสร้าง (Informal or Unstructured Interview) 
และใช้ข้อความจากเอกสารซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ดังต่อไปนี้  
  การศึกษา เรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปลดปล่อยสหปัตตานี 

(Patani United Liberation Organization – PULO) ในความขัดแย้งในพ้ืนที่ชายแดนใต้/ปาตานี 
หลังการพูดคุยเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาโดย 

มุ่งส ารวจความเป็นมาของกลุ่มพูโล อุดมการณ์และการต่อสู้เพ่ือการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกลุ่มพูโล และจุดเน้นส าคัญสูงสุด ผู้วิจัยต้องการศึกษาการปรับตัวในการต่อสู้
ของกลุ่มพูโล หรือองค์กรปลดปล่อยสหรัฐปาตานี ทั้งนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่า องค์ความรู้จากการศึกษาครั้ง

นี้จะช่วยให้ผู้สนใจและผู้เก่ียวข้องมองเห็นวิวัฒนาการการต่อสู้ของกลุ่มพูโล และทัศนคติในการต่อสู้ของ
กลุ่มพูโล อันเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่จะสามารถช่วยให้เข้าใจปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ หลังจากภาครัฐมีนโยบายมีความชัดเจนในการขับเคลื่อนกระบวนสร้างสันติภาพ
ในพ้ืนที่  
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  จากเกณฑ์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาแนวคิดและการบริหารจัดการองค์กรและ
แนวทางการปรับตัว องค์กรกระบวนการสันติภาพ การปรับตัวแนวทางการต่อสู้ตามเจตนารมณ์การสร้าง

กระบวนการสันติภาพ   
 2.8 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกระดับแกนน า ฝุาย

การเมือง ฝุายการทหาร ฝุายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกทั่วไป เป็นต้น ของขบวนการเป็นจ านวน 10 คน 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
 2.9 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จะใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการหรือแบบไม่มี

โครงสร้าง ( Informal or Unstructured Interview) โดยสัมภาษณ์จ านวนทั้ง 10 -16 คน แบบ
ประชุมแลกเปลี่ยนกัน (การสัมภาษณ์มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เก่ียวข้องกับประวัติเป็นเป็นมาของขบวนการ

พูโล หรือ Time line และการสัมภาษณ์กับการปรับตัวต่อนโยบายการสร้างกระบวนการสันติภาพ)   
 2.10 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเริ่มวิจัยด้วยเริ่มศึกษาทฤษฎีความขัดแย้งต่าง ๆ 
และศึกษาหนังสือแนวประวัติศาสตร์ปัตตานี บทความจากแหล่งต่าง ๆ และศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดใน

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ การติดต่อขอหนังสือจากแกนน าขบวนการพูโลระดับต่าง ๆ เก็บรวบรวมข้อมูล 
ซ่ึงท าการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ โดยมีการจดบันทึกข้อมูล (Note-Taking) เพ่ือน าข้อมูลที่เก็บ

ได้ไปวิเคราะห์ 
 2.11 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเริ่มท าการวิเคราะห์พร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ไป จนกระทั่งหลังเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น ในการวิจัยจึงมีการเก็บข้อมูลโดยน าข้อมูลที่ได้แต่ละครั้งมาเรียง

ข้อมูลตามค าส าคัญ หาความเชื่อมโยงของค าส าคัญ จัดกลุ่มใหม่ สร้างผังความเชื่อมโยง (Conceptual 
Framework) ให้สอดคล้องกันโดยการตรวจสอบกับค าถามวิจัย แนวคิดทฤษฎีและข้อมูลที่ค้นพบ โดย
ด าเนินการวิจัยด้วยเครื่องมือดังที่ได้กล่าวมาแล้วจนได้ข้อมูลเพียงพอในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

แล้วจัดท ารายงานวิจัยต่อไป  
 2.12 การสังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จะถูกน ามาสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้ 

ใหม่ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 2 แบบ คือ  
  1. แบบ Descriptive เป็นการน าเสนอแบบพรรณนาโดยให้รายละเอียดที่ลึก
และกว้าง 

  2. แบบ Explanatory เป็นการน าเสนอค าอธิบายให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ
แนวคิด 

 2.13 การเขียนรายงาน 
  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและปฏิบัติการภาคสนาม มาเขียนเป็นรูปเล่มรายงาน
จากการถอดผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในรูปแบบการบรรยายและการพรรณนาอย่างมีเหตุมีผล  
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3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ร ับ 
 

 การศึกษานี้ได้ทราบและเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ หลักคิด และพัฒนาการของพูโลกับ
การต่อสู้ในพ้ืนที่ชายแดนใต้/ปาตานี และกับการเปลี่ยนแปลงของพูโลกับการต่อสู้ในพ้ืนที่ชายแดนใต้/ 

ปาตานี และสาเหตุในการก่อตัวองค์กรต่อต้านรัฐ 
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บทที่ 4 
องค์กรปลดปล่อยสหปาตานี 

Patani United Liberation Organization (PULO) 
 

 ความขัดแย้งขนาดใหญ่จะมาจากสาเหตุไม่ก่ีสาเหตุ คือ ความขัดแย้งทางการเมือง 

ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ และศาสนาและวัฒนธรรมปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นสงคราม อาณาจักร สงครามกลางเมือง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สงครามกองโจร การก่อกบฏ การก่อ 
จลาจล การลอบสังหาร การปฏิวัติ การรัฐประหาร การทรมาน การลักพาตัว และการก่อการร้าย  

(ชัยวัฒน์  สถาอานันท์, 2553) 
 

  
 

ภาพที่ 4 สัญลักษณ์พูโล 1968 
 

รูปที่ 5 สัญลักษณ์พูโล พี.โฟ 

 
 จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของพูโลจากเรื่องราวที่ถูกเล่าโดยสมาชิกองค์ กร 

พัฒนาการและเปลี่ยนแปลงขององค์กร ต้ังแต่ปี 1965 (2508) จนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็นช่วงต่างๆ ได้ ดังนี้ 
 1. พ้ืนฐานจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์ปาตานี (1965 – 1966) 
 2. การจุดประกาย กระตุ้น ความคิดแนวทางปลดปล่อย (1965 – 1967) 

 3. ปีแห่งการก่อต้ังและประกาศ (22 มกราคม 1968) 
 4. ยุคความรุ่งเรืองในการเคลื่อนไหว (1970 – 1980) 

 5. การสร้างการยอมรับจากนานาประเทศ นโยบายใต้ร่มเย็นเหตุการณ์ประท้วงปัตตานี 
(1981– 1985) 
 6. การปฏิรูปองค์กร (1987) 

 7. การก่อต้ังเบอร์ซาตู (1989) 
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 8. ยุคแห่งการสร้างความปรองดอง (2004 -ปัจจุบัน) 
 9. การเข้าร่วม Majlis Syura Patani หรือ Mara Patani 
 

1.  พื้นฐานจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร ์ปาตานี (1965 – 1966) 
 

 ช่วงดังกล่าวมีพ้ืนฐานจากความขัดแย้งและน าไปสู่ความรุนแรงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
(ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามีกลุ่มบุคคลคิดต่างจากรัฐหลาย ๆ กลุ่ม และ

แนวคิดของแต่ละกลุ่มมองสาเหตุท าให้เกิดการคิดต่างจากรัฐหลายสาเหตุ ในที่นี้จะกล่าวถึงประวัติศาสตร์
และพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของพูโลกับการต่อสู้ในพ้ืนที่ชายแดนใต้/ปาตานี  
 ประเด็นที่จะกล่าวในที่นี้คือ ขบวนการพูโลจัดระบบโครงสร้างอย่างไร มีกระบวนการ 

สร้างแรงจูงใจการเข้ารว่มเป็นสมาชิก แนวนโยบายในการต่อสู้ องค์กรมีแรงจูงใจในการก่อต้ัง อุดมการณ์ 
หลักคิด มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อสถานการณ์ดังกล่าว 

 ขบวนการพูโล หรือขบวนการปลดปล่อยสหปาตานี (พูโล) หรือ Patani United 
Liberation Organization (PULO) โดยก่อก าเนิดมาจากแนวคิดของนายตนกูบีรอ กอตอนีลอ หรือ 
นายวีระ ณ วังคราม หรือ กาบีร์ อับดุลเราะมัน (ชื่อฉายาจัดต้ังในขบวนการ) เกิดเม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 

1937 (2480) มีพ้ืนเพเดิมเป็นชาวบ้านลูโบ๊ะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส บิดา คือ นายต่วนกูมูฮ าหมัด 
กอตอนีลอ มารดา คือ นางเจ๊ะคอดีเยาะ กอตอนีลอ เขาจบการระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนใน

พ้ืนที่มัธยมต้น โรงเรียนหะยีฮารง (แสงธรรมวิทยายะลา) ระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนอิสลามอยุธยา 
จังหวัดอยุธยา กรุงเทพมหานคร และจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอาลีฆา ประเทศอินเดีย 
(Waham, 2016) 
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ภาพที่ 6 เอกสารพูโลอธิบายประวัติตนกูบีรอ กอตอนีลอ 
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 ตนกูบีรอ เป็นบุตรคนเดียวของครอบครัวต้นตระกูลรายอลือแฆะ เขาได้มองเห็นถึงสภาพ
สังคมมลายูในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้มีสภาพอ่อนแอลง ถูกกดทับด้วย “กฎหมายรัฐบาลสยาม” 

ท้ังในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ท าให้มีความสับสน สภาพที่เลวร้ายมากขึ้น โดย
ส่วนฝุายราชการระดับล่างมีการกดขี่ ข่มเหง รังแก หลากหลายกรณี และได้มองถึงนโยบายของรัฐบาลสยาม 

ที่มีความพยายามจะผสมกลมกลืมสังคมมลายูมุสลิมภาคใต้อย่างเห็นได้ชัดขึ้น เช่น นโยบายสร้างนิคม
พัฒนาตนเอง เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน เปลี่ยนชื่อสกุลบุคคล ฯลฯ เหตุดังกล่าว จุดประกายและกระตุ้นความคิด 
แนวคิดเริ่มแรกนั้นมีความคิดในการที่จะปรึกษาหารือกับขบวนการแนวร่วมปลดปล่อยปาตานี (Barissan 

National pembebasan patani หรือ (BNPP) และแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ หรือ Barisan revolusi 
national หรือ (BRN) เพราะทั้ง 2 กลุ่มขบวนการมีเจตนาและยืนหยัดต่อสู้ เพ่ือเป็นการปฏิบัติการเคลื่อนไหว

เพ่ือชาวปาตานีในหลาย ๆ มิติ แต่แล้วไม่สามารถตกลงกันได้ เพราะแนวคิดที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ
ฝุาย BNPP นั้นเป็นการเคลื่อนไหวในกลุ่มเชื้อสายสุลต่านปาตานีและวิชาการศาสนาและในส่วน BRN 
เน้นการปฏิวัติการต่อสู้แนวสร้างความรุนแรง  

 ในที่นี้จะกล่าวถึงล าดับเหตุการณ์ช่วงเวลาในการเคลื่อนไหวของพูโลตลอดระยะเวลา 
50 ปี มีการพัฒนาการและปรับตัวอย่างไรกับการต่อสู้ต่อไป (Waham, 2016: 25-05)  

 
2.  การจุดประกายความค ิด การกระตุ้นความค ิด และแนวทางปลดปล่อยเพื่ออิสรภาพ   
 

 ในปี พ.ศ.2508 (1965) – พ.ศ.2509 (1966) พูโลได้ริเริ่มมีการบ่มเพาะแนวความคิดใน
การต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยรัฐปาตานี ตามแนวทางประชาธิปไตยอิสลามสายกลางไม่สุดโต่ง และไม่นิยม
ความรุนแรง โดยนายต่วนกูบีรอ กอตอนีลอ ได้มีความพยายามในการขยายแนวความคิดขบวนการการต่อสู้

ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่เป็นแนวพ้ืนฐานสากล ถูกต้องตามหลักการอิสลา มเพ่ือปกปูองสิทธิ
พลเมืองและอิสรภาพ โดยเฉพาะการปลุกจิตส านึก ชาตินิยมมลายู จากการหลับใหลในความมืดมิด

แห่งนโยบายผสมผสานกลมกลืน วัฒนธรรมจากรัฐไทยที่ชาวมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนไทย ที่ได้รับผล 
กระทบหลายๆ กรณีซ่ึงอาจจะไม่อาจกล่าวถึงผลกระทบต่าง ๆ ในพ้ืนที่มากนัก 
 จากค าบอกเล่านี้เปูาหมายที่ไปศึกษาและเผยแพร่ในโซนนี้นั้น  คือ ประเทศอินเดีย 

ปากีสถาน อินโดนีเซีย มาเลเซียและโซนตะวันออกกลาง หรือโซนประเทศอาหรับ เพราะชนชาวปาตานี  
หลบหนีลี้ภัยไปพ านัก ณ ประเทศดังกล่าว โดยใช้วิธีการจัดการพบปะพูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน

สถานการณ์ในปาตานี ซ่ึงได้ด าเนินการประเทศแรกในประเทศอินเดียที่ มหาวิทยาลัยอาลีฆา (เป็นสถานศึกษา
ของตนกูบีรอฯ) กับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น นักการเมือง นักศึกษา และบุคคลมลายูที่พ านัก
ในต่างประเทศ วัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือน าเสนอแนวคิดในการต่อสู้ กับรัฐสยาม ซ่ึงจากพูดคุยและ

แลกเปลี่ยนนั้นมีข้อสรุปว่า ควรให้มีการจัดต้ังองค์กรต่อสู้ขึ้น ตามแนวคิดที่ไม่นิยมสร้างความรุนแรง
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เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการศาสนาเป็นหลักและก็ได้มีการก าหนดหลักคิด แนวปฏิบัติ
พร้อม ๆ กัน  

 และการประชุมพบปะที่ประเทศปากีสถาน มหาวิทยาลัยการาจีให้กับนักศึกษา โดย
ได้มีการเชิญนักการเมืองในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มีบทบาทส าคัญ ๆ ในอดีตมาปรึกษาหารือเช่นเดียวกัน 

ซ่ึงมีหลาย ๆ ท่าน (ผู้วิจัยไม่อาจจะกล่าวได้) มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก่ียวกับการต่อสู้ใน
มิติต่าง ๆ และเพ่ือศึกษาค้นหา ปัญหา วิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะการสร้างองค์กร
ที่สังคมโลกให้การยอมรับในมิติต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางการต่อสู้ที่ เรียกว่า Perjuangan หรือ Struggle 

พัฒนาการไปสู่การญีฮาด (Jihad) กับรัฐบาลสยาม ตามหลักคิด องค์การปลดปล่อยสหรัฐปาตานี และ
ได้มีการจัดท าเอกสารหลักคิด เพ่ือเผยแพร่แนวทางการต่อสู้ในมิติศาสนาหรือ  

 
 2.1 จุลสารฝ่ายอูลามอขบวนการพูโล  
  สาระส าคัญของเอกสารดังกล่าว สะท้อนความคิดที่เป็นไปตามแนวทางศาสนา

อิสลามอย่างเคร่งครัด  
  เอกสารเริ่มต้นด้วยการแสดงด้วยความรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อ “ศาสนาและ

ชาติพันธุ์” อันเป็นที่รักของชาว “ปาตานี” และลูกหลาน “ชาวมลายูมุสลิมปาตานี” ในจุลสารฉบับนี้
พวกเขาได้เขียนด้วยภาษาที่บุคคลทั่วไปชาวปาตานีสามารถเข้าใจง่าย โดยเฉพาะคนสมัยนี้ที่ยิ่งนานยิ่ง
ไม่เข้าใจภาษาของตนเอง จุลสาร ฉบับนี้จึงเป็น “เรื่องราวเก่ียวกับกฎของการท าญีฮาด” หรือทาง

ภาษามลายู เรียกว่าการต่อสู้และสิ่งที่เก่ียวข้องกับเรื่องนี้ 
  เอกสารระบุว่าอันที่จริงแล้วเรื่องที่เก่ียวข้องกับการท าญีฮาดนั้นได้มีเขียนแล้วใน
หนังสือภาษามลายูยาวีอ่ืนๆ และหนังสือว่าด้วยกฎหมายอิสลามที่มีมากมายอยู่แล้ว แต่ที่ เป็นปัญหา 

คือ เรื่องที่เก่ียวข้องกับ “การท าญีฮาด” ในเรื่องของมูอามาลาต (การท าธุรกรรม) ที่ได้มีการสอนให้ 
กับนักเรียนปอเนาะอันที่จริงแล้วการญีฮาดบางครั้งจะต้องเป็น“ฟัรฏุกีฟายะห์และบางสถานการณ์มัน

เป็นฟัรฏูอีน (ข้อบังคับ)” 
  เพ่ือที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่อของการท าญีฮาดในความหมายที่กว้างอีกส าหรับ
ประชาชนชาวปาตานีโดยเฉพาะเหล่าเยาวชนทั้งหลาย จึงได้จัดท าเอกสารนี้ขึ้นมาที่จะอธิบายการท า 

ญีฮาดตามค าสอนของอัลกุรอานอัลฮาดีษ และค าสอนของอูลามาอที่ถูกยอมรับ ผู้เขียนหวังว่าเอกสาร
ฉบับนี้จะสามารถเป็นคู่มือน าทางในเรื่องญีฮาดให้กับพวกเขาและยังจะสามารถสร้างความเชื่อม่ันว่า สิ่ง

ที่พวกเขากระท าอยู่ นั้นคือ สิ่งที่ถูกต้อง เป็นการกระท าที่ศาสนาได้สอนเอาไว้อย่างถูกต้อง 
  จากนั้นเอกสารจุลสารก็ระบุว่า 
  “อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า  
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  จงกล่าวเถิดมูฮ าหมัด นี้คือ แนวทางของฉัน ฉันเรียกร้องไปสู่ อัลลอฮฺอย่างประจักษ์
แจ้งทั้งตัวฉันและผู้ปฎิบัติตามฉัน และมหาบริสุทธ์ิแห่งอัลลอฮฺฉันมิได้อยู่ในหมู่ผู้ต้ังภาคี (ยูซุฟ: 108)” 

 
  เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่สามารถเข้าใจง่าย ซ่ึงจะประกอบด้วย เรื่องราวเก่ียวกับ

การท าญีฮาดร่วมสมัยที่เป็นจุดสนใจส าหรับชาวมลายูมุสลิมปาตานี และส าหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง
ของการท าญีฮาด พวกเขาสามารถเรียนรู้จากเหล่าผู้รู้ที่มีอามานะห์ เราทุกคนก็รู้อยู่ ดีแล้วว่าอายะห์   
อัลกุรอานและฮาดีษของท่านนบีที่พูดถึงการท าญีฮาดนั้นมีมากมาย แต่ที่เขียนในเอกสารฉบับนี้ เพียง

ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะเอกสารฉบับนี้มิใช่เป็นหนังสือเฉพาะ แต่มันเป็นเพียงเอกสารย่อสั้นๆ เท่านั้น
เพ่ือที่จะ “เชิญชวนประชาชาติสู่การต่อสู้ที่ถูกยอมรับโดยพระองค์อัลลอฮฺ” เอกสารดังกล่าวลงนามผู้เขียน

ที่ชื่อ “อิบนูซัยน์อัลฟาตอนี” 
  ผู้เขียนได้ให้ค าอธิบายโดยละเอียดถึงความหมายของญีฮาดค าว่าญีฮาดหากแปล 
เป็นภาษามลายูจะ เรียกว่า “การต่อสู้” ค าว่าญีฮาดมาจากภาษาอาหรับ  คือ Ja ha da ซ่ึงจะมี

ความหมายหลายความหมาย คือ พลังหรือถ้าอ่านอีกแบบหนึ่งก็จะมีความหมายความยากล าบาก ญีฮาด
มีสองความหมาย คือ พลังกายและความยากล าบาก การท าญีฮาดที่จะน าพาสู่ชัยชนะนั้นจ าเป็นต้องมี

พลังและต้องยอมรับในความยากล าบาก ฉะนั้น องค์ประกอบของญีฮาด คือ พลังความยากล าบากที่
น าสู่ชัยชนะ  
  หากต้องการชัยชนะในการต่อสู้ของชาวมลายูมุสลิมปาตานีแล้ว จ าเป็นต้องมี

การสร้างพลังให้แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นด้านอาวุธที่เหมาะสมทันสมัย ด้านเศรษฐกิจ และการเงินให้มี
การเตรียมการให้มากที่สุด ส่วนในด้านจรรยาบรรณ เช่น ความตระหนัก ความเข้าใจ การเมืองและ
อ่ืนๆ ในส่วนนี้อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า “และพวกเจ้าจงเตรียมไว้ส าหรับ (ป้องกัน) พวกเขา 

สิ่งท่ีพวกเจ้าสามารถ อันได้แก่ ก าลังอย่างหน่ึงอย่างใด และการผูกม้าไว้ โดยท่ีพวกเจ้าจะท าให้
ศัตรูของอัลลอฮฺ และศัตรูของพวกเจ้าหวั่นแกรงด้วยสิ่งน้ัน และพวกอ่ืนๆ อีกจากพวกเขา ซ่ึงพวก

เจ้ายังไม่รู้จักพวกเขา อัลลอฮฺทรงรู้จักพวกเขาดี (อัลอันฟาล: 60)” จากนั้นผู้เขียนได้พยายามเชื่อมโยง
ให้เห็นว่า “ปัญหาที่เราต้องท าตัวเองว่าชาวมลายูมุสลิมปาตานีได้ปฏิบัติตาม โองการนี้แล้วหรือยัง” 
  ญีฮาดจึงมีความหมายว่าการทุ่มเทก าลังกายเพ่ือเปูาหมายเดียว ความหมายใน

ด้านศาสนา คือ ยอมเสียสละแรงกายเพ่ือร่วมกันสร้างสังคมแห่งอิสลามโดยการใช้กฎหมายของอัลลอฮฺ 
ขึ้นมาบนหน้าแผ่นดินแห่งนี้ จากความหมายทั้งสองแง่มุมนี้ ญีฮาดยังแบ่งออกในหลายมิติ อย่างเช่น  

  1. ญฮีาดในด้านการศึกษา คือ การเผยแพร่ความเข้าใจเก่ียวกับอิสลามที่แท้จริง
ปราศจากความคิดที่ไม่ดีต่อค าสอนของศาสนาอิสลาม 
  2. การเสียสละทรัพย์สินเพ่ือช่วยเหลือประชาชาติอิสลามในการสร้างสังคมอิสลาม 

  3. เผยแพร่ค าสอนของอิสลามในเชิญชวนความดีและการปราบปรามความชั่ว 
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  4. ญีฮาดในรูปแบบการท าสงครามซ่ึงญีฮาดชนิดนี้แบ่งออกเป็นสองรูปแบบ คือ 
ฟัรฎู กีฟายะห์ และฟัรฎูอีน (บังคับ)  

  ญีฮาดฟัรฎูกีฟายะห์ (รูปแบบสงคราม) คือ เม่ือการเผยแพร่ศาสนาถูกสกัดก้ัน
ในการที่จะเผยแพร่ให้กับชนอ่ืนในประเทศของเขาและเพ่ือสร้างการปูองกันและความปลอดภัยของ

ประเทศอิสลามญีฮาดฟัรฎูอิน (บังคับ) เม่ือกาฟีร (ผู้ปฏิเสธศรัทธา) เข้ามาบุกรุกเข้ามาในดินแดนของ
มุสลิม เช่น ดินแดนปาตานีในปัจจุบันจึงเป็นที่ชัดเจนแล้วหากศึกษาในหนังสือกฎหมายอิสลาม ทั้ง
ภาษามลายูและอาหรับ. 

  “อัลลอฮฺได้ตรัสในค าภีร์อัลกุรอานซุเราะห์อัตเตาบะห์ โองการที่ 123 มีความหมาย
ว่าโอ้ศรัทธาชนท้ังหลาย จงสู้รบกับบรรดาผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียงพวกท่าน ท่ีเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเสียก่อน 

และจงให้พวกเหล่าน้ันประสบกับความรุนแรงจากพวกท่านและพึงรู้เถิดว่าแท้จริง อัลลอฮฺ น้ันทรง
อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ย าเกรงท้ังหลาย” 
  เม่ือกล่าวถึงจุดนี้ผู้เขียนจุลสาร ก็กล่าวถึงการต่อสู้ของชาวปาตานี  ว่าปาตานี

สมัยก่อนเป็นดินแดนที่ปกครองโดยคนมุสลิมมลายูเองก่อนที่จะถูกล่าอาณานิคม ปาตานีไม่เพียงแค่อยู่
ใกล ้แต่เป็นเมืองชายแดนกับ “ประเทศกาฟีรสยามผู้ต้ังภาคี” ตอนนี้ ดินแดนแห่งนี้ถูกล่าโดยสยาม

และถูกปกครองโดยพวกเขา เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ส าคัญส าหรับ (ชาวปาตานี) ในการท าสงครามขับไล่
สยามออกจากดินแดนแห่งนี้ ชาวมุสลิมปาตานีมิอาจที่จะปฏิเสธการท าสงครามด้วยเหตุผลประการใด
เพราะโองการของอัลลอฮฺชัดเจนให้ต่อสู้กับผู้ปฏิเสธศรัทธาเหมือนทุกวันนี้ 

  ด้วยเหตุดังกล่าวนั้นการท าญีฮาดเพ่ือต่อต้านกาฟีรสยามเป็นที่ชัดเจนว่าเป็น
ฟัรฎูอีน (บังคับ) ส าหรับชาวมุสลิมมลายูปาตานีทั้งชายและหญิงไม่ว่าคนรวยหรือยากจน ต าแหน่งใน
สังคม คนมีความรู้หรือคนทั่วไป ทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันตามความสามารถของแต่ละคน หน้าที่การท า  

ญีฮาด ดังกล่าวนั้นเท่ากับการละหมาดห้าเวลาในแง่ของฟัรฎูอีน ดังนั้นอัลลอฮฺ ได้ตรัสในอัลกุรอาน ซูเราะห์
อัตเตาบะห์ โองการที่ 41 มีความหมายว่า “พวกเจ้าจงออกไปกันเถิด ท้ังผู้ท่ีมีสภาพว่องไวและผู้ ท่ีมี

สภาพเชื่องช้า และจงเสียสละท้ังด้วยทรัพย์ของพวกเจ้า และชีวิตของพวกเจ้าในทางของ อัลลอฮฺ 
น่ันแหละ คือ สิ่งท่ีดีย่ิงส าหรับพวกเจ้า หากพวกเจ้ารู้” 
  กล่าวในอีกแง่หนึ่งอาบูอับดุลลอฮอัลกุรฏูบี ได้อธิบายโองการนี้ว่า การท าญีฮาด

เป็นฟัรฎูอีนเพ่ือขับไล่ศัตรูออกจากดินแดนอิสลาม จึงเป็นข้อบังคับในศาสนาส าหรับทุกคนต้องออกไป
ท าสงครามแม้จะหนักหรือเบา หนุ่มสาวหรือคนแก่ตามความสามารถของแต่ละคน และห้ามใครก็ตาม

หนีออกจากการท าสงคราม หากผู้คนที่อยู่ในประเทศที่ถูกล่าอาณานิคมโดยชาติอ่ืนไร้พลัง ชนนั้นจ าเป็น 
ต้องจับมือรวมตัวเป็นหนึ่งเพ่ือขับไล่ศัตรูออกจากดินแดนอิสลามที่ถูกล่าอาณานิคม  
  พูโลจึงยืนยันโดยอ้างหลักฐานข้างต้นว่าประเทศอิสลามทั้งหมดหรือบางส่วนถูก

ล่าอาณานิคมโดยกาฟีรแน่นอนเป็นที่บังคับส าหรับคนที่อยู่ในดินแดนนั้นและถ้าหากคนในดินแดนนั้น



48 

ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับศัตรูได้ ข้อบังคับดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจนถึงทั่วดินแดน
อิสลาม ตัวอย่างเพ่ือให้เห็นภาพ คือ ชาวปาตานีถูกล่าอาณานิคมโดยสยาม อันดับแรกคนมุสลิมมลายู

ปาตานี จ าเป็นต้องท าสงครามขับไล่ศัตรูสยามออกจากประเทศอิสลามปาตานี หากชาวมุสลิมมลายู  
ปาตานีไม่มีความสามารถท าสงครามต่อสู้กับสยามได้กฎบังคับดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเทศใกล้เคียง  เช่น

มาเลเซีย หากมาเลเซียไม่มีความสามารถที่จะต่อสู้ได้ กฎบังคับดังกล่าวตกอยู่ กับประเทศอินโดนีเซีย 
ตลอดจนบรูไน ปากีสถาน ประเทศอาหรับและประเทศอิสลามทั้งหมดที่มีอยู่ 
  ผู้เขียนเชื่อว่าหากทุกคนปฏิบัติตามหลักฐานที่มีอยู่นั้น ปาตานีจะได้รับเอกราช

มานานแล้วก็เป็นไปได้ เช่นเดียวกับปาเลสไตน์ แคชเมียร์และอ่ืนๆ แต่ต้องเชื่อม่ันว่าชาวมุสลิมมลายู
ปาตานีต้องรวมตัวสุดก าลังในการจะต่อสู้กับศัตรูของพวกเขาก่อนที่คนอ่ืนจะมารับหน้าที่ดังกล่าวนี้ ดังนั้น  

ถ้าท าไม่ได้ ประชาชาติมลายูจึงตกอยู่ในความน่าเวทนา 
  เพ่ือสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว ผู้เขียนเอกสารอ้างถึงท่านอาลี (รฎ) ซ่ึงได้กล่าว
ว่าไม่มีประชาชาติใดที่ถูกรุกรานในหมู่บ้านของตนเอง นอกเสียพวกเขา คือ ผู้ที่เวทนา จากที่ท่านอาลี 

(รฎ) ได้กล่าวไว้นั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชาวมลายูปาตานี คือ ผู้ที่ เวทนาหลังจากที่ถูกสยามรุกราน 
เพราะไม่มีอิสรภาพอย่างแท้จริง แผนดินพวกเขาถูกยึดและสูญหายจากแผนที่โลกไปอย่างสิ้นเชิง เกียรติยศ

ก็หายไป เปลี่ยนไปเป็นทาสของสยามนักล่าอาณานิคม พวกเขากลับเป็นชนชั้นสามถ้าเปรียบกับต่างชาติ
ที่เข้ามายึดดินแดนแห่งนี้ ความเป็นตนที่หายไป รวมทั้งวัฒนธรรม ชาติพันธุ์หายไปอย่างช้าๆ สังเกตดู
ในทางตอนบนของปาตานี เช่น จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ความเป็นอิสลามมลายูใกล้สูญหายไป

ทุกวันนี้ คือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  
  จากนั้นผู้เขียนก็กล่าวถึงนโยบายที่รัฐบาลไทยที่ผ่อนปรนให้มีคณะกรรมการอิสลาม
ว่า “เรารู้สึกพอใจแล้วหรือที่เรามีเพียงส านักงานคณะกรรมการอิสลามที่ท าหน้าที่เก็บเงินซากาต บริหาร

เรื่องนิกะห์ (การแต่งงาน) แบ่งมรดก แค่นี้หรือ ทั้งๆ ที่อิสลามครอบคลุมทุกมิติด้านการกครอง การบรหิาร 
ประเทศ นอกเหนอืจากเรื่องอีบาดะห์และอากีดะห์ (หลักศรัทธา) ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่สามารถบรรลุ

ความส าเร็จตราบใดที่ดินแดนปาตานียังตกอยู่ในก ามือของนักล่าอาณานิคมสยาม” 
  กล่าวโดยสรุป ประชาชาติมุสลิมมลายูจะยังคงเวทนาหากยังไม่สามารถได้รับดินแดน
กลับคืนมาจากก ามือของนักล่าอาณานิคมสยาม และจะยังคงไม่สามารถที่จะด าเนินการคีลาฟะห์ บน

หน้าแผนนี้อีกต่อไปในความหมายของอิสลาม คือ ศาสนาและประเทศชาติ (เอกสารประชาสัมพันธ์
พูโล ฝ่ายกิจการศาสนาวัฒนธรรม, 1967) 

 
 2.2 ความส าค ัญของการท าญีฮาด 
  เอกสารพูโลชี้ว่าในอัลกุรอานจะมีหลายโองการที่สอนในเรื่องของการท าญีฮาด 

พร้อมทั้งได้อธิบายในเรื่องของความส าคัญของญีฮาดและเกียรติอันสูงทรงของญีฮาด  นอกเหนือจาก  
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อีบาดะห์อ่ืนๆ ในอัลกุรอานยังพูดถึงความส าคัญของผู้ที่เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ  (ซาฮีด) เพราะ
ได้รักษาศาสนาของอัลลอฮฺ พร้อมทั้งในฮาดีษ (วัจนะ) ของท่านนบีก็ได้พูดถึงเรื่องญีฮาดไว้มากมาย อย่าง

ที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในอัลกุรอาน 
  1. ซูเราะห์อัลบากอเราะห์โองการที่ 190 ความว่า และพวกเจ้าจงต่อสู้ในทาง

ของอัลลอฮฺต่อบรรดาผู้ท่ีท าร้ายพวกเจ้าและจงอย่ารุกราน แท้จริงอัลลอฮฺไม่ทรงชอบบรรดาผู้รุกราน 
  2. ซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการ 123 ความว่า โอ้ศรัทธาชนท้ังหลาย จงสู้รบ
กับบรรดาผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียง พวกท่านท่ีเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเสียก่อน และจงให้พวกเหล่าน้ันประสบกับ

ความรุนแรงจากพวกท่าน และพึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮฺน้ันทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ย าเกรงท้ังหลาย 
  3. ซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการ 111 ความว่า แท้จริงอัลลอฮฺน้ันได้ทรงซ้ือแล้ว

จากบรรดาผู้ศรัทธาซ่ึงชีวิตของพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขา โดยพวกเขาจะได้รับส รวง
สวรรค์เป็นการตอบแทน พวกเขาจะต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺแลว้พวกเขาก็จะฆ่าและถูกฆ่า เป็นสัญญา
ของพระองค์เองอย่างแท้จริง ซ่ึงมีอยู่ในคัมภีร์เตารอฮ์อินญีล และกุรอาน และใครเล่าจะรักษา

สัญญาของเขาให้ดีย่ิงไปกว่าอัลลอฮฺ ดังน้ัน พวกท่านจงชื่นชมยินดีในการขายของพวกท่านเถิด 
ซ่ึงพวกท่านได้ขายมันไป และน่ันคือ ชัยชนะอันใหญ่หลวง  ข้อสรุปจากโองการดังกล่าว อัลลอฮฺ 

(ซ.บ.) ได้มีการส่งเสริมให้กับผู้ศรัทธาทั้งหลายพ่ือออกไปต่อสู้ เพราะอัลลอฮฺได้ซ้ือชีวิตและทรัพย์สิน
ของพวกเขาด้วยสวรรค์ถึงเขาจะได้ชัยชนะหรือตายซาฮีดก็ตาม 
  4. ซูเราะห์อันนิซาอฺโองการที่ 71 ความว่า ผู้ศรัทธาท้ังหลาย! จงยึดถือไว้ ซ่ึง 

ความระมัดระวังของพวกเจ้า แล้วจงออกไปเป็นกลุ่มๆ หรืออกไปโดยรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน 
  5. ซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการ 41 ความว่า พวกเจ้าจงออกไปกันเถิด ท้ังผู้ ท่ีมี
สภาพว่องไว และผู้ท่ีมีสภาพเชื่องช้าและจงเสียสละท้ังด้วยทรัพย์ของพวกเจ้า และชีวิตของพวก

เจ้าในทางของอัลลอฮฺ น่ันแหละ คือ สิ่งท่ีดีย่ิงส าหรับพวกเจ้า หากพวกเจ้ารู้” 
  6. ซูเราะห์อัลบากอเราะห์โองการที่ 216 ความว่า การสู้รบน้ันได้ถูกก าหนด

แก่พวกเจ้าแล้ว ท้ังๆ ท่ีมันเป็นท่ีรังเกียจแก่พวกเจ้า และอาจเป็นไปได้ว่าการท่ีพวกเจ้าเกลียดสิ่ง
หน่ึงท้ังๆ ท่ีสิ่งน้ันเป็นสิ่งดีแก่พวกเจ้าและก็อาจเป็นไปได้ว่าการท่ีพวกเจ้าชอบสิ่งหน่ึง ท้ัง ๆ ท่ีสิ่ง
น้ันเป็นสิ่งเลวร้ายแก่พวกเจ้าและอัลลอฮฺน้ันทรงรู้ดี แต่พวกเจ้าไม่รู้ 

  7. ซูเราะห์อัลบากอเราะห์โองการที่ 154 ความว่า และพวกเจ้าอย่ากล่าวแก่
ผู้ท่ีถูกฆ่าในทางของอัลลอฮฺว่า พวกเขาตาย มิได้พวกเขายังมีชีวิตอยู่ แต่ทว่าพวกเจ้าไม่รู้สึก 

  8. ซูเราะห์อาลีอิมรอนโองการที่ 169 – 170 ความว่า และเจ้าจงอย่าได้คิด
เป็นอันขาดว่าบรรดาผู้ท่ีถูกฆ่าในทางของอัลลอฮฺน้ันตายมิได้ พวกเขายังมีชีวิตอยู่ ณ พระเจ้าของ
พวกเขาในสภาพท่ีได้รับปัจจัยยังชีพปลาบปลื้มต่อสิ่ ง ท่ีอัลลอฮฺทรงประทานให้แก่พวกเขา จาก
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ความกรุณาของพระองค์ และปิติยินดีต่อบรรดาผู้ท่ียังมาไม่ทันพวกเขาซ่ึงอยู่เบ้ืองหลังพวกเขาว่า 
ไม่มีความกลัวใด ๆ แก่พวกเขาและท้ังพวกเขาจะไม่เสียใจ 

  9. ซูเราะห์อาลีอิมรอนโองการที่ 157 ความว่าและแน่นอน ถ้าหากพวกเจ้า
ถูกฆ่าในทางของอัลลอฮฺ หรือพวกเจ้าตาย (ในทางของพระองค์) แล้วแน่นอนการอภัยโทษและ

การเอ็นดู เมตตาจากอัลลอฮฺน้ันดีย่ิงกว่าสิ่งท่ีพวกเขาสะสมกันอยู่ 
  10. ฮาดีษของท่านนบีที่พูดถึงความประเสริฐของการท าญีฮาด ความว่า เล่าจาก 
อาบูดาวูด จากอาบูฮูรอยเราะห์ท่านนบีได้กล่าวว่า ญีฮาดนั้นวาญิบ (ข้อบังคับ) ส าหรับเจ้าพร้อมกับ

ผู้น าขอท่านถึงแม้เขาจะดีหรือไม่ก็ตาม 
  11. เล่าจากอบูดาวูด จากอานัส บิน มาลิกท่านนบี (ซอล) กล่าวว่า และเจ้าจง

ท าสงครามเพ่ือต่อสู้กับผู้ต้ังภาคีต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ด้วยทรัพย์สิน ชีวิต และด้วยลิ้นของพวกเจ้า  
  12. ฮาดิษบูคอรีและมุสลิม เล่าจากอับดุลลอฮ บิน เอาฟาท่านนบีได้กล่าวว่าโอ้
มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าจงอย่าหวังที่จะพบกับศัตรู และจงขอจากอัลลอฮฺเพ่ือพวกเจ้ามีสุขภาพแข็งแรง 

และเม่ือพวกเจ้าเผชิญกับพวกศัตรูเจ้าจงอดทน เจ้าจงรู้ว่าสวรรค์อยู่ภายใต้เงาของดาบ 
  13. ฮาดิษจากบูคอรีและมุสลิมเล่าจากอนัสบินมาลิก (รฎ) ท่านนบี (ซอล)  ได้

กล่าวว่าออกไปท าญีฮาดในหนทางของอัลลอฮฺในเวลาเช้าหรือเวลาเย็นจะมีคุณค่ายิ่งกว่าโลกใบนี้และ 
สิ่งที่อยู่ในท้องมัน 
  14. ฮาดิษจากบูคอรีเล่าจากอนัสบินมาลิก (ร.ฎ.) ท่านนบี (ซอล) กล่าวว่า ไม่มี

บ่าวผู้ใดที่ตาย เขาจะได้รับความดีจากอัลลอฮฺ เขาต้องการที่จะกลับคืนมายังโลกนี้เพ่ือความสุขบนโลก
นี้อีกครั้ง เว้นแต่ผู้ที่ตายซาฮีด เพราะเขาเห็นความดีของผู้ที่ตายซาฮีด เพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะมี
ชีวิตบนโลกนี้อีกครั้งและถูกฆ่าอีกครั้ง 

  นอกจากนีย้งัมีการใหค้  าอธบิายถึงความหายนะส าหรบัผู้ทีห่ ันหลังการญฮีาด 
ในอัลกุรอานมีหลายโองการที่อัลลอฮฺได้ติเตียนผู้ที่หันหลังให้กับการท าญีฮาด 

  1. อัลลอฮฺได้ตรัสในซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการที่ 44-45 ความว่า บรรดาผู้ ท่ี
ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และวันปรโลกน้ันจะไม่ขออนุมัติต่อเจ้าในการท่ีพวกเขาจะเสียสละท้ังด้วยทรัพย์
ของพวกเขา และชีวิตของพวกเขา และอัลลอฮฺน้ันเป็นผู้ทรงรอบรู้ต่อบรรดาผู้ท่ีย าเกรง” “แท้จริง

ท่ีจะขออนุมัติต่อเจ้าน้ัน คือ บรรดาผู้ท่ีไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และวันปรโลกและหัวใจของพวกเขา
สงสัยเท่าน้ันแล้วในการสงสัยของพวกเขาน้ันเอง พวกเขาจึงลังเลใจ” 

  2. ในซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการที่ 86-87 ความว่า และเมื่อมีซูเราะฮ์หน่ึงซูเราะฮ์
ใดถูกประทานลงมา ว่าพวกเขาจงศรัทธาต่ออัลลอฮฺเถิด และจงต่อสู้ด้วยทรัพย์สมบัติและชีวิตร่วม 
กับร่อซุลของพระองค์ ผู้ท่ีมั่งค่ังในหมู่พวกเขา ก็ขออนุญาตต่อเจ้า และกล่าวว่า จงปล่อยพวกเรา
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ไว้เถิด พวกเราจะได้อยู่กับบรรดาผู้ท่ีน่ังอยู่กัน” พวกเขายินดีในการท่ีพวกเขาจะอยู่กับบรรดาผู้ ท่ี
อยู่เบ้ืองหลังและได้ถูกประทับตราไว้แล้วบนหัวใจของพวกเขาแล้ว ดังน้ันพวกเขาจึงไม่เข้าใจ 

  3. ในซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการที่ 24 ความว่า จงกล่าวเถิด (มุ ฮัมมัด) ว่า 
หากบรรดาบิดาของพวกเจ้า และบรรดาลูก ๆ ของพวกเจ้า และบรรดาพ่ีน้องของพวกเจ้า และ

บรรดาคู่ครองของพวกเจ้า และบรรดาญาติของพวกเจ้า และบรรดาทรัพย์สมบัติท่ีพวกเจ้าแสวงหา
ไว้ และสินค้าท่ีพวกเจ้ากลัวว่าจะจ าหน่ายมันไม่ออกและบรรดาท่ีอยู่อาศัยท่ีพวกเจ้าพึงพอใ จมัน
น้ัน เป็นท่ีรักใคร่แก่พวกเจ้าย่ิงกว่าอัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ และการต่อสู้ในทางของพระองค์

แล้วไซร้ ก็จงรอคอยกันเถิดจนกว่าอัลลอฮฺจะทรงน ามาซ่ึงก าลังของพระองค์ และอัลลอฮฺน้ันจะไม่
ทรงน าทางแก่กลุ่มชนท่ีละเมิด" 

  4. ซูเราะห์อัลอันฟาลโองการที่ 15-16  
   ความว่า: บรรดาผู้ศรัทธาท้ังหลาย! เมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ท่ีปฏิเสธศรัทธา
เคลื่อนมา พวกเจ้าจงอย่าหันหลังหนีพวกเขาและใครท่ีหันหลังของเขาหนีพวกเขาในวันน้ัน ยกเว้น

ผู้ท่ีเปลี่ยนท่ีเพ่ือท าการสู้รบหรือผู้ท่ีไปร่วมกับอีกกลุ่มหน่ึงเท่าน้ันแน่นอน เขาย่อมน าความกริ้วโกรธ
จากอัลลอฮฺกลับไป และท่ีอยู่ของเขาน้ัน คือ ญะฮันนัม และเป็นท่ีกลับไปท่ีเลวร้าย 

  สรุปจากโองการดังกล่าว คือ เหล่ามูญาฮิด (นักต่อสู้) ห้ามมีความรู้สึกท้อถอย
จากสนามรบเว้นแต่ในสองสถานการณ์เท่านั้น คือ 
  1. ถอย เพราะเป็นเทคนิคในสงคราม 

  2. ถอยเพ่ือไปร่วมกับกองก าลังอ่ืนเพ่ือความแข็งแกร่งของกองก าลังที่มีอยู่ 
  ท่านนบีได้กล่าวว่า การหนีออกจากสนามรบนั้นเป็นบาปใหญ่ที่พินาศท่านได้กล่าวว่า 
เจ้าจงห่างไกลจากบาปเจ็ดประการที่จะท าให้เจ้าพินาศ เหล่าสาวกของท่านว่าบาปใหญ่ดังกล่าวนั้น คือ 

อะไร ท่านนบีได้ตอบ ว่าการต้ังภาคีต่อเอกองค์อัลลลอฮ (ซ.บ.) การท าไสยศาสตร์ การฆ่าผู้อ่ืนที่อัลลอฮฺ 
ได้ห้ามไว้ ยกเว้นบางประการ กินดอกเบี้ย กินทรัพย์สินเด็กก าพร้า หนีจากสนามรบ การกล่าวหาหญิงที่

บริสุทธ์ิ และหญิงที่ประมาท 
  ฮาดิษเล่าจากบูคอรีและมุสลิมท่านนบีได้กล่าวว่า หากผู้ใดที่ไม่เคยออกไปสู้รบ
และไม่เคยคิดที่จะท าสงครามแน่นนอนผู้นั้นตายในสภาพส่วนหนึ่งของผู้มูนาฟิก เง่ือนไขของมูญาฮิด 

(นักต่อสู้) เป็นที่บังคับเพ่ือญีฮาด (หากญีฮาดนั้นเป็นฟัรฎูกีฟายะห์) ส าหรับผู้ที่มีเง่ือนไขครบ ดังต่อไปนี้ 
  1. อิสลาม การญีฮาดนั้นไม่ถูกบังคับส าหรับผู้ปฏิเสธศรัทธา เพราะการญี ฮาด

นั้นเป็นอีบาดะห์ เสมือนการละหมาด การถือศิลอด การประกอบพิธีฮัจญ์และอ่ืนๆ  
  2. มูกัลลัฟ (บรรลุนิติภาวะ) ไม่เป็นที่บังคับส าหรับเด็กๆ คนขาดสติ เพราะ
หลักฐานจากท่านนบี (ซอล) ท่านนบีห้ามไม่ให้เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพ่ือร่วมในการท าสงคราม 
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  3. ผู้ชายไม่บังคับส าหรับสตรีผู้ร่วมสงคราม เพราะสนามรบนั้นมันกว้าง เพราะ
สงครามดังกล่าวนั้นเป็นฟัรฎูกีฟายะห์เพียงพอส าหรับผู้ชายเท่านั้นที่จะต้องรับหน้าที่นี้ 

  4. มีความสามารถพอที่จะออกสนามรบ ทั้งกาย ทรัพย์สิน เพราะฉะนั้นไม่มี
การบังคับส าหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถในเรื่องดังกล่าว เช่น คนตาบอด คนพิการขาและมือและไม่บังคับ

ส าหรับผู้ที่มีทรัพย์สินไม่เพียงพอ มีหลักฐานจากอัลกุรอานในซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการที่ 91-92 ความวา่
ไม่มีบาปใด ๆ แก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอและแก่ผู้ที่ปุวยไข้ และแก่บรรดาผู้ที่ไม่พบสิ่งที่จะบริจาค เม่ือพวก
เขาได้แนะน าตักเตือนให้จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ ไม่มีทางใดที่จะกล่าวโทษแก่บรรดา

ผู้กระท าดีได้และอัลลอฮฺนั้น คือ ผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเอ็นดูเมตตา” และไม่มีบาปใด ๆ แก่บรรดาผู้ที่
เม่ือพวกเขามาหาเจ้าเพ่ือให้เจ้าจัดให้พวกเขาขี่ (*1*) เจ้าได้กล่าวว่าฉันไม่พบพาหนะที่จะให้พวกท่าน

ขี่บนมันได้ พวกเขาก็ผินหลังกลับโดยที่นัยน์ตาของพวกเขาท่วมท้นไปด้วยน้ าตา  เพราะเสียใจที่พวก
เขาไม่พบสิ่งที่พวกเขาจะบริจาค” 
  5. ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ผู้ปกครอง หากพ่อแม่ไม่อนุญาตให้ไปท าญีฮาด

ก็ไม่ควรออกไป เพราะท าตามพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งที่บังคับส าหรับมุสลิม แต่ถ้าหากการญีฮาดเป็นฟัรฎูอีน 
(เป็นที่บังคับ) อย่างเช่นดินแดนอิสลามถูกรุกรานโดยศัตรูเช่นที่ปาตานีในทุกวันนี้ จึงไม่จ าเป็นที่จะต้อง

ขออนุญาตจากพ่อแม่อีก เพราะหน้าที่ในการท าญีฮาดนั้นมันส าคัญกว่า ส่วนคนที่ติดหนี้สินหากญีฮาด
นั้นไม่เป็นที่บังคับ (ฟัรฎูกีฟายะห์) ต้องให้เจ้าหนี้อนุญาตเสียก่อน แต่ถ้าหากเป็นฟัรฎุอีนแล้ว ไม่จ าเป็น 
ต้องขออนุญาตเจ้าหนี้ก่อน (เอกสารประชาสัมพันธ์พูโล ฝ่ายกิจการศาสนาวัฒนธรรม, 1967) 

  เอกสารพูโลระบุว่ามีข้อผิดพลาดที่ถูกสร้างในความคิดของชาวมุสลิมมลายูปาตานี 
ในเรื่องการท าญีฮาดจุดประสงค์ส าคัญ คือ ไม่ต้องการให้เกิดการญีฮาดขึ้นตามที่ศาสนาได้สั่งเสียส าหรับ
พวกเขา จนเกิดความคลุมเครือในหมู่ชาวมุสลิมปาตานีโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามเพียงเพราะผลประโยชน์

ของตนเอง หรือเพ่ือไม่ต้องการท าหน้าที่ญีฮาด ส่วนข้อผิดพลาดดังกล่าวนั้น มีดังต่อไปนี้  
  1. ยังไม่ถึงเวลาเพ่ือท าญีฮาด 

  2. การหลงตัวเองในความพินาศ 
  3. ข้ออ้างว่าเราไม่จ าเป็นต้องญีฮาด เพราะรัฐอ านวยความสะดวกและความเจริญ
แก่เราอย่างเพียงพอแล้ว 

  4. วาทกรรมว่าอิสลาม คือ ศาสนาสันติและความผิดพลาดอีกมากมายที่มาขีด
ขวางและเป็นอุปสรรคต่อการญีฮาดที่ปาตานี 

  ในเอกสารพูโลดังกล่าวได้ให้ค าตอบส าหรับข้อความคิดดังกล่าว ซ่ึงส่วนใหญ่ของ
ค าอธิบายนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับหลักการในทางศาสนาอิสลามในเรื่องญีฮาดดังต่อไปนี้ 
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  ข้อแรก คือ ยังไม่ถึงเวลาส าหรับญีฮาด: เราจ าเป็นต้องรู้ว่าญีฮาดนั้นมีสองขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนการเตรียมพร้อมและขั้นตองการวางแผน อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า และพวกเจ้าจงเตรียมไว้

ส าหรับ (ป้องกัน) พวกเขา สิ่งท่ีพวกเจ้าสามารถ  
  ขั้นตอนที่สอง คือ การท าสงครามกับศัตรูแบบการลงมือปฏิบัติ ดังที่ อัลลอฮฺ ได้

ตรัสในอัลกุรอานว่า เจ้าจงออกไปสู้รบเป็นกลุ่ม ท าสงครามแบบเบาและหนัก ผู้เขียนต้ังค า ถามว่าชาว
มลายูมุสลิมปาตานีได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่หนึ่งแล้วหรือยัง และเช่นเดียวกันขั้นตอนที่สอง เพราะเวลา
ที่ปาตานีถึงเวลาแล้วท่ีเราจ าเป็นต้องท าครามต้ังแต่สองร้อยปีที่แล้วนับต้ังแต่ปาตานีตกในก ามือขอผู้

ล่าอาณานิคมสยาม และเหล่านักการศาสนา (อูลามาอฺ) ก็ได้ชี้ขาดในเรื่องการท าสงครามเม่ือดินแดน
ของชาวมุสลิมถูกรุกรานโดยศัตรู อย่างที่ได้กล่าวในหนังสือภาษายาวีหลายเล่มที่ได้เขียนขึ้นมาก่อนที่  

ดินแดนมลายูถูกรุกรานโดยสยามเสียอีก เช่นเดียวกันมีหนังสือภาษาอาหรบัที่ได้เรียนรู้กันในเรื่องสงคราม
สมัยของท่านนบี (ซอล) ผู้เขียนเอกสารพูโล จึงเตือนว่าอย่าได้เลียนแบบผู้ที่มูนาฟิกที่มาดีนะห์  ในขณะ
ที่ท่านนบีได้เรียกร้องพวกเขาให้ออกไปสู้รบกับผู้มุซรีกินผู้ปฏิเสธศรัทธากูเรซและยิวในมาดีนะห์ พวก

เขาเหล่านั้นไม่ยอมไปสู้รบพร้อบกับนบีโดยมีข้ออ้างต่างๆ นานา เช่น เพราะไม่สามารถทิ้งบ้านเรือน
ของพวกเขาอย่างที่อัลลอฮฺได้ตรัสในอัลกุรอานซูเราะห์อัลอัฮซาบโองการที่ 13 ความว่าและจงร าลึก

ถึงเม่ือกลุ่มหนึ่งจากพวกเขา (มุนาฟิกีน) กล่าวว่า “โอ้ชาวยัษริบเอ๋ย! ไม่มีที่ต้ังม่ันส าหรับพวกท่านแล้ว 
(เพ่ือต่อสู้กับข้าศึก) จงกลับไปเสียเถิด” และคนกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาจะขออนุญาตกับท่านนะบีว่า “บ้าน
ของพวกเราไม่มีอะไรปกปิด ไม่ม่ันคง” และมันมิได้เป็นเช่นนั้น พวกเขามิได้ประสงค์สิ่งใด นอกจาก

การหนี (จากการท าสงคราม) และพวกเขามีข้อในการไม่ออกไปท าสงครามกับท่านนบีเพียงเพราะเหตุผล
อากาศร้อนอย่างที่อัลลอฮฺได้กล่าวในซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการที่ 81 ความว่า บรรรดาผู้ที่ถูกปล่อย
ให้อยู่เบื้องหลังนั้นดีใจในการที่พวกเขานั่งอยู่เบื้องหลังของร่อซูลุลลอฮ์ และพวกเขาเกลียดในการที่พวกเขา

จะต่อสู้ด้วยทรัพย์ของพวกเขา และชีวิตของพวกเขาในทางของอัลลอฮฺ และพวกเขากล่าวว่าท่านทั้งหลาย
อย่าออกไปในความร้อนเลย จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่าไฟนรกญะฮัมนัมนั้นร้อนแรงยิ่งกว่าหากพวกเขา

เข้าใจค าตอบส าหรับความคลุมเครือที่สอง คือ หากเราท าการญีฮาดเสมือนเราวา งตัวในความพินาศ 
โดยได้ยืดโองการอัลกุรอาน และจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศ 
  เพ่ือที่จะตอบความเข้าใจผิดต่อโองการดังกล่าวนั้น คือ เหล่าผู้รู้  (อูลามาอฺ) ได้

อธิบายโองการนี้ว่าและจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศ คือ เจ้าไม่ใช้จ่ายทรัพย์สินของเจ้าใน
หนทางของอัลลอฮฺและหลีกเลี่ยงการท าญีฮาดที่อัลลอฮฺได้สั่งเสียส าหรับเจ้าและจงอย่าโยนตัวของพวก 

เจ้าสู่ความพินาศ เพราะโองการก่อนหน้านั้นอัลลอฮฺได้กล่าวว่า พวกเจ้าจงบริจาคในทางของอัลลอฮฺ 
ซ่ึงโองการดังกล่าวอยู่โองการเดียวกัน คือ ในซูเราะห์อัลบากอเราะห์โองการที่ 195 ความว่า และพวก
เจ้าจงบริจาคในทางของอัลลอฮฺและจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศและจงท าดีเถิด แท้จริงอัลลอฮฺ 

นั้นทรงชอบผู้กระท าดีทั้งหลาย หากมีบางฝุายที่ถือหลักฐาน จงอย่าโยน ว่าการท าญีฮาดนั้นไม่เป็นข้อบังคับ
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ในศาสนาแล้วก็ย่อมเหมือนกับการละหมาดห้าเวลานั้นไม่เป็นที่บังคับเช่นเดียวกัน เพราะเขาถือเพียง
บางท่อนของอายะห์อัลกุรอานเท่านั้นอย่าง เช่น อายะห์ที่อัลลอฮฺได้กล่าวว่า เจ้าจงอย่าท าการละหมาด 

หากเราอ่านเพียงบางท่อนเท่านเท่านั้นก็เหมือนอัลลอฮฺสั่งห้ามการละหมาด แต่หากเราอ่านอายะห์ทั้งหมด 
อายะห์มีอยู่ว่า เจ้าจงอย่าละหมาดในขณะที่เจ้ามึนเมา คือ เราไม่สามารถท าการละหมาดในขณะที่เรา

เมาเพราะการละหมาดนั้นใช้ไม่ได้ เพราะขณะนั้นเราขาดสติ เพราะฉะนั้นหากเราถืออายะห์แบบครึ่งๆ
เหมือนอายะห์จงอย่าโยนตัวเอง แล้วเราจะคิดอย่างไรกับอีกหลายอายะห์ที่อัลลอฮฺได้ประทานให้เราท า
การญีฮาดในการต่อต้านผู้ปฏิเสธศรัทธาและอายะห์ที่เก่ียวกับซาฮีดและอีกหลาย ฮาดีษที่สอนให้เรา

ท าญีฮาดและเหล่าผู้รู้อีกมากมายที่สอนให้เราท าญีฮาด เพราะฉะนั้นไม่มีข้ออ้างใดๆ ที่เราจะไม่ท าญีฮาด  
  กล่าวในอีกแง่หนึ่งเอกสารฉบับนี้ผู้เขียนระบุว่าคนที่ไม่ยอมท าญีฮาดเท่านั้นที่เป็น

คนโยนตัวของพวกเขาสู่ความพินาศ “ชาติพันธุ์พินาศ ศาสนาพินาศ วัฒนธรรมของเขาพินาศ” ตัวอย่าง คือ 
จังหวัดทางภาคเหนือของปาตานี เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่า พวกเขาได้โยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศ 
  ค าตอบส าหรับข้อผิดพลาดที่สามที่ว่าไม่มีความจ าเป็นต้องท าญีฮาด เพราะรัฐบาล

สยามได้อ านวยความสะดวกและความเจริญมาพอแล้ว ในเรื่องนี้ เอกสารของพูโลบอกว่า  ชาวมุสลิม
ต้องจ าไว้ว่านักล่าอาณานิคมที่ไหนก็ตามที่ได้มาปกครองแผนดินคนอ่ืนก็จ าเป็นต้องสร้างความเจริญให้

เกิดขึ้นในดินแดนที่เขาปกครองเพ่ือสร้างความชอบธรรมในดินแดนนั้นๆ เพราะไม่ต้องการให้ชาวมุสลิม
ในประเทศนั้นลุกขึ้นมาต่อต้านการปกครองเท่านั้นเอง เปรียบเสมือนการวางยานอนหลับเพ่ือให้ชาว
มุสลิมมลายูนอนหลับบนความสบายที่พวกเขาได้ให้มา แต่ชาวมุสลิมมลายูต้องจ าไว้ว่าอะไรที่ใครให้มา 

ผู้ให้ต้องได้อะไรจากเรามากกว่านั้น ยกตัวอย่าง เช่น ผู้ล่าอาณานิคมได้สร้างถนนและติดต้ังไฟฟูาใน
หมู่บ้าน ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพียงแค่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเท่านั้น แต่มันเป็นความสะดวกส าหรบั
ที่รัฐจะขนกองก าลังทหารเม่ือเกิดเหตุการณ์สู้รบกับฝุายประชาชน ส่วนในเรื่องของเงินอุดหนุนส าหรับ

มัสยิดและโรงเรียนศาสนาก็เช่นกัน มันก็เป็นแผนร้ายของรัฐในสมัยก่อน มัสยิดและโรงเรียนศาสนา
ชาวปาตานีคนท้องถิ่นบริหารกันเอง แต่หลังจากได้งบสนับสนุนจากสยาม สถาบันดังกล่าวก็บริหาร

ตามความต้องการของรัฐ ผู้บริหารมัสยิดและโรงเรียนศาสนาปัจจุบันมักสร้างผลงานและผลประโยชน์
ให้กับรัฐบาลสยามมากกว่าผลประโยชน์ของผู้ก่อต้ังหรือเจ้าของโรงเรียนอย่างเห็นได้ชัด  
  พูโล ยืนยันว่าเทคนิคที่สยามได้ท ากับชาวมุสลิมมลายูปาตานีไม่ต่างอะไรกับผู้

ไม่ศรัทธาหรือที่เรียกว่า ชาวกาฟีรมุซรีกิน (ผู้ต้ังภาคี) ในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ (ซอล) ที่ได้น าเสนอ
จะให้ทุกอย่างแก่ท่านนบีเพียงแค่ต้องการให้ท่านนบีหยุดเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮฺ คือ อิสลาม หาก

กาฟีรสยามสร้างมัสยิดให้กับชาวมุสลิม มลายูปาตานี เรื่องก็ไม่ต่างกันเลยกับชาวมุซรีกกีนสมัยนบีที่สร้าง
มัสยิดฎีรอรเพ่ือสร้างความแตกแยกในหมู่ชาวมุสลิมด้วยกัน เช่นเดียวกันกับมุซรีกีนสยามได้สร้างมัสยิด
และโรงเรียนศาสนาให้กับชาวมุสลิมแน่นอนว่า เขาต้องการผลประโยชน์จากสิ่งนั้นอย่างแน่นอน ดังโองการ

ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ในซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการที่ 17 มีความว่าไม่บังควรแก่มุชริกทั้งหลายที่จะบูรณะ
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บรรดามัสยิดของอัลลอฮฺ ในฐานะที่พวกเขายืนยันแก่ตัว ของพวเขาเองแล้วซ่ึงการปฏิเสธศรัทธาชน
เหล่านี้แหละบรรดาการงานของพวกเขาไร้ผลและในนรกนั้นพวกเขาจะอยู่ตลอดกาล 

  ส่วนค าตอบส าหรับข้อผิดพลาดที่สี่ ศาสนาอิสลาม คือ ศาสนาแห่งสันติภาพท า
ไม่ต้องมาท าญีฮาดที่จะน าสู่การฆ่ากันและการสูญเสีย? เอกสารพูโลให้ค าตอบคือค าว่าอิสลามเอง คือ มี

ความหมายว่าสันติ ความปลอดภัยอยู่แล้ว ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อัลบากอเราะห์ 
โองการที่ 208 ความว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงเข้าอยู่ในความสันติโดยทั่วทั้งหมด และจงอย่าท า
ตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอนแท้จริง มันคือ ศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า อย่างไรก็ตามการเชิญชวน

ของอัลลอฮฺในเรื่องของสันติภาพมีขอบเขตและเง่ือนไขที่ชัดเจน เพราะหลักฐานอัลกุรอานและวัจนะ
ของท่านนบี ได้เชิญชวนประชาชาติขอท่านให้ท าการเตรียมพร้อมเพ่ือสงครามตลอดเวลา และได้สั่ งให้

ตอบโต้กับผู้รุกราน อัลลอฮฺได้ตรัสในอัลกุรอานซูเราะห์อัลบากอเราะห์โองการที่ 194 ความว่าดังนั้นผู้ใด
ละเมิดต่อพวกเจ้าก็จงละเมิดต่อเขาเยี่ยงที่เขาละเมิดต่อพวกเข้าและพึงย าเกรงอัลลอฮฺ เถิด และจงรู้ไว้
ด้วยว่าแท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอยู่กับบรรดาผู้ย าเกรงทั้งหลาย 

  จากโองการดังกล่าวอัลลอฮฺได้สอนให้เรารู้ว่าสันติภาพที่แท้จริงคือสันติภาพที่มี
ความเป็นธรรมและเสมอภาค สันติภาพที่มีเกียรติ สันติภาพที่จะน าประชาชาติสู่ความดีงามส าหรับอิสลาม

และมุสลิมนี้ คือ สันติภาพที่อิสลามต้องการ “ไม่ใช่สันติภาพที่กาฟีรสยามต้องการ โดยการปล้นดินแดน
อิสลาม รุกรานสิทธิมนุษยธรรมของชาวปาตานี หลังจากนั้นมาชวนชาวมลายูปาตานีเพ่ือคืนดีกันอยู่
ดีๆ อย่ามาต่อสู้กับสยามเพ่ือเรียกคืนสิทธิของชาวมลายูปาตานี อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าสันติภาพ เขาเรียก 

ว่ายอมแพ้ให้กับศัตรู” 
  อิสลามไม่ได้หา้มมุสลิมสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ไม่มุสลิม แต่ต้องอยู่ในขอบเขต
ของความเป็นธรรมและความเสมอภาพในความสัมพันธ์ดังกล่าว และเพ่ือสร้างความเจริญบนโลกนี้ ตามที่  

อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อัลมุมตาฮานะห์โองการที่ 8-9 ความว่า 
  “อัลลอฮฺมิได้ทรงห้ามพวกเจ้าเก่ียวกับบรรดาผู้ที่ มิได้ต่อต้านพวกเจ้าในเรื่อง

ศาสนาและพวกเขามิได้ขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะท าความดีแก่
พวกเขา และให้ความยุติธรรมแก่พวกเขา แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักผู้มีความยุติธรรม แต่ว่าอัลลอฮฺทรงห้าม
พวกเจ้าเก่ียวกับบรรดาผู้ที่ต่อต้านพวกเจ้าในเรื่องศาสนาและขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวก

เจ้าและช่วยเหลือให้ขับไล่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะผูกมิตรกับพวกเขาและผู้ใดผูกมิตรกับพวกเขา 
ชนเหล่านั้น พวกเขาเป็นผู้อธรรมเราลืมแล้วหรือว่าประวัติศาสตร์มลายูปาตานีถูกกาฟีรสยามรุกราน

หลายครั้ง สุดท้ายปาตานีตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของสยามจนถึงวันนี้บรรพบุรุษของเราถูกจับตัวเป็น
จ าเลยไปอยู่ทางเหนืออย่างไร้มนุษยธรรม พวกเขาถูกทรมานอย่างไม่น่าให้อภัย ถูกบังคับให้ท างานขุด
คลอง ท าถนน สร้างทางรถไฟนับพันกิโลเมตร ถูกทิ้งในที่หางไกลจากความเจริญจนปัจจุบันพ้ืนที่แห่ง

นี้มีความเจริญในที่สุด” 
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  เอกสารพูโล สรุปให้เห็นเหตุผลในการต่อสู้ของพวกเขาว่า ส าหรับชาวมุสลิมมลายู 
ปาตานี ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอูลามาอฺ (ผู้รู้) นักวิชาการ นักเรียนนกัศึกษา หนุ่มสาวและคนทั่วไปจะ 

ต้องใช้ความสามารถที่มีอยู่เพ่ือญีฮาดเพ่ือหนทางของอัลลอฮฺ  (ซ.บ.) อัลลอฮฺจะให้ความส าคัญต่อการกระท า 
ของพวกเขาอย่างแน่นอน ซ่ึงสอดคล้องกับการที่ท่านนบี (ซอล) ได้กล่าวไว้ว่า ในอิสลามจะไม่มีการบ าเพ็ญ 

ตบะ และการบ าเพ็ญตบะในอิสลาม คือ การญีฮาดการบ าเพ็ญตบะในฮาดิษนี้ คือ อิสลามไม่ได้สอนให้
ประชาชาติของเขาห่างไกลจากสังคมไม่ดูแล เรื่องสังคมเสมือนบาทหลวง พระสงฆ์ที่อยู่แต่ในโบสถ์หรือวัด 
อิสลามไม่มีค าสอนเช่นนั้น ถ้าหากต้องการท าออีบาดะห์มีชีวิตในอามาลมทางเดียวเท่านั้น คือ การญีฮาด 

เพราะทุกการกระท าค ากล่าวของมูญาฮีดีน (นักต่อสู้) นั้นล้วนเป็นอีบาดะห์ในฮาดิษบทหนึ่งเล่าจากบูคอรี
และมุสลิมจากอาบูฮูรอยเราะหฮทานนบี (ซอล) ถูกถามว่าการกระท าอะไรที่เปรียบเสมือนญีฮาดในหนทาง

ของอัลลอฮฺท่านนบีก็ได้ตอบว่า ท่านทั้งหลายไม่มีความสามารถที่จะท ามันได้ เหล่าสาวกของท่านถาม
ค าถามเดียวกันเป็นครั้งที่สองหรือสามครั้ง ท่านนบีตอบค าตอบเดียวกัน คือ พวกเจ้าไม่มีความสามารถ
ที่จะท ามันได้ ท่านนบีได้กล่าวว่า “อุปมาผู้ที่ออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ นั้นเปรียบเสมือนเขาได้

ถือศิลอด ละหมาดยามค่ าคืน คนที่ปฏิบัติตามค าสอนของอัลลอฮฺไม่เคยละทิ้งละหมาดและถือศิลอด
จนกว่าเขาจะกลับจากการสู้รบในหนทางของอัลลอฮฺจากที่เราได้รับทราบกันแล้วว่าอีบาดะห์เช่นนั้นไม่

มีใครสามารถกระท าได้ เพราะเหตุดังกล่าวท่านนบี ได้กล่าวว่าพวกเจ้าไม่มีความสามารถที่จะท ามันได้ 
นอกจากการท าญีฮาดเป็นอีบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ในผลบุญแล้ว จนท่านนบีเปรียบ เสมือนการถือศิลอด ละหมาด 
และละหมาดยามค่ าคืนโดยที่ไม่เคยขาดญีฮาดก็เป็นเอกลักษณ์แห่งความสูงส่งของอิสลามและพลังของ

ประชาชาติมุสลิม ตามที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ในฮาดิษของท่าน ว่าหัวใจของการงานนั้นขึ้นอยู่ กับอิสลาม
และเสาของมัน คือ การละหมาดและจุดสูงสุดของอิสลาม คือ ญีฮาด สรุปว่าการงานทุกอย่างถ้าหาก
ไม่มีอิสลามแน่นอนจะไม่ถูกรับ หากไม่มีอีบาดะห์การงานทุกอย่างจะไม่มีที่ พ่ึง หากไม่มีญีฮาดก็จะไม่

ก าแพงเพ่ือที่จะปกปูอง 
  เม่ือกล่าวถึงการต่อสู้ตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว เอกสารพูโล ก็โยงไปสู่การต่อสู้ 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มีการต่อสู้กันนอกเหนือไปจากการต่อสู้
ทางการเมืองมักจะไม่ประสบผลส าเร็จให้ทันกับสถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบัน กระบวนการเลือกต้ัง 
เป็นเพียงแค่พิธีการ แต่ที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ แนวทางสร้างความกระบวนการเรียนรู้ การสร้างจิตส านึก

ให้กับประชาชนที่อยู่ภายใต้อาณานิคมสยาม พูโลกล่าวว่านักการเมืองดังกล่าวไม่มีทีท่าตอบรับเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางการต่อสู้กับแนวทางดังกล่าว ในขณะเด่ียวกันนั้น ได้มีการก าหนดหลักคิด

และก าหนดนโยบายและกระบวนการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ปาตานี (ปาตานี นราธิวาส และยะลา) จน
ได้มีการก่อตัวชื่อองค์กร นโยบาย หลักคิดต่างๆ ในการเคลื่อนไหว โดยการใช้หลักคิดแนวทางหลักอิสลาม
สายกลาง เปูาประสงค์แรกปรึกษากับแกนน ากับขบวนการ BNPP และ BRN เพ่ือผนึกก าลังเป็นแนว
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เดียวกันและเป็นองค์กรการต่อสู้ของชนชาติมลายูปาตานี แต่พวกเขากลับได้รับการปฏิเสธท่ีจะเข้าร่วม 
การพูดคุยจึงเกิดขบวนการใหม่ คือ พูโล (ปะเงาะ : 2 มิถุนายน 2558) 

 
 2.3 TIME LINE นโยบาย ข้อบังคบักองก าลงัติดอาวธุ โครงสรา้งกองก าลงัตดิอาวธุ  

  เส้นทางการพัฒนาการของพูโล อาจจะสรุปเป็นช่วงระยะเวลาหรือ Time line 
ในการเคลื่อนไหวของขบวนการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ภาพที ่7 time line พูโล  
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  เร ิ่มจากเมื่อเดือนธ ันวาคม 1967 ได้มีการประชุมกับนักศึกษาในประเทศปากีสถาน 
อีกครั้ง เพ่ือขัดเกลา เพ่ิมเติมนโยบายที่ได้เริ่มต้นจากประเทศอินเดีย  และการให้การรับรององค์กร 

การออกแบบสัญลักษณ์ของขบวนการพูโล (นกอินทรีย์) และในปีเดียวกันนั้น นายตนกูบีรอ กอตอนีลอ 
ได้เดินทางไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย (มักกะฮฺ) เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 

โดยเฉพาะนักการศาสนา (อูลามาอฺ) นักศึกษา และประชาชนชาวปาตานีที่พ านักในประเทศซาอุดีอารเบีย 
โดยมีแกนน าที่ส าคัญๆ อาทิเช่น นายตนกูบีรอ กอตอนีลอ นายยูโซ๊ะ ปากีสถาน ก านันมานิตย์ ลาโล๊ะ 
ฯลฯ โดยการเดินทางไปตามจุดที่ชุมชนชาวปาตานีอาศัยอยู่ เพ่ือท าการชี้แจงรายละเอียดในการก่อต้ัง

องค์กรการต่อสู้ทุกรูปแบบพร้อม ๆ การให้การรับรองหลักคิด นโยบาย รายละเอียดและหลักคิดใน
การน าเสนอชี้แจงต่อที่ประชุม ณ ประเทศซาอุดีอาเบีย หลักดังกล่าว คือ 

 
  นโยบายพโูลทีส่ าคญั นั้นยดึหลักแนวทาง ค ุณสมบัตศิาสนทตูและอัลกรุอาน
ที่กล่าวว่า  

  “และจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานแก่เจ้าเพ่ือปรโลก และอย่าลืมส่วนของ
เจ้าแห่งโลกนี้ และจงท าความดี เสมือนกับที่อัลลอฮฺได้ทรงท าความดีแก่เจ้า และอย่าแสวงหาความเสียหาย

ในแผ่นดิน แท้จริงอัลลอฮฺไม่ทรงโปรดบรรดาผู้บ่อนท าลาย" [28: 77] โดยหลักคิดหลักๆ ตามแนวทาง
คุณสมบัติศาสดามูฮ าหมัด มีดังนี้ 
  1. คุณสมบัติของศาสนทูตมี 4 ประการ คือ 

   1.1 ศิดกุน คือ วาจาสัตย์ ไม่พูดเท็จ 
   1.2 อะมานะฮ์ คือ ไว้วางใจได้ ซ่ือสัตย์สุจริต ไม่กระท าความชั่วฝุาฝืน
บทบัญญัติของอัลลอฮฺ 

   1.3 ตับลิค คือ น าศาสนามาเผยแผ่แก่มนุษย์โดยทั่วถึงไม่ปิดบังแม้แต่น้อย 
   1.4 ฟะตอนะฮ์ คือ เฉลียวฉลาด 

  2. มิติในการสร้างความสัมพันธ์ (pergaulan) 
   2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺ (แนวทางของพ่ีน้องที่นับถือศาสนา 
อิสลาม) 

   2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ (แนวทางของพ่ีน้องที่นับถือศาสนา
อ่ืน ๆ)  

   2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
   2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวิถีชีวิต 
  3. ชื่อองค์กร 4 ตัวพี PPPP. คือ Pertubuhan Persatuan Pembibasan Patani 

  4. นโยบายหลักหรือปรัชญา 4 ค า U-Bangsa-Pak-Ma ซ่ึงมีความหมาย คือ 
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   4.1 ตัวอักษร U คือ Ugamaหรือ (ศาสนา) ได้อธิบาย 2 ลักษณะ ลักษณะ
ที่ 1 ประชาชนที่นับถือศาสนาอ่ืน  ๆในมิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ลักษณะที่ 2 ความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 
   4.2 Bangsa (เชื้อชาติ) มลายู/ภาษามลายูอักษรยาวี 

   4.3 Tanah air (ดินแดน) ประเทศปาตานี 
   4.4 Perikemanusian (มนุษยธรรม) ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และยึด
กฎหมายระหว่างประเทศ 

  5. นโยบายการบริหารองค์กรขบวนการพูโล เพ่ือความม่ันคงความเจริญก้าวหน้า 
ในการต่อสู้ที่ทุกฝุายต้องน้อมน าไปปฏิบัติมี 9 ข้อ หลักๆ มี 4 ข้อ ข้างบน เพ่ือความส าเร็จและอัลลอฮฺ

ให้การยอมรับ 
   5.1 ความปลอดภัย หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 
   5.2 สัญชาติ หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 

   5.3 ประเทศ หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 
   5.4 มนุษยธรรม หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 

   5.5 ความยุติธรรม หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 
   5.6 การปกครองประชาชน หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 
   5.7 การปูองกัน หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 

   5.8 ความผาสุกของประชาชน หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 
   5.9 ความเป็นมิตรไมตรี หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 
  6. ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน    

   6.1 ด้านศาสนา  
   6.2 ด้านเศรษฐกิจ  

   6.3 ด้านการศึกษาและการเมือง  
   6.4 ด้านการทหาร  
  7. โครงสร้างการผู้บริหารจัดการองค์กรมีรองเลขาธิการ 4 ฝุาย  

   7.1 ฝุายการศาสนา  
   7.2 ฝุายด้านเศรษฐกิจ  

   7.3 ฝุายด้านการศึกษา  
   7.4 ฝุายด้านการเมืองและการทหาร 
  8. แผนช่วงเวลาปฏิบัติการ 4 ช่วงเวลาแต่ละฝุายก าหนด 4 ปี 
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   8.1 การประชาสัมพันธ์ การประกาศ และการชี้แจงให้กับองค์กรระหว่าง
ประเทศ และในประเทศ 

   8.2 การจัดวางโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรทุกระดับ การจัดวางโครงสร้าง 
ด้านกองก าลังติดอาวุธ 

   8.3 แผนการเคลื่อนไหวกองก าลังติดอาวุธในประเทศ 
   8.4 และแผนการประเมินสถานการณ์การในแต่ช่วงเวลาปฏิบัติการเคลื่อนไหว 
  9. กลุ่มกองก าลังติดอาวุธ 4 กลุ่ม   

   9.1 กลุ่มศรีปาตอนี 
   9.2 กลุ่มศรีฮิกมะฮฺ 

   9.3 กลุ่มศรีตักมัซ 
   9.4 กลุ่มศรีนาฆารอ    
  ในส่วนของก าลังตดิอาวุธได้มีการก าหนดกฎข้อบังค ับของกองก าลังพูโ ล 

1980 – 1400 จัดท าโดยสภาผู้น ากลุ่มพูโลฝุายกองก าลังติดอาวุธพูโลยนืยันว่าท าสงครามกับผู้ที่ต้ังภาคี 
กับพระองค์ จึงเรียกตนเองว่า นักรบมูจาฮีดีน (นักต่อสู้) ฟาตอนี สภาสูงสุดของพูโลยืนยันว่า ฝุายกอง

ก าลังติดอาวุธต้องขอสรรเสริญต่อเอกองค์อัลลอฮฺและจัดท ากฎข้อบังคับส าหรับกองก าลังพูโลในครั้งนี้ 
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับกองก าลังพูโลข้อบังคับนี้ถูกวางแผนส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวันที่ครอบคลุม
ทุกด้านส าหรับ กองก าลังที่จ าเป็นต้องปฎิบัติตามอย่างเข้มงวดพวกเขาจึงหวังว่าอัลลอฮฺจะเปิดแนวทาง

ในหนทางของการต่อสู้เพ่ือเอกราชฟาตอนีในเร็ววัน หลักการ ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพูโลและกอง
ก าลังติดอาวุธของพูโลมีแนวคิดชี้น าและแนวทางด้านศาสนาอิสลามที่เคร่งครัดมาก  
  สภาองค์กรน าฝุายกองก าลังติดอาวุธได้ก าหนดเง่ือนไขการเป็นสมาชิกว่าผู้ที่จะ

เข้าเป็นสมาชิกจ าเป็นต้องเป็นไปตามเง่ือนไข 6 ข้อ เช่น ต้องเป็นสมาชิกพูโลมาแล้วมีอายุครบ 17 ปี  
มีสุขภาพ สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ นับถือศาสนาอิสลาม มีเชื้อชาติมลายูฟาตอนีและยอมยอมปฏิบัติตาม

ค าสั่งการ นอกจากนี้ยังมีกฏที่ต้องปฏิบัติตามอีก จ านวน 188 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
  ด้านจรรยาบรรณ 
  1. ผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกทุกคนต้องกล่าวสาบานตน 

  2. ผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกกองก าลังติดอาวุธจ าเป็นต้องละหมาดฟัรดูตามเวรที่
ได้ก าหนด 

  3. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องศรัทธาต่ออ านาจของอัลลอฮฺกอดัรและ
กอฎอ 
  4. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่มีสุขภาพดีจ าเป็นต้องถือศิลอดในเดือนรอมาฏอน 
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  5. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามพูดเท็จกับสมาชิกด้วยกัน ยกเว้นกรณีมีค าสั่ง
หรือจ าเป็น 

  6. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามขโมยทรัพย์สินหรือสิ่งของของสมาชิกด้วยกัน 
ยกเว้นกรณีมีค าสั่งหรือจ าเป็น 

  7. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนห้ามท าลายศาสนสถาน คนแก่ สตรี เด็ก 
สัตว์เลี้ยง และสิ่งเพาะปลูกต่าง ยกเว้นหากมีค าสั่ง 
  8. หากมีเฉลยศึกจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างดี เช่น ให้อาหารและการรักษาโรค 

  9. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธไม่ควรมีความรู้สึกอิจฉาริษยาระหว่างกัน 
  10. หากสมาชิกกองก าลังติดอาวุธถูกฝุายศัตรูจับกุม สามารถบอกชื่อหมายเลข

หมู่บ้านที่อยู่เดิมและอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับกองก าลังเท่านั้น 
  11. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องปฏิบัติตามการสั่งการของหัวหน้า 
  12. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องท าความเคารพหัวหน้ากองก าลัง ผู้บัญชาการ 

หัวหน้ากองโจร หรือกองก าลังติดอาวุธในขณะใส่ชุดยูนีฟอร์ม 
  13. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธจ าเป็นต้องท าความเคารพหัวหน้า ในขณะใส่ชุด

ยูนีฟอร์มหรือยืนตรงในขณะที่ไม่ใส่ชุดยูนีฟอรม 
  14. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามท าการตัดสินใจใดๆ โดยที่หัวหน้าไม่รับทราบ
ยกเว้นมีค าสั่งในเวลาที่จ าเป็นจริงๆ 

  15. ห้ามส าหรับสมาชิกกองก าลังติดอาวุธกระท าการข่มขู่  หลอกลวง ใส่ร้าย 
กล่าวเท็จ หรือการกระท าอ่ืนๆ ที่ไม่ดีกับเพ่ือนสมาชิกด้วยกันหรือกับหัวหน้า 
  16. สมาชิกทุกคนต้องให้ความร่วมมือซ่ึงกันและกัน การหนีจากหน้าที่ถือว่าเป็น 

สิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด 
  17. สมาชิกห้ามทรยศต่อแผ่นดินและศาสนา 

  ข้อบังค ับในค ่าย 
  18. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนห้ามเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นก่อนได้รับค าสั่ง 
  19 ค่ายต่างๆ จ าเป็นต้องต้ังในที่ท่ีได้ถูกก าหนดเท่านั้น 

  20. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องมีอาณาเขตของตนเอง 
  21. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องรับทราบที่ต้ังศูนย์ค่าย 

  22. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนจ าเป็นต้องรู้รหัสหรือค าลับที่หัวหน้าได้บอกไว้  
  23. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องรับรู้เวลาเวรของตน 
  24. ห้ามส าหรับสมาชิกกองก าลังติดอาวุธรวมตัวกันมากกว่าหนึ่งคนในสถานที่

เดียวกัน ยกเว้นมีได้รับค าสั่งจากหัวหน้า 
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  25. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนสามารถไปอาบน้ าหรือซักผ้าตามเวลาที่หัวหน้า
ได้ก าหนดไว้ แต่หากต้องการท าภารกิจส่วนตัว (เข้าห้องน้ า) จ าเป็นต้องแจ้งหัวหน้าให้ทราบก่อน 

  26. หากจะเข้าห้องน้ าจ าเป็นต้องอยู่ในค่ายในเวลาที่ได้ก าหนด 
  27. หากจะเข้าห้องน้ าจ าเป็นต้องพร้อมที่จะท ารบทุกเวลา 

  28. หากจ าเป็นต้องเข้าห้องน้ าที่อยู่นอกค่ายต้องแจ้งให้หัวหน้าหรือผู้ เข้าเวร
รับทราบ 
  ระเบียบในขณะมีการ เดินเคลื่อนไหว  

  29. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องได้รับค าสั่งจากหัวหน้าก่อนที่จะเคลื่อนไหว 
  30. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนจ าเป็นต้องรู้ที่ท่ีอยู่ในขณะเดินทาง 

  31. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนจ าเป็นต้องรู้สัญลักษณ์ที่ได้ก าหนดไว้ 
  32. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องรับรู้รูปแบบก าหนดการและเส้นทางใน 
การเดินทาง 

  33. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนห้ามพูด ร้องเพลง ร้องตะโกน หรือหัวเราะ
ในขณะเดินทาง 

  34. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามกิน ด่ืมและสูบบุหรี่ในขณะเดินทาง 
  35. ห้ามส าหรับสมาชิกกองก าลังติดอาวุธหยุดเดิน ยกเว้นหากได้รับค าสั่ง 
  36. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องรักษาสายตา การฟัง ความรู้สึกในขณะเดินทาง 

  37. หากจ าเป็นต้องเผชิญกับฝุายศัตรู หรือสู้รบสมาชิกทุกคนต้องหาที่หลบซ่อนตัว 
จนกว่าจะได้รับการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา   
  38. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องระวังกับดับของฝุายศัตรูที่อาจจะมี 

  39. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องแต่งชุดยูนิฟอร์มในขณะเดินทาง 
  40. ต้องท าการเตรียมเครื่องหมายเครื่องมืออย่างดีก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหว 

  41. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธสามารถหยุดเดินหากมีการสั่งการ 
  ข้อบังค ับในขณะเข้าไปในหมู่บ้าน  
  42. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนสามารถที่จะเข้าไปในเขตหมู่บ้าน  หากมี

การสั่งการให้กระท า 
  43. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องระมัดระวังตัวในขณะเดินเข้าในหมู่บ้าน 

  44. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องแสดงใบหน้ายิ้มแย้ม และมารยาทที่ดี
ขณะพบเจอกับชาวบ้าน 
  45. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนห้ามขโมยหรือเอาผลไม้ของชาวบ้านอย่าง

เด็ดขาด ยกเว้นมีการสั่งการ 
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  46. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนห้ามยุ่งเก่ียวกับลูกสาวหรือชาวบ้านอ่ืนๆ 
  47. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามท าลายสิ่งเพาะปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน

อย่างเด็ดขาด 
  48. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหากถูกสั่ง

การให้ท า 
  49. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องประจ าที่ของแต่ละคนหากถูกสั่งการ 
  50. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามขึ้นไปเข้าบ้านของชาวบ้าน ยกเว้น หากมี

การสั่งการ 
  51. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามเพิกเฉยหากถูกให้ท าหน้าที่ดูแลรอบๆ หมู่บ้าน 

  52. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธ ห้ามเดินเที่ยวเล่นในบริเวณหมู่บ้าน หากไม่มี
ความจ าเป็น 
  53. หากมีการค้างคืนห้ามสมาชิกกองก าลังจู่โจม เดินเล่นในหมู่บ้านในเวลากลางคืน 

  54. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องท าหน้าที่บริการประชาชนอย่างมีเกียรติ  
  55. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องท าตนให้เป็นทหารอิสลามที่ดี มีศรัทธาให้เป็น

ที่ยอมรับของประชาชน 
  56. ห้ามสมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนพักอยู่ในหมู่บ้านนั้น หากถูกสั่งการให้
เคลื่อนย้ายไปที่อ่ืนต่อ 

  กฎระเบียบการ เข้าเวร  
  57. ผู้ที่เข้าเวรทุกคนต้องประจ าการในบริเวณที่ก าหนดเท่านั้น 
  58. ผู้ที่เข้าเวรทุกคนต้องรู้เวลาตามที่ได้ก าหนดไว้ 

  59. ผู้เข้าเวรทุกคนต้องประจ าการตามเขตและเวลาที่ก าหนดไว้จนถึงเวลา
เปลี่ยนเวร 

  60. ผู้เข้าเวรทุกคนต้องแต่งชุดให้เรียบร้อยขณะเข้าเวร 
  61. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรต้องมีอาวุธครบมือในขณะเข้าเวร 
  62. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรทุกคนต้องถึงที่ประจ าการ 5  นาที ก่อน

ถึงเวลาเข้าเวร 
  63. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่ เข้าเวรจ าเป็นต้องรับรู้ค าลับ (รหัสลับ) ขณะเข้าเวร 

  64. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรต้องมีความระมัดระวังในขณะเข้าเวร 
  65. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรต้องรับทราบผู้ที่เข้าออกค่าย 
  66. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรต้องรับรู้ที่ม่ันของจุดเวรอ่ืน 
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  67. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรต้องรู้จุดที่วางกับดักและจุดระเบิดที่ได้
วางไว้ 

  68. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรต้องนับจ านวนผู้ที่เข้าออกค่าย 
  69. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรห้ามนอนในที่เวร 

  70. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรห้ามกินหรือด่ืมและสูบบุหรี่ขณะเข้าเวร 
  71. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรห้ามร้องเพลง ตะโกน หัวเราะและพูด
ขณะเข้าเวร 

  72. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรจ าเป็นต้องรู้สัญลักษณ์และเครื่องมือ
สัญลักษณ์ที่ได้ก าหนดไว้ 

  73. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรไม่สามารถถอดชุดแต่งกายหรือหมวก
ในขณะเข้าเวร 
  74. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรห้ามเดินเล่นหรือเคลื่อนที่ ก่อนถึงเวลา

เปลี่ยนเวร 
  75. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรที่จะแยกย้ายต้องรายงานตัวให้กับหัวหน้า 

เวรทุกครั้ง 
  ข้อบังค ับในการ เดินลาดตระเวน  
  76. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนต้องรับรู้ชนิดของลาดตระเวนที่เขา

จะปฏิบัติ 
  77. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนต้องเข้าใจการสั่งการของผู้บังคับบัญชา 
  78. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนทางเข้าและทางออก 

  79. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนต้องรู้เขตที่จะท าการลาดตระเวน 
  80. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนต้องรู้รหัสลับ 

  81. สมาชิกลาดตระเวนต้องรู้สัญลักษณ์ที่ได้ก าหนดไว้ 
  82. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนต้องแต่งกายให้เรียบร้อย 
  83. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนต้องรับรู้กฎข้อบังคับขณะเดินทาง 

  84. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่ลาดตระเวนต้องแจ้งให้ผู้ปฏิบัติเวรทราบขณะ
เข้าออก 

  85. ห้ามหยุดพักในขณะที่ลาดตระเวน ยกเว้นมีค าสั่งจากหัวหน้าลาดตระเวน 
  86. ห้ามพูด หัวเราะ ร้องเพลง ตะโกน และเรียกเพ่ือนคนอ่ืนด้วยเสียงดังใน 
ขณะลาดตระเวน 

  87. ในขณะลาดตระเวนต้องระวังตัว และอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมทุกเม่ือ 
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  88. ในขณะลาดตระเวนต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าตลอดเวลา 
  89. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนจ าเป็นต้องรู้ เขตของเขาเอง กับดัก

และเครื่องมือปูองกันอ่ืนๆ 
  90. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่ลาดตระเวนต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก

ความเคลื่อนไหว หรือสิ่งต่างๆ ที่คิดว่าผิดปกติ 
  91. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่ลาดตระเวนต้องรับรู้ต าแหน่งที่ ต้ังของเพ่ือน
กองก าลังอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้กัน 

  92. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่ลาดตระเวนต้องรับรู้เขตของกลุ่มลาดตระเวน
อ่ืนที่อยู่ในกองก าลังเดียวกัน 

  93. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทีล่าดตระเวนที่จะเข้าไปในค่ายต้องรายงานการเข้า 
ให้ผู้เข้าเวรทราบทุกครั้ง 
  94. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่ลาดตระเวนจ าเป็นต้องเข้าแถวทั่วไป ในขณะที่

จะเข้าในค่ายจนกว่าจะถูกสั่งให้แยกย้าย 
  95. ในการเข้าแถวทุกครั้งต้องมีการตรวจเครื่องไม้เครื่องมือให้ครบ 

  96. หากมีสิ่งใดที่หายไปผู้ลาดตระเวนต้องแจ้งให้หัวหน้าลาดตระเวนทราบโดย
ด่วน 
  การปกป้องสมาช ิกกองก าลังที่มิใช ่กองโจร  

  97. กองก าลังติดอาวุธสามารถที่จะปกปูองสมาชิกที่ไม่ใช่กองก าลังติดอาวุธ
หากเขาต้องการ 
  98. ทุกกองก าลังที่ให้การปกปูองจะต้องถือว่าสมาชิกดังกล่าวเสมือนกองโจร 

  99 ต้องได้รับอาหารอย่างเพียงพอ 
  100 ไม่ให้อาวุธแก่เขา เว้นแต่อาวุธมีเหลือ 

  101 ห้ามให้เขาร่วมรบโดยไม่มีอาวุธให้ 
  102 ห้ามให้หน้าที่จู่โจมแก่เขา เว้นแต่หากจ าเป็น 
  103 สมาชิกที่ได้รับการปกปูองจ าเป็นต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้า

กองโจร 
  104 สมาชิกกองก าลังที่ถูกปกปูองต้องกลับบ้านหากถูกสั่งการ 

  105 สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องรู้วิธีการท าความเคารพหัวหน้าในขณะ 
ถืออาวุธ 
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  วิธ ีการ เข้าแถว 
  106 สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องร่วมเข้าแถวในทุกครั้งที่ มีการท าแถว 

ยกเว้นหากมีหน้าที่ท่ีได้ถูกสั่งการไว้แล้ว 
  107. การเข้าแถวช่วงเช้าเวลา 07.30 เรียกว่าการเข้าแถวช่วงแรก 

  108. การเข้าแถวช่วงแรกต้องมีขึ้นทุกวัน 
  109. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องแต่งก่ายให้เรียบร้อยพร้อมอาวุธครบมือขณะ 
เข้าแถวช่วงแรก 

  110. การเคลื่อนไหวของร่างกายต้องเข้มแข็งทุกครั้งที่ มีการเข้าแถว 
  111. การเข้าแถวช่วงบ่าย คือ เวลา 17.30 และถูกเรียกว่าการเข้าแถวช่วงท้าย 

  112. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องแต่งกายเรียบร้อยทุกครั้งที่มีการเข้าแถวช่วงท้าย 
  113. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องร่วมเข้าแถวช่วงท้าย ยกเว้นมีหน้าที่
อ่ืนที่ถูกก าหนดไว้แล้ว 

  114. การเข้าแถวที่นอกจากการเข้าแถวช่วงแรกและช่วงท้าย  จะถูกเรียกว่า
การเข้าแถวทั่วไป 

  115. ส าหรับสมาชิกกองโจรที่ถูกสั่งการเท่านั้นที่ต้องเข้าแถวทั่วไป 
  116. ทุกครั้งที่จะมีการเดินทางหรือหน้าที่ท่ีเป็นกลุ่มจ าเป็นต้องมีการจัดแถวทั่วไป 
  117. การจัดแถวท่ัวไปจะมีขึ้นเม่ือมีการต้อนรับการมาเยือนของหน่วยทหารหรือ 

ผู้บัญชาการขององค์กร 
  118. ทุกการสั่งการในหน้าที่ส าหรับแต่ละวันจะต้องมีขึ้นในช่วงเข้าแถวช่วงแรก 
  119. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่ร่วมเข้าแถว จะต้องรายงานตัวและหมายเลข

ของตนให้ กับหน้าแถว 
  120. ทุกครั้งที่มีการเข้าแถวจะต้องมีการเริ่มด้วยการอ่านอัลฟาตีฮะห์ โดยสมาชิก

กองโจรทุกคน 
  ข้อบังค ับในการ ใช ้อาวุธ  
  121. อาวุธทุกชนิดเป็นสมบัติขององค์กร 

  122. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนที่ครอบครองอาวุธจะต้องท าความสะอาด 
ทุกเช้า 

  123. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนจะต้องท าความสะอาดอาวุธทุกครั้งที่ มีการยิง 
  124. ผูท้ี่ถืออาวุธจะต้องถืออาวุธในการเข้าแถวช่วงแรกทุกครั้งเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา 
ตรวจสอบ 

  125. ในขณะที่มีการตรวจสอบอาวุธให้ถอนกระสุนออกจากอาวุธ 
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  126. ห้ามสมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนเล่นจี้อาวุธกับสมาชิกด้วยกันอย่ าง
เด็ดขาด 

  127. ทุกครั้งที่มีการยิงอาวุธสมาชิกกองก าลังทุกคนต้องรายงานต าแหน่งที่อยู่
ของกระสุนดังกล่าว 

  128. จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหากมีอาวุธที่เสีย 
  129. อาวุธจะต้องอยู่ติดกับผู้ครอบครองทุกเม่ือ 
  130. จะต้องดูแลรักรักษาอาวุธเสมือนดูแลชีวิต 

  131. ซองกระสุนจะต้องดูแลรักษาอย่างเป็นระเบียบและจะต้องท าการตรวจสอบ 
ทุกวัน 

  132. ไม่สามารถเปลี่ยนอาวุธกับสมาชิกคนอ่ืน ยกเว้นหากมีค าสั่ง 
  133. ในช่วงเวลาฝนตกจะต้องปูองกันอาวุธจากน้ าฝน ยกเว้นในช่วงสู้รบ 
  134. ในขณะเดินต้องระวังอย่าให้อาวุธหันเข้าใส่เพ่ือนสมาชิกด้วยกันเอง 

  135. ห้ามแขวนอาวุธที่ไหลขณะเดิน 
  136. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องรู้วิธีท าความเคารพหัวหน้าในขณะถืออาวุธ 

  ระเบียบและวิธ ีการแต่งกาย  
  137. การแต่งกายในขณะเข้าแถว คือ เสื้อ กางเกง ร้องเท้า หมวก อาวุธ 
sertasarungpeluru Danlanja (เข็มขัดซองกระสุน) 

  138. ชุดแต่งกายในขณะลาดตระเวน การเข้าเวรและเข้าแถวต้องปฏิบัติตามข้อ 
138 
  139. ชุดแต่งกายในขณะกองโจรเดินลาดตระเวน คือ อาวุธพร้อมซองกระสุน 

เสื้อ กางเกง หมวก กระเปุา ร้องเท้าและ ลันจา 
  ระเบียบและการท าความสะอาด 

  140. สิ่งจ าเป็นที่สมาชิกกองโจรทุกคนต้องมี คือ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เครื่องมือ 
เย็บผ้าและผ้า Pelikat 
  141. สมาชิกกองก าลังทุกคนจะต้องซักผ้าตามล าดับช่วงที่ได้ก าหนดไว้ 

  142. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธจะต้องอาบน้ าช าระร่างกายตามล าดับช่วงที่ได้
ก าหนด ยกเว้นช่วงเวลาที่ถูกห้าม 

  143. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่จะท าการอุจจาระหรือปัสสาวะจะต้องท าเฉพาะ 
ที่ท่ีก าหนดไว้เท่านั้น 
  144. ขยะทุกชิ้นจะต้องฝังเข้าไปในดิน 

  145. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องท าความสะอาดในค่ายของตน 
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  146. อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ต้องจัดในช่วงเวลาเช้า 
  ระเบียบและวิธ ีการสูบบุหร ี่ 

  147. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่สูบบุหรี่ต้องทิ้งก้นบุหรี่ในที่ เก็บขยะเท่านั้น 
  148. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธสามารถสูบบุหรี่ได้ในค่ายเท่านั้นหรือในขณะ

หยุดพักในช่วงเวลาเดินทาง 
  149. การสูบบุหรี่ในเวลากลางคืนอนุญาตเฉพาะในเตนท์ของตนเองเท่านั้น 
ต้องระวังไฟบุหรี่จากการมองเห็น 

  ระเบียบการนอน ร ับประทานอาหาร  และอาบน้ า 
  150. สมาชิกที่ไม่เข้าเวรหรือรับหน้าที่อ่ืน จ าเป็นต้องนอนในเตนท์ของตนเท่านั้น 

  151. ในขณะนอน ต้องวางอาวุธในที่ท่ีสะดวกในการหยิบมาใช้เสมอ 
  152. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธจ าเป็นต้องนอนในสถานการณ์ที่พร้อมท าสงครามเสมอ 
  153. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามเดินเล่นในเวลากลางคืน 

  154. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามออกไปเล่นในเตนท์ของเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน
ในเวลากลางคืน 

  155. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องรับประทานอาหารในช่วงเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 
  156. อาหารที่เหลือกินต้องทิ้งในหลุมขยะที่ได้เตรียมไว้  
  157. สมาชิกห้ามอาบน้ าทีละหลายๆ คนหรือเกินสี่คนขึ้นไป 

  158. สมาชิกที่ก าลังอาบน้ าต้องสับเปลี่ยนกันเพ่ือเฝูาเพ่ือนสมาชิกอ่ืนที่ก าลังอาบน้ า 
  159. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องไม่ทิ้งอาวุธอย่างไม่เป็นระเบียบในขณะอาบน้ า 
  160. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามส่งเสียงดังในขณะอาบน้ า 

  ระเบียบเฉพาะส าหร ับหัวหน้ากองโจร  
  161. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องมีความรับผิดชอบในทุกการสั่งการที่ได้สั่งไว้ 

  162. หวัหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องก าหนดให้ระเบียบการที่ได้ท าไว้ทั้งหมดถูก
ด าเนินการอย่างเป็นระเบียบ 
  163. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องมีการสั่งการเฉพาะให้กับหัวหน้าพลตระเวน 

  164. หวัหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องมีการวางแผนเทคนิคในการกระท าทุกครั้ง
ที่จะมีการสั่งการ 

  165. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องวางแผนการปูองกันในขณะมีการต้ังแคมป์
ในที่ต่างๆ 
  166. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องอ่านระเบียบการให้กับสมาชิกกองโจรทุก

ครั้งก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่  
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  167. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องก าหนดเวรทุกครั้งที่ มีการต้ังแคมป์ 
  168. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องบังคับให้สมาชิกทุกคนต้องมีระเบียบการนี้ 

และต้องท าการตรวจทุกเช้า 
  169. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องท าการตรวจแถวทุกๆ การเข้าแถวครั้งแรก

และสุดท้าย 
  170. หวัหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องก าหนดให้สมาชิกรับประทานยาที่ได้ก าหนดไว้ 
  171. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องสั่งการให้รองท าหน้าที่ในการก าหนดกรอบ

การเข้าเวร ลาดตระเวน รับประทานอาหาร อาบน้ า ละหมาด และท าหน้าที่ในกองก าลังของตน 
  172. ทุกหัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องปฏิบัติตามการสั่งการของผู้บังคับบัญชา 

  173. ทุกหัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องพยามชักชวนชาวบ้านโดยวิธีการละเอียด 
อ่อนเพ่ือสนับสนุนการต่อสู้เพ่ือเอกราช 
  174. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องเฝูาระวังสมาชิกที่ออกจากค่ายโดยไม่ขอ

อนุญาต 
  175. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องก าหนดรหัสลับในทุกๆ 24 ชั่วโมง 

  176. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องบรรยายหรือให้ความรู้ ด้านการทหารและ
ระเบียบการต่างๆ ให้กับสมาชิกกองโจร 
  177. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธห้ามส่งสมาชิกเพ่ือหยุดพักผ่อน ยกเว้นหากได้รับ 

อนุญาตจากกองบังคับบัญชา 
  178. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องท ารายงานประจ าวัน การสู้รบ การจู่โจมและ
อ่ืนๆ ให้กับกองบัญชาการ 

  179. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องมีการสร้างกองบัญชาการขึ้นในค่าย 
  180. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องหาข้อมูลฝุายศัตรูให้มากที่สุด 

  181. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธห้ามอยู่ใดฝุายหนึ่งของสมาชิก 
  ระเบียบการลาหยุดพักผ่อน  
  182. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่จะขอลาหยุดพักต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้า 

กองโจร 
  183. ห้ามส า หรับสมาชิกกองก าลัง ติดอาวุ ธที่ลาหยุดพักไปเดินเล่นในที่

อันตรายและที่ท่ีมีศัตรู 
  184. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธอนุญาตให้ลาพักผ่อนไม่เกินสองสัปดาห์ ยกเว้น
กรณีได้รับอนุญาตให้ท าหน้าที่อ่ืน 
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  185. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่อยู่ในช่วงลาพักผ่อนจ าเป็นต้องกลับสู่กองก าลัง 
ด่วน แม้พ่ึงลาใหม่ๆ ก็ตามแต่ 

  186. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธไม่สามารถไปยังกองบัญชาการ ยกเว้นหากได้รับ
อนุญาต 

  187. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่จะขอลาพักผ่อน จ าเป็นต้องรายงานให้ทราบ
ว่าจะไปไนวันเวลาที่จะไป 
  ด้านโครงการกองก าลังติดอาวุธ “พูโล 1981” มีชื่อว่า Nagara Melayu Patani 

Raya (NAMPRA) ห้วหน้า ผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ คือ กาเบร์ อับดุลเราะห์หมาน มีเลขาธิการฝุาย
การทหาร กองก าลังพูโลมี 4 กลุ่ม คือ กลุ่มศรีปาตอนี กลุ่มศรีฮิกมะฮ กลุ่มศรีตักมัซ และกลุ่มศรีนาฆอรอ 

กระจายไปทั่วทั้งจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังจัดต้ัง
กองก าลังย่อยที่เคลื่อนไหวในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ เช่น กลุ่มกีบัสปูเตะ ฮารีเมาฮีตัม  อัมปัต
ปูโลฮอัมปัต นาฆอบอรอกือบือ ซารัน 75 ดาโต๊ะปือกาลัง ฆือเราะกันกีลัต โดยมีการเคลื่อนไหวทุก

พ้ืนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมที่จะใช้ความรุนแรง (เอกสารพูโลฝ่ายการทหาร, 1980) 
  นอกจากนี้ยังมีธรรมนูญพูโลที่ได้มีการแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเพ่ือให้กระชับและสร้างความปรองดองภายในองค์กรที่มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 3 แผนผังโครงสร้างกองก าลังติดอาวุธ 
 

โคร งสร ้างกองก าลังติดอาวุธพูโล 1981 
Nagara Melayu Patani Raya (NAMPRA) 

(กาเบร ์อับดุลเร าะห์หมาน) 
 

 

 
 

กลุ่มศรปีาตอน ี                     กลุ่มศรฮีกิมะฮ ฺ             กลุ่มศรตีกัมซั           กลุ่มศรนีารอ 
(จังหวัดปาตอนี)                  (จังหวัดมือนารอ)            (จังหวัดยะลา)               (จังหวัดสงขลา) 
 

      หวัหน้ากลุ่ม                   หัวหน้ากลุ่ม              หัวหน้ากลุ่ม                     หัวหน้ากลุ่ม 
ฮัจยีอิสมาแอล ตือรือนัง           ฮัจยียะโกบ ซอและ     อัมรี มูฮัมมัด                นาเซร์ กูฮาซัน 

รองหัวหน้า                    รองหัวหน้า      รองหัวหน้า                รองหัวหน้าฮะหมัด 
ลามี เด็ง                              เจ๊ะหลง อาลีมะ         อับดุลกาเดร์เกียะ              อันวา อาลี 
แบ่งกลุ่มย่อย 

 
   กีบัส ปูเตะ    เสือด า  อัมปัตปูโลฮฺอัมปัต  นาฆอบอรอ  กือบือซารัน 75 ดาโต๊ะปืกาลั  ฆือเราะกีละ 
    

3.  ปีแห่งการประกาศก่อตั้ง  
 

 วันที ่22 มกราคม พ.ศ .2511 (1968) เป็นวันประกาศก่อต้ังองค์กรขบวนการพูโล
หรือ ขบวนการปลดปล่อยสหปาตานี (พูโล) หรือ Patani United Liberation Organization 
(PULO) ณ ทุ่งอารอฟัต ประเทศซาอุดีอารเบีย ซ่ึงประกอบด้วย แกนน าบุคคลส าคัญๆ ประกอบด้วย 

ตนกูบีรอ กอตอนีลอ, ฮัจยีดับดุลเลาะ เจาะกือแย, ฮัจยีเจ๊ะแว หรือปะจู เจ๊ะแว, ฮัจยีอับดุลเราะหมาน 
บาบอแอ บือตา, ฮัจยีอาแว ยามู, ยูโซ๊ะ ปากีสถาน ฯลฯ  

 หนังสือประชาสัมพันธ์ในนามของกองก าลังอิสระอิสลามปาตานี องค์กรพูโลประกาศ
ต่อประชาชนในพ้ืนที่และให้ผู้น าประเทศต่างๆ ชี้ให้เห็นว่าวันที่ 22 มกราคม 1967 ถือว่าเป็นวันก่อต้ัง
ขององค์กรปลดปล่อยปาตานี (PULO) โดยนักต่อสู้คนส าคัญที่ร่วมกันเป็นหนึ่ง พูโล ได้ ประกาศว่า

รองเลขาธิการฝ่ายการทหาร 
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หลักการขององค์กรสอดคล้องกับค าสอนของอิสลามและกฎข้อบังคับของนานาชาติ การต่อสู้ของพูโล
ต้ังขึ้นบนหลักคิดส าคัญสี่ประการ ซ่ึงมีค าอธิบายในทางศาสนาอย่างชัดแจ้งทุกข้อ คือ 

 1. ศาสนา: “จงกล่าวเถิดพระองค์อัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ: แท้จริงศาสนาแห่งอัลลอฮฺ  คือ
อิสลาม” 

 2. มาตุภูมิ: “อัลลอฮฺนั้นทรงเป็นที่พ่ึง: แผ่นดินนั้นปวงบ่าวของเราที่ ดีมีคุณธรรมจะ
เป็นผู้สืบมรดกมัน” 
 3. ประเทศชาติ: “พระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติ: แท้จริงเราได้ให้พวกเจ้า

แยกเป็นเผ่า และตระกูลเพ่ือจะได้รู้จักกัน” 
 4. มนุษยธรรม: “ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์: โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มา

ในรูปแบบที่สวยงาม 
 อิสลาม คือ ศาสนาที่ถูกยอมรับโดยพระองค์อัลลอฮฺ เพราะนั้นเป็นที่บังคับส าหรับ
ชาวมุสลิมปาตานีและมุสลิมทั้งโลกเข้าใจว่าศาสนาอิสลาม คือ ศาสนาที่ได้สั่งสอนมนุษย์ทั้งมวล เพราะ

อิสลามเท่านั้นที่จะรับประกันความพึงพอใจของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ชาวมุสลิมปาตานีต้องได้รับอิสรภาพใน
ศาสนาของตนเอง เป็นศาสนาในการปกครองประเทศ เราไม่สามารถที่จะมอบหมายการปกครองประเทศ

ให้กับผู้ปฏิเสธศรัทธา (กาฟีร) ส่วนในด้านการท าอีบาดะห์เท่านั้นที่เรามอบหมายตนกับอัลลอฮฺ หลักคิด
ดังกล่าวนั้นเป็นความคิดที่ถูกวางกรอบโดยผู้ล่าอาณานิคมและศัตรูอิสลามโดยสิ้นเชิง พวกเขาต้องการ
ให้เรามีความคิดที่ผิดเพ้ียนจากค าสอนที่แท้จริง (ศาสนาแยกออกจากการเมือง) เรา  คือ ประชาชาติ

ของท่านนบีมูฮ าหมัด  
 แถลงการณ์ยังกล่าวว่าเราจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจหลักค าสอนของท่านนบีและซอฮาบะห์ 
ในการที่เราจะเผชิญกับศัตรูอิสลาม เพ่ือที่จะเชิดชูอิสลามให้เป็นศาสนาอันสูงสุด และเป็นศาสนาใน

การปกครองประเทศ ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสในอัลกุรอานที่มีความว่า แท้จริงศาสนาแห่งอัลลอฮฺ คือ อิสลาม
ถึงแม้ว่ามักกะห์ คือ เมืองเกิดของท่านนบี แต่ท่านยอมที่จะอพยพไปยังมาดีนะห์  เพราะเป็นค าสั่งของอัลลอฮฺ 

(ซ.บ.) ท่านก็ยอมที่จะอพยพท่ามกลางความยากล าบากก็ตามแต่ ท่านนบีมูฮ าหมัด (ซ็อลฯ) และผู้ตาม
แนวทางของท่านอดทนและยอมที่จะปฏิบัติตามค าสั่งจากพระองค์อัลลอฮฺแม้การอพยพจะเป็นไปด้วย
ความยากล าบากก็ตาม จนในที่สุดสามารถสร้างประเทศอิสลามที่มาดีนะห์และสุดท้ายอิสลามได้ถูกเผยแพร่

ไปทั่วโลก เพราะฉะนั้นเราชาวมุสลิมที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมูฮ าหมัด (ซ็อลฯ) ไม่ควรที่จะยอม 
ให้ดินแดนของเรา (ปาตานี) ถูกปกครองโดยผู้ปฏิเสธศรัทธา (กาฟีร) จ าเป็นต้องวางศาสนาอิสลามเป็น

ศาสนาสูงสุดและปกครองมวลมนุษย์ทั้งหมดให้อยู่ภายใต้การปกครองของอิสลาม ทั้งหมดเป็นภาระหน้าที่  
ของเราที่ต้องสละตนพร้อมชีวาเพ่ืออัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่  
 แต่พูโลก็ยังเชื่อในเรื่อง เช ื้อชาติและภาษา มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ย่อมมีเชื้อชาติ

ของตนเอง “แท้จริงเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่าและตระกูลเพ่ือจะได้รู้จักกัน” ทุกคนย่อมมีชาติของ
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ตนเอง คือ “ชาติมลายูปาตานี” ดินแดนนี้แห่งนี้ คือ ชาติที่มีเกียรติและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในยุคสมัย
ที่ปกครองของปาตานี โดยการปกครองของราชวงศ์มลายูสมัยก่อน “เพราะเหตุนี้ เราจ าเป็นต้องวางดินแดน

ของเรา (มลายู) เป็นชาติและภาษาที่มีอ านาจปกครองส าหรับประชาชาติของเราอย่าให้พวกกาฟีรสยาม
ต้องมาครอบง าความคิดลูกหลานของเราสู่ความคิดของพวกเขา เพราะเราทุกคน คือ ลูกหลานชาติมลายูที่

มีอ านาจในการปกครองตนเอง เราอย่ายอมขายศักด์ิศรีของเราให้กับใคร อย่ายอมรับภาษาไทยดังที่ก าลัง
เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ เรายอมเปลี่ยนชื่อจากมลายูเป็นชื่อภาษาไทยด้วยคุณค่าอันต่ าต้อยและเราไม่รัก
ในภาษาของตนเองสุดท้ายภาษาเขาเราท าให้มันมีคุณค่าในการพูดคุยในแต่ละวันของเรา” 

 จากเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวคิดของพูโลเชื่อว่าภาษามลายูจะไม่หายจาก
โลกใบนี้ ความเชื่อในชาตินิยมและอิสลามนิยมจึงคู่ขนานกัน พวกเขายืนยันว่าประชาชาติมลายูปาตานี  

มีเกียรติอย่างยิ่ง ภาษามลายู คือ ภาษาสูงสุดในการปกครองประชาชาติของพวกเขาเอง ถ้าไม่อย่าง 
นั้นภาษามลายูจะจางหายไปกับกาลเวลา “... นี้ คือ ชาติต้นตระกูลเลือดเนื้อบรรพบุรุษของเราโดยแท้
ในดินแดนอันทรงเกียรตินี้” 

 “มาตุภ ูมิ ปาตานี คือ ดินแดนที่เป็นสมบัติของคนมลายู เพราะเหตุนี้ไม่ควรนักที่ เรา
ในฐานะลูกหลานแผ่นดินนี้ยอมมอบให้กับสยาม (กาฟีรฮารบี) แผ่นดินนั้นปวงบ่าวของเราที่ดีมีคุณธรรม

จะเป็นผู้สืบมรดกมัน แผ่นดินแห่งมรดกสืบทอดของเราชาวมุสลิม เพราะฉะนั้นจ าเป็นส าหรับเราต้องกู้
กลับคืนดินแดนของเรา และเราต้องบริหารประเทศนี้ตามแนงทางของอัลกุรอานและ ซุนนะห์ ....... 
เพราะอิสลามไม่ได้สอนให้ผู้ปฏิเสธศรัทธา (กาฟีร) ต้องมาจูงเราชาวมุสลิมในการปกครองประเทศ” 

 มนุษยธรรม ในที่นี้โดยนัย ก็คือ “ประชาชาติมลายูปาตานี” ซ่ึงเป็นชนส่วนใหญ่ที่
ประกอบด้วย ชาวมลายู ไทยต้องให้สิทธินี้ในนามสิทธิมนุษยชน แต่รัฐบาลไทยยังไม่ยอมรับในสิ่งที่ เป็น
จริงกับชาวมลายูปาตานี และยังพยายามสร้างความเข้าใจให้กับชาวมลายูว่าเราทุกคน  คือ คนไทย 

และยังใส่ร้ายให้กับเหล่านักต่อสู้เพ่ืออิสลามว่าเป็นขบวนการโจรก่อการร้ายอีก ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น เพราะ
รัฐบาลไทยกลัวประชาชนจะลุกต่อต้านรัฐบาล แต่อันที่แท้จริงแล้วเป็นสิทธิที่จะเรียกคืนดินแดนที่ถูกยึด 

เพราะข้อตกลงของสหประชาชาติ ปี พ.ศ.2503 (1960) มีอยู่ว่าชนส่วนน้อยมีสิทธิที่จะเรียกร้องอิสรภาพ
และเอกราชของประเทศ ฉะนั้นนี่คือวาทกรรมหลักในสิ่งที่พูโล เรียกร้อง คือ มันสอดคล้องกับค าสอน
ของศาสนาและกฏหมายข้อบังคับของสหประชาชาติที่ได้ให้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ให้กับประชาชนที่

ต้องการเสรีภาพและเอกราชในการปกครองตนเอง จึงเป็นที่ขัดเจนว่า องค์กรพูโลถือว่าตัวเอง คือ องค์กร
เพ่ือต่อสู้ของชาวมลายูปาตานีที่ต้องการปลดปล่อยประเทศ และต้องการที่จะสร้างประเทศอิสลามมลายู

พูโลยึดม่ันว่าองค์กรถูกก่อต้ังขึ้นบนพ้ืนฐานของอิสลามการเมืองและการทหาร ค าว่า United มีความหมาย
ว่าการรวมประชาชาติมลายูปาตานีในองค์กรเดียวกัน จึงเป็น Organization ที่จะให้ชาวปาตานีเป็น
ตัวแทนในระดับนานาชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์การรวมตัวของชาวมลายูปาตานี เพ่ือเข้าสู่การต่อสู้เพ่ือเอกราช 

(Liberation) ที่แท้จริงโดยพูโล 



75 

 “และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดยพร้อมกันทั้งหมดและจงอย่าแตกแยกกัน 
เป็นการใส่ร้ายอย่างสิ้นเชิง หากมีการกล่าวหาว่าพูโลไม่ต้องการรวมตัวกับคนอ่ืน  เพราะหากเราดูชื่อ

ขององค์กรเอง คือ United ที่ต้องการร่วมกับทุกภาคส่วน ทุกพรรคและสังคมมลายูปาตานีทั้งหมดใน
องค์กรนี้ (Organization) ที่เปรียบได้ กับรัฐบาลที่ปกครองและเป็นตัวแทนของชนส่วนน้อยของชาว

มลายูปาตานีสู่หนทางกอบกู้เอกราชและปกครองตนเอง (P.U.N.C) สภาสหรัฐปาตานี” 
 นอกจากนี้พูโลยังกล่าวถึงการปฏิวัติประชาธิปไตย ซ่ึงก็คือ การต่อสู้ของประชาชนที่ท า
การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการปกครองจากการคุกคามทุกประเภทและจากการล่าอาณานิคม การปฏิวัติ

จะสามารถบรรลุได้ต่อเม่ือประชาชนทั้งหลายที่ถูกคุกคามจะรวมตัวเป็นหนึ่งในองค์กรเดียวกันที่ไม่เกิด
ความแตกแยก เพราะพลังของการปฏิวัติประชาชนที่เป็นเอกภาพนั้นจะสามารถเอาชนะรัฐบาลที่ปกครอง

โดยไม่ใช้อาวุธ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของการปฏิวัติหรือพลังของการต่อสู้ที่แท้จริง คือ การเปลี่ยนแปลง
จากความล้าหลังสู่ความส าเร็จ จากความอ่อนล้าสู้ความเข้มแข็ง จากที่อยู่ภายใต้อาณานิคมสู่ เอกราช 
ดังนั้นพูโลได้เน้นว่าการปฏิวัติของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญในการเดินสู่จุดหมายของการได้รับเอกราช

จึงต้องปลูกฝังให้ประชาชน ทุกคนมีมีวิญญาณของการปฏิวัติที่แท้จริง และต้องมาร่วมกันต่อต้านการคุกคาม
และการล่าอาณานิคม  

 น่าสนใจที่ว่าประชาธิปไตยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการต่อสู้ของพูโลแต่เป็นเง่ือนไขแบบ
พิเศษ พวกเขาเชื่อว่าประชาธิปไตย คือ การปกครองโดยประชาชนที่ถูกเลือกเป็นผู้แทนในสภาและรัฐบาล 
ประชาติมีอ านาจเต็มที่ในการร่วมพัฒนาประเทศและมีสิทธิแสดงข้อคิดเห็น แต่พูโลอธิบายว่าจ าเป็นต้อง

รับรู้ร่วมกันว่าดินแดน ปาตานียังไม่มีเอกราชที่แท้จริงส าหรับชาวมลายู เพราะพวกเขายังไม่สามารถใช้
ประชาธิปไตยของประชาชนในระหว่างการปฏิวัติอย่างถูกต้อง เพราะในขณะนี้ยังไม่มีสนามในการแข่งขัน
และการเลือกต้ังอย่างประเทศที่ได้รับเอกราชแล้ว ดังนั้นพูโลจึงเห็นว่าต้องท าการปฏิวัติในองค์กรเดียว 

กันที่มีพลังและมีความสามารถในการก้าวสู่การได้รับเอกราชก่อน ท าไมต้องทะเลาะต่อสู้ กันเพียงเพ่ือ
ได้มาต าแหน่งจนต้องแตกแยกกันในพวกเดียวกันเอง จึงต้องใช้การปฏิวัติและประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง  

ในปัจจุบันนี้นักต่อสู้ต้องรับรู้ว่าเราก าลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอและไม่แน่นอน มีการแตกแยกใน
ความคิดไม่ยอมรับซ่ึงกันและกัน เพราะต่างตนต่างคิดว่านี้คือ การต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยที่เปรียบเทียบ
ดังการแข่งขันของรัฐบาลกับฝุายค้าน เพราะฉะนั้นพูโลจึงเรียกร้องให้ทุกกลุ่มต้องมาร่วมกันสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันในการต่อสู้ที่ถูกต้องแท้จริงเพ่ือความส าเร็จ พวกเขาต้องยึดถืออย่างชัดเจนว่า  รัฐบาลไทย คือ
ศัตรูอันดับแรกของเขาทุกคนและต้องร่วมพลังใน “การต่อสู้ในระบอบการปฏิวัติมิใช่ประชาธิปไตย” 

ถ้าหากปาตานีได้รับเอกราชจริงๆ และวิธีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถูกน ามาใช้ในสภาแล้วก็
สามารถมีทั้งฝุายรัฐบาลและฝุายค้าน มีกติกาว่าใครได้เสียงมากได้เป็นรัฐบาลได้เป็นประธานาธิบดีและ
รัฐมนตรี แต่ในเวลานี้สิ่งที่ส าคัญ คือ พวกเขาต้องสร้างจิตวิญญาณแก่ประชาชนเพ่ือท าการต่อสู้แบบ
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การปฏิวัติและการได้มาสู่เอกราชของดินแดนแห่งนี้ (เอกสารประชาสัมพันธ์ พูโลฝุายกองก าลังติดอาวุธ, 
1994) 

 ในระหว่าง ปี พ.ศ.2511 (1968) –พ.ศ.2520 (1978) ผู้น าพูโล จึงได้ก าหนดแผน 
การปฏิบัติการตามแผนงานที่ได้วางไว้ในช่วงที่ อยู่ในประเทศอินเดีย โดยมี 4 แผนงานหลัก ดังนี้ คือ 

 1. การประชาสัมพันธ์ การประกาศองค์กรพูโลทั้งในและต่างประเทศ 
 2. การจัดวางโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรทุกระดับ การจัดวางโครงสร้างด้าน
กองก าลังติดอาวุธ 

 3. แผนการเคลื่อนไหวกองก าลังติดอาวุธในประเทศ 
 4. และแผนการประเมินสถานการณ์การเคลื่อนไหว 

 
4.  ยุคแห่งความร ุ่งเร ืองในการ เคลื่อนไหว  
 

 สมาชิกของพูโล เชื่อว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2513 (1970)-พ.ศ 2523 (1980) ถือว่ายุค
แห่งความรุ่งเรืองของพูโล เนื่องจากในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีการเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบทาง 

ด้านการเมืองระหว่างประเทศ การยอมรับจากต่างประเทศมีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการทุกฝุาย 
โดยเฉพาะการวางโครงสร้างด้านการทหาร ซ่ึงมีการเคลื่อนไหวในทั้งในชุมชนและในเขตปุาเขา กองก าลัง  
เรียกว่า Gorilla มีจ านวนหลายกลุ่มหลายพ้ืนที่ และมีการสร้างเยาวชนเป็นแนวร่วม ในการเคลื่อนไหว

เป็นจ านวนมาก ที่ส าคัญ ก็คือ มีการจัดส่งคนไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เป็นจ านวนหลายรุ่น ซ่ึงบาง
รายไม่สามารถกลับบ้านได้ก็ปักหลักในประเทศเพ่ือนบ้านจนเป็นบุคลากรที่เป็นประโยชน์ที่ส า คัญของ
ประเทศเพ่ือนบ้านที่ไม่ต้องลงทุน  

 
 4.1 ตัวอย่างนักศ ึกษาที่ส าเร ็จการศ ึกษาสาขาต่าง ๆ  

  นพ.อะฮฺหมัด (นามสมมุติ) เกิดปี พ.ศ. 2499 ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ในช่วงก าลังศึกษาศาสนาชั้นปีที่  6 ปี 
พ.ศ.2513 (1970) ได้มีโอกาสสอบชิงทุนเรียนแพทย์จากรัฐบาลซีเรีย และก็ได้เดินทางในปี พ.ศ.2514 

(1971) เริ่มแรกได้ศึกษาในโรงเรียนประเทศเลบานอน ในโรงเรียนมะฮัดดีรอซาตอิสลามียะห์ ด้านศาสนา
หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับและอัลกุรอาน เป็นเวลา 6 เดือน และเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น- 

และตอนปลายโรงเรียนฟาอิสมัยซูร และศึกษาต่อด้านแพทย์ไปประเทศซีเรีย ในมหาวิทยาลัยดามัสกัส 
หลักสูตรการแพทยศาสตร์ 7 ปี ได้จบหลักสูตรในปี พ.ศ. 2530 (1987) ได้เดินทางกลับบ้านเกิด โดยเข้า  
ประเทศทางประเทศมาเลเซียก่อน ในปี พ.ศ. 2530 (1987) ซ่ึงไม่ต้องการที่จะปักหลักในประเทศมาเลเซีย 

จึงได้มีการตรวจสอบจากญาติ ๆ ว่าถ้าหากเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยมีปัญหาหรือไม่อย่างไร  
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(ด้านความม่ันคง) ปรากฏว่าไม่มีปัญหา จึงได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2530 (1987 ) 
ในช่วงกลับมาบ้านเกิดในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงต้องหางานท าเพ่ือเลี้ยงครอบครัว ก็ได้มีการติดต่อ

ไปยังโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยทางโรงเรียนได้มีการตอ บรับ
เพ่ือท าการสอนวิชาศาสนา โดยได้ท าการสอนศาสนาในโรงเรียน 2 แห่ง (ไม่เอ่ยนามโรงเรียน) ซ่ึงใน

ขณะนั้นก็ได้มีการติดต่อไปยังสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือไปเป็นอัตรา
จ้างด้านการรักษาผู้ปุวยในโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถที่จะรับได้ เพราะหลักสูตรที่จบเป็นประเทศฝั่ง
ตะวันออกกลาง ไม่สามารถเทียบตามกฎระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. ได้ ที่เป็นข้อจ ากัดของ

ทางการไทยในสมัยนั้น จึงได้คิดต่อจะหาวิธีการอย่างไรที่จะสามารถเข้าสอบใบอนุญาตแพทย์สภา จึง
ได้รับการแนะน าจากแพทย์รุ่นก่อน ๆ ที่จบจากประเทศปากีสถาน ต้องหาวิธีการเข้าไปฝึกอบรมหรือ

เรียนรู้เพ่ิมเติม จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพ เพ่ือเป็นใบเบิกทาง ด้วยความรู้ ความสามารถ
ที่ได้ร่ าเรียนมาด้านการแพทย์ จึงพยายามหาแนวทางในการในการที่สอบใบประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย
ไทย จึงได้เดินทางไปกรุงเทพฯ เพ่ือหาช่องทางในการที่สอบใบอนุญาต หรือแพทย์สภา จึงได้มีโอกาสฝึกฝน

ในโรงพยาบาลพระมงกุฎ ในปี พ.ศ. 2536 (1993) - ปี พ.ศ..2537 (1994) พร้อมๆ กับไปช่วยงานใน
คลินิกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ เพ่ือหาเลี้ยงชีพและหาประสบการณ์ในการสอบใบประกอบ

วิชาชีพแพทย์นั้น ในช่วงที่มีการเรียนหรือฝึกฝนในโรงพยาบาลพระมงกุฎนั้นจึงต้องอาศัยความอดทน 
ความพยายามอย่างสูงสุด แม้แต่การควบคุมอารมณ์อย่างมาก เพราะได้มีการดูถูก ดูแคลน เสียดสี
และเหยียบยามต่างๆ นานา เช่น มีการพูดว่า มาเรียนรู้เพ่ือจะท าการรักษานักต่อสู้ปาตานีเหรอ มา

ท าการสืบเรื่องราวทางการแพทย์ของไทยหรือปล่าวนิ เมื่อไหร่ปัตตานีจะได้รับเอกราช เพ่ือกอบกู้
รัฐปาตานีคืนใช่ไหม ฯลฯ จนกระทั่งสอบใบประกอบวิชาชีพได้ในปี 2002  หันเหชีวิตมีสิทธิเข้าไป
สมัครแพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐในปี 2003 ช่วงจังหวะที่ในโรงพยาบาลของรัฐขาดแคลนแพทย์

สามารถเข้าไปสู่ในวงการผู้รักษาผู้ปุวยได้เต็มความภาคภูมิใจ จนเกษียณอายุราชการ  แต่เกษียณไม่มี
บ าเหน็จบ านาญตามระบบราชการทั่วไป และเปิดคลินิกของตัวเองจนถึงปัจจุบัน นับเป็นชีวิตที่มีการต่อสู้ 

จากแรงเสียดทานต่าง ๆ ที่มีความมานะอดทนอย่างสูงและเป็นเยี่ยงอย่างให้บุคคลอ่ืนๆ ต่อไป 
  นายรอมลี (นามสมมุติ) เกิดปี 1956 ที่ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนในชุมชน โรงเรียนประชานุเคราะห์ 9 

ต าบลลูโบ๊ะสาวอ จบชั้นประถมปีที่ 7 และได้ต่อในระดับมัธยมต้นโรงเรียนบาเจาะจนจบมัธยมศึกษาปีที่  3 
(ม.ศ.3) และศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนเจริญศาสตร์

จบมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ม.ศ.5 ต่อมาได้รับทุนรัฐบาลจากรัฐบาลลิเบีย ในปี 1981 จึงได้ เดินทางไป
ยังประเทศลิเบียโดยเข้าทางประเทศมาเลเซีย พอถึงประเทศลิเบีย พักที่โรงแรมทริโบลี ในเมืองหลวง
ของประเทศลิเบีย ซ่ึงเป็นโรงแรมที่ทางรัฐบาลจัดให้เป็นที่สถานที่พบปะกับบรรดานักศึกษาจากประเทศ

ปาตานี (นามที่ใช้) จึงได้แยกย้ายเข้าไปศึกษาในระดับต่าง ๆ  ในส่วนตนเองนั้นเข้าไปเรียนระดับวิทยาลัย 
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ชื่อว่า วิทยาลัยมะฮับดุลบูอุซ อิสลามมียะฮฺบังรอซี ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยฆอลยูนุสบังรอซี 
โดยได้ศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น-ตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ได้ศึกษาที่ประเทศลิเบีย 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2524 (1981) – ปี พ.ศ. 2533 (1990) เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยในปี พ.ศ. 2527 
(1984) ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฆอลยูนุสบังรอซี คณะและสาขาภูมิศาสตร์ หลักสูตร 5 

ปี ในช่วงปิดภาคเรียนของทุกๆ ปี และทุกคณะและทุกระดับชั้นที่ เป็นนักศึกษาจากประเทศปาตานี 
ต้องมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม เรียนรู้และปฏิบัติของแต่สาขาวิชาที่ศึกษา ดังเช่น ฝุายการทหารก็ฝึกฝน
ด้านการทหารร่วมกับทหารลิเบียสังกัดต่างๆ ทหารเรือ ทหารบก ทหารอากาศ ตามรูปแบบของทหาร

ด้านอาวุธยุทธโธปกรณ์ต่าง ๆ และสาขาประวัติศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ จัดนิทรรศการตามลักษณะ
ของประเทศตนเอง อาทิเช่น ประวัติศาสตร์ปาตานี เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้เดินทาง

กลับเข้ามาในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2534 (1991) ได้เป็นผู้จัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ในขณะที่เป็นผู้จัดการโรงเรียนเอกชนนั้น ทางรัฐบาลได้ก าหนดเง่ือนไขจะ  
ต้องจบปริญญาตรีสาขาการบริหารการศึกษา ในปี พ.ศ. 2539 (1996) – ปี พ.ศ. 2541 (1998) ได้เข้า

ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา คณะบริหารการศึกษา ในระหว่างที่เป็นนักศึกษาได้รับ
การแต่งต้ังทางการ เช่น ได้รับการคัดเลือกเป็นคอเต็บมัสยิดในพ้ืนที่อ าเภอยี่งอ ประธานชมรม อีหม่าม 

คอเต็บ บีหลาล ต าบลยี่งอ และประธานชมรมอ านวยความเป็นธรรมภาคประชาชน จังหวัดนราธิวาส 
ซ่ึงเป็นเครือข่ายของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ท าหน้าที่ในการจัดท าข้อมูลผู้ที่ไม่ได้ รับ
ความเป็นธรรมในพ้ืนที่น าเสนอ 3 ฝุาย (ทหาร ต ารวจ ปกครอง) เพ่ือคลี่คลายทางกฎหมาย ฯลฯ ซ่ึงก็

มีกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามภาระหน้าที่ 
 
5.  การสร ้างการยอมร ับจากนานาประเทศ  นโยบายภาคร ัฐ และเหตุการณ์ประท้วงปัตตานี 

 
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2517 (1974) – ปี พ.ศ. 2520 (1977) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ 

การประกาศแนวทางการต่อสู้ ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้วิธีการหาโอกาสพบปะกับผู้น าประเทศต่างๆ 
ในโอกาสต่าง พูโลได้ท าการชี้แจงเหตุการณ์ข้อเท็จจริงในปัตตานี  ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ เหตุการณ์
ความรุนแรงต่อประชาชนจากปฏิบัติรัฐสยามจนได้รับการยอมรับจากต่างประเทศแถบตะวันออกกลา ง

และยุโรปและยังอ้างว่า 
 5.1 ได้มีการรบัรององคก์รจากต่างประเทศ เช่น องค์กรปลดปล่อยปาเลสไตย์ (PLO) 

ในปี พ.ศ. 2517 (1974) ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศซีเรีย  ในปี พ.ศ.2519 (1976) รัฐบาล
ประเทศลิเบีย ในปี พ.ศ. 2520 (1977) พร้อมกับได้ทยอยจัดส่งเยาวชนไปฝึกด้านการทหาร กองก าลัง
ติดอาวุธไป ยังองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตย์ (PLO) และกองก าลังติดอาวุธชาวไอริส ( IRA) หลังจากนี้

จึงมีการจัดส่งคนไปศึกษา ณ ประเทศที่ให้การรับรององค์กรในด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านศาสนา ด้านการแพทย์ 
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ด้านสังคม ฯลฯ ผู้ได้รับการอบรมนี้บางคนไม่สามารถเดินทางกลับมาในประเทศไทยก็อาศัยอยู่ในประเทศ
เพ่ือนบ้านจนถึงปัจจุบัน 

  อาจจะเป็นไปได้ว่าผลการปฏิบัติการในช่วงนี้ท าให้มีผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสนา 
นักศึกษา และประชาชน โดยทั่วไปจ านวนไม่น้อยเข้ามาเป็นสมาชิกกองก าลังติดอาวุธ และเป็นแนวร่วม 

ในการเคลื่อนไหวที่หลากหลายลักษณะ ในช่วงนี้ถือว่ากองก าลังติดอาวุธมีความเข้มแข็งมากมีการเคลื่ อนไหว
ปฏิบัติการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 5.2 ตัวอย่างในการปฏบิัติการในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนใต้ อาทิเช่น ในปี พ.ศ. 

2516 (1973) พูโลก็ได้มีการปลุกประชาชนให้ไปร่วมประท้วงที่มัสยิดเมืองปัตตานี อันเนื่องจากทหาร
ฆาตกรรมเยาวชนไปทิ้งสะพานกอตอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยพูโลก็เป็นส่วนหนึ่งในการปลุก 

ระดมประชาชนด้วย เหตุการณ์ส าคัญ ๆ การปฏิบัติการพูโลในพ้ืนที่ เช่น เหตุการณ์การปะทะระหว่าง
เจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มฮูเซ็น เจ๊ะมันโซ หัวหน้ากลุ่ม 44 ที่สถานีรถไฟ จังหวัดยะลาเม่ือวันที่ 15 มกราคม 
2520 (1977) และนายฮูเซ็น เจ๊ะมันโซเสียชีวิต ถือว่าการสูญเสียครั้งส าคัญของสมาชิกพูโลระดับแกน

น า ในปี พ.ศ. 2530 (1987) เกิดการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มคอนมาโดกลุ่มเปาะแว (pokwea) 
กับพวกที่อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ท าให้เปาะแวเสียชีวิต และได้มีการตอบโต้ซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เอาคืน ที่บ้านยะลุตง อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ท าให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหลายนายและยึดอาวุธ
ปืนเจ้าหน้าที่หลายสิบกระบอก และในปีเดียวกัน เหตุการณ์การปะทะกับกองก าลังติดอาวุธพูโล ที่
บ้านลาโละ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ท าให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตหลายนายเช่นกัน และในปี

เดียวกันได้ไปวางระเบิดในเมืองยะลา บริเวณธนาคารกรุงไทยท าให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหลายนาย ซ่ึงใน
ปีนี้มีหลายเหตุการณ์ในพ้ืนที่ เหตุการณ์การปะทะกับกลุ่มสะรี ตะโละมีญอ หลาย ๆ  ครั้ง ที่บ้านก าปงฮูลู  
ซ่ึงท าให้หัวหน้ากลุ่มย่อย สะรี ตะโละมีญอ เสียชีวิต ในปี พ.ศ. 2542 (1999) ได้มีการปฏิบัติการของ

พูโลหลายเหตุการณ์ เช่น ระเบิดรถไฟสายใต้ที่อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา และอ าเภอเจาะไอร้อง 
จังหวัดนราธิวาส และวางระเบิดในอ าเภอหาดใหญ่หลายๆ ครั้ง ในปี พ.ศ. 2539 (1996 ) ได้สังหาร

ประชาชนชาวจีน อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เม่ือ 23 เมษายน 2540 จ านวน 4 คน เข้าใจว่าเป็นสายข่าว
ให้กับทางการ, เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2539 (1996) เหตุการณ์ศาลฏีกายกฟูองโต๊ะกูเฮง หรือกูมะนาเซร์ 
กอตอนีลอ ข้อหาเผาโรงเรียน 36 โรงในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส, การปะทะที่บ้านดาฮง ในปี พ.ศ. 2541 

(1998) ท าให้กลุ่มเจะฆูอาดือนัง เสียชีวิต การวางระเบิดที่กรุงเทพเม่ือปี  พ.ศ.2547 (2004 ) ที่ถนน
สาย 4 ในปี พ.ศ. 2547 (2004) ได้ปฏิบัติการในพ้ืนที่หลาย ๆ ครั้ง เช่น วางระเบิดที่อ าเภอหาดใหญ่ 

การวางระเบิดในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ฯลฯ 
 5.3 ในปี พ.ศ. 2521 (1978) –พ.ศ. 2524 (1981) แผนรุกในการประชาสัมพันธ์
ในแถบตะวันออกกลาง มีการแต่งต้ังทูตพูโลหรือ Wakel Bersar Puloluar Nageri (WB) ประจ า

ประเทศต่างๆ เช่น ประเทศซีเรีย ประเทศลิเบีย ฯลฯ เป็นต้น ตลอดจนได้วางตัวบุคคลตามโครงสร้าง
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กองก าลังติดอาวุธ ด้านการศึกษาและจัดต้ังองค์กรการเมืองระดับพ้ืนที่ โดยในปี พ.ศ. 2523 (1980 ) 
เกิดเหตุการณ์ส าคัญ คือ เหตุการณ์สะพานกอตอบานปลายไปสู่ เหตุการณ์ประท้วงที่ มัสยิดกรือเซะ 

การประท้วงที่ปัตตานีและมีการเชื่อมโยงไปยังต่างประเทศ ซ่ึงถือว่าขบวนการพูโลมีส่วนในการเคลื่อนไหว
ในเชิงการเมืองที่ส าคัญ  

 5.4 ส่วนทางภาครฐับาลไทยในปี พ.ศ. 2525 (1982) – พ.ศ. 2528 (1985) ได้
ด าเนินการนโยบายใต้ร่มเย็นในมิติทางการเมืองโดย นโยบายดังกล่าวมีใจความ ดังนี้ 
  5.4.1 สร้างความปลอดภัยให้เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกหมู่เหล่า 

โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ และศาสนา ไม่ว่าพ่ีน้องไทยพุทธหรือไทยมุสลิม จะต้องได้รับการคุ้มครองจาก
ก าลังของรัฐบาลให้ปลอดภัยจากการคุกคามของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ขบวนการโจรก่อการร้าย 

โจรคอมมิวนิสต์มาลายาและกลุ่มโจรกลุ่มต่างๆ ที่มากมายในขณะนั้นต่างๆ 
  5.4.2 ท าพ้ืนที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือสถาปนาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้นและยกระดับความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างไทย -

มาเลเซียให้สูงขึ้น 
  5.4.3 ก าจัดอ านาจเผด็จการ อิทธิพลและอ านาจมืดที่ครอบง าบรรยากาศอยู่

ทั่วไปให้หมดสิ้นโดยสันติวิธี เพ่ือท าให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

  5.4.4. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ปกครองกับราษฎรผู้
ถูกปกครองและขจัดความแตกแยกระหว่างเจ้าหน้าที่กับราษฎรให้หมดสิ้นไป 
 5.5 แผนการพัฒนาบุคลากรและวางบุคคลตามโครงสร ้าง 

  สมาชิกพูโล บอกว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2524 (1981) – พ.ศ. 2527  (1984) มี
การเตรียมการพัฒนาบุคคลด้านการเมืองและการทหาร โดยได้มีการจัดส่งเยาวชนไปเรียนรู้ด้านการทหาร

และด้านการเมืองอย่างต่อเนื่อง ณ ประเทศที่ให้การรับรององค์กรอย่างเป็นทางการดังที่ กล่าวไปแล้ว
โดยเฉพาะในด้านการทหาร พวกเขาได้รับการฝึก ที่เรียกว่า ซออีกอฏ หรือหน่วยรบพิเศษเป็นจ านวน
หลายรุ่นซ่ึงถือว่าในช่วงนี้จึงถือว่ามีความรุ่งเรืองและมีความเข้มแข็ง ในกระบวนการต่อสู้กับรัฐไทย  ดัง

รายละเอียด 
   ปะเงาะ (นามสมมุติ) เล่าให้ฟังว่า ทางพูโลได้ก าหนดแผนปฏิบัติการ 4 แผนงาน 

แต่ละแผนงานก าหนดระยะเวลา 4 ปี รายละเอียด ดังนี้ 
  แผนงานที ่1 ในระหว่างปี พ.ศ. 2517 (1974) – พ.ศ. 2520 (1977) คือ แผน 
การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร เชิงรุก ทั้งในและต่างประเทศ รูปแบบการด าเนินการใช้กระบวนการ

ทางศาสนาและการค้นหาประวัติศาสตร์ปาตานี จัดท าเป็นเอกสาร เผยแพร่ และจัดการประชุมพบปะ
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พูดคุยสถานการณ์ปาตานี ให้กับผู้น าในต่างประเทศ ส่วนในประเทศก าหนดมีการพูดคุยในทางลับ ๆ 
กับกลุ่มที่มีบทบาทในชุมชนต่าง ๆ และเผยแพร่เอกสารที่ทางพูโลจัดท า เพ่ือเสริมสร้างพลังการต่อสู้ 

perjuangan patani ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
  แผนงานที่ 2 เป็นแผนในการจัดวางตัวบุคคล ในโครงสร้างการบริหารจัดการ

องค์กรทุกระดับ ตามรายละเอียด ดังนี้ คือ คณะกรรมการฝุายปฏิบัติการ (พูโล)  ในช่วงปี พ.ศ.2520 
(1977) – พ.ศ 2523(1980) 
  1. ประธานฝุายปฏิบัติการ : อาบูยาซีร ฟิกรี ผู้ช่วยฝุายปฏิบัติการ  ไซฟุดดีน 

ฮายีอาซัน ที่ปรึกษาฝุายปฏิบัติการ : นัจมุดดีน  ซือปันยัง 
  2. ฝุายทหาร  หัวหน้า : ฮายีอิสมาแอล ฆอซาฟี รอง (1) ฮายีรุสลัน ฮายียูนุส 

  3. ฝุายประชาสัมพันธ์ หัวหน้า : ซุฮรี รัฟดี รอง (1) : นายฮายีอาดัม อับดุลลอฮ 
รอง (2) : นายฟูอาด  ซัฮดี 
  4. ฝุายการเงิน หัวหน้า : นายมูฮ าหมัดซากี อิสมาแอล รอง (1) : นายบาฮารุดดีน 

ฮายีอุสมาน รอง (2) : นายไซนุดดีน ฮายีอับดุลกอดีร 
  5. ฝุายกิจการในประเทศ หัวหน้า : นายไซฟุดดีน ฮายีฮาซัน รอง (1) : นายมูซา 

รัสดีรอง (2) : นายฮายีซอและ อับดุลกอดีร 
  6. ฝุายการต่างประเทศ หัวหน้า : นายอาบูยาซีร  ฟิกรี  รอง (1) : นายกามัล  
มาซี รอง (2) : นายฮันยือบัต (เลขา) 

  7. ฝุายการศาสนา หัวหน้า : นายฟัฮมี อิสมาแอล รอง (1) : อุสตาซฮายีมะ อี
ซา รอง (2) :อุสตาซฟัครูรอซี  
  8. ฝุายการศึกษา หัวหน้า : อาบูซามะห์ รอง (1) : นายมูฮ าหมัด ฮายีฮาวัน 

รอง (2) : นายนัจ ดาน  ดาวุด (เลขา)  
  9. ส านักงานฝุายปฏิบัติการ นายอับดุลมาลิก นายอิบราฮิม  ตัรมีซี 

  แผนงานที่ 3 แผนงานปฏิบัติการตามโครงสร้าง ตามภาระงานของแต่ฝุายด าเนินการ 
ในปี พ.ศ.2523 (1980) – พ.ศ. 2530 (1987) ซ่ึงถือว่าเป็นแผนงาน ตัวชี้วัด ประเมินในการปฏิบัติการ 
ทั้งในและต่างประเทศ ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว 

  แผนงานที่ 4 เป็นแผนการประเมิลผลในการปฏิบัติเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
และเป็นแผนการประกาศเอกราชประเทศปาตานี ในปี พ.ศ. 2527 (1984) – พ.ศ. 2530 (1987) 

  ปะเงาะ เล่าให้ฟังอีกว่า ส าหรับแผนงานที่ 3 ซ่ึงเป็นแผนงานในการปฏิบัติการ
ทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างปี พ.ศ. 2523 (1980) – พ.ศ. 2530 (1987 ) ได้
ด าเนินการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้ เช่น ได้มีการจัดวางตัวบุคคลในการปฏิบัติ พร้อมกับการปฏิบัติการ

ทุกฝุาย คือ 
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  ส่วนที่ 1 จัดวางกองก าลังติดอาวุธ หรือ Gurilla (yang perwibawa) ได้ก าหนด 
การเคลื่อนไหวของกองก าลังติดอาวุธ 4 ภาค ใน 4 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ดังนี้  

  1. ศรีปาตานี พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี น าโดยนายหะยีสะมะแอ ตือรือนัง 
  2. ศรีฮักมัก พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส น าโดยนายหะยียะโก๊ะ ซอและ/บาบอโก๊ะ  

ยามุแรแน 
  3. ศรีตักมัก พ้ืนที่จังหวัดยะลา น าโดยนายอัมรี มูฮ าหมัด/นายอับดุลกอเดร ์เกียะ 
  4. ศรีนาฆารอ พ้ืนที่จังหวัดสงขลา/สตูล น าโดยนายนาเซร์ กูฮาซัน 

  กองก าลังติดอาวุธได้ก าหนดฝุาย ดังนี้ คือ 1) Gurilla ทั่วๆ ไป 2) กองก าลังติด
อาวธุเฉพาะกิจ 3) กองก าลังติดอาวุธเคลื่อนไหวในเมือง ได้จัดแต่งต้ังบุคคลรับผิดชอบในแต่ละฝุาย  

  ในส่วนที่ 2 ฝุายกองก าลังติดอาวุธ Gorilla ได้รวบรวมกลุ่มเยาวชนส่งไปศึกษา
ด้านวิชาการทหาร (เสหมือน จปร.ระบบทหารไทย) โดยได้จัดส่งไปศึกษาทหารบก (ทบ.) ทหารอากาศ 
ทหารเรือ (นย.) ฯลฯ ฝุายทหารอากาศแผนกซ่อมแซมเครื่องบินและขับเครื่องบินแจ็ก ฯลฯ ประเทศที่

ส่งมี 3 ประเทศ คือ ประเทศซีเรีย ประเทศลิเบีย และประเทศอีรัก แต่ทางพูโลได้จัดส่งไปแค่ 2 ประเทศ  
คือ ประเทศซีเรีย ประเทศลิเบีย เท่านั้น เพราะประเทศอีรักนั้นขาดคุณสมบัติ เนื่องจากไม่ได้เรียนวิชา

สามัญของไทยกันมาก่อน ซ่ึงสมาชิกพูโลได้เรียนวิชาศาสนาเท่านั้นซ่ึงไม่ได้จบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - 
ตอนปลาย (ในสมัยนั้น) ดังนั้นทางพูโลมีความเจริญรุ่งเรืองทุก ๆ ด้านในยุคนี้  ในส่วนของ Gorilla 
จุดเริ่มต้นในการยอมรับ gait ในการด าเนินกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ  

  ในส่วนด้านการศึกษาทั่วไป ได้มีการจัดส่งไปศึกษาหลากหลายสาขาวิชา เช่น 
ด้านการแพทย์ สาขาทันตแพทย์ โรคผิวหนัง ด้านศาสนา มีหลายสาขาเช่นกัน เช่น สาขาหลักการ
ศรัทธา สาขากฎหมายอิสลาม ฯลฯ 

  ในระดับนานาชาติ ทางการเมือง ได้เดินทางไปหลายประเทศเพ่ือด าเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ปาตานี การปราศรัย การประชุมพบปะแลกเปลี่ยน 

และได้มีการจัดต้ังส านักงานพูโลในประเทศ Soffy เพ่ือรองรับแกนน าพูโลที่เดินทางเข้าไปยังประเทศ
ต่าง ๆ และการต้อนรับคณะทูตจากประเทศต่าง ๆ  เพ่ือมาสอบถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเคลื่อนไหว
ของพูโลในประเทศและต่างประเทศ ถึงสถานการณ์ทั่ว  ๆไป การยกระดับการเคลื่อนไหวอย่างมีความเข้มแข็ง

มากในสมัยนั้น เช่น การปะทะที่นั้นที่นี้ การวางระเบิด การโจมตีเปูาหมาย เช่น การปะทะของกลุ่ม 
ศรีปาตานี กลุ่มแบมะ อักบาร์ มีการต่อสู้อย่างแข็งกร้าว ห้าวหาญ การดักซุ่มโจมตีเปูาหมายหลาย ๆ 

ครั้ง เป็นต้น ซ่ึงเป็นปีที่ด าเนินการปฏิบัติในวงกว้าง มีความส าเร็จที่ท าให้ผู้คนได้รู้จักในวงกว้างเก่ียว กับ 
การต่อสู้ด้วยกองก าลังติดอาวุธ ซ่ึงทั้ง 2 ฝุายมีการก็มีการสูญเสีย ฝุายทางการไทยก็มีการสูญเสีย ส่วน
ตนก็มีการสูญเสีย เช่น น้องชาย หะยีสะมะแอ ท่าน้ า มีการสูญเสียเช่นกัน กลุ่มของหะยีสะมะแอ ฯ มี

การปะทะบ่อย เพราะพ้ืนที่เทือกเขามีขนาดเล็ก 
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  แต่ในส่วนกลุ่มศรีฮิกมัต เป็นพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสที่มีภูเขาลูกใหญ่และกว้างมี
การปะทะน้อย แต่มีการซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐบ่อยเช่นกัน กลุ่ มศรีตักมัซ ที่นายอับดุลกอเดร์ เกียะ 

เป็นหัวหน้า ได้มีการเคลื่อนไหวท่ีเข้มแข็งเช่นกัน ศรีนาฆารอ น าโดย กูสุหลง เคลื่อนไหวในพ้ืนที่ 
อ าเภอจะนะ และอ าเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลา บางครั้งก็กลุ่มหะยีสะมะแอ ฯ น าก าลังไปสมทบ ที่

ท าให้น้องชายหะยีสะมะแอ ฯ สูญเสียในพ้ืนที่ดังกล่าว เพราะเดินทางไปสมทบ  นี่ คือ การเคลื่อนไหว
ในช่วงปี พ.ศ.2523 (1980) มีเหตุการณ์มากมายที่น าโดยกองก าลังติดอาวุธพูโลในอดีตที่มีความเข้มแข็ง 
ที่มีการปะทะและการโจมตีฝุายผู้รุกราน ที่ท าให้ทางการไทยในบางพ้ืนที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ 

จ าเป็นที่จะต้องกู้เงินจากต่างประเทศในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธพูโล  
  ในส่วนภาคการเมืองในระดับพ้ืนที่ ได้จัดต้ัง Patani Nation Youth Movement 

(PANYOM) เพ่ือเยาวชนปาตานีขึ้น ท าหน้าที่ในการสารต่อ เพ่ือรองรับการเปลี่ยน และจัดต้ังกลุ่มสตรี
ที่เรียกว่า Grakan Wanita Patani (GERWANIP) เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการเคลื่อนไหว พูโล
ได้เข้าไปจัดต้ังทุกพ้ืนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และมีอีกหน่วยหนึ่ง หน่วยชุดเฉพาะกิจได้ส่งไป 

กรุงเทพมหานคร แต่ไม่ประสลผลส าเร็จเนื่องจากขาดความเข้าใจในการด าเนินการ การปฏิบัติการไม่
คล่องตัว ที่ส าคัญกลัวได้รับผลกระทบถูกกล่าวหาว่า “ผู้ก่อการร้าย” ซ่ึงพูโลไม่สามารถจะให้ความรู้

เรื่องการต่อสู้ของเรา ปะเงาะ ได้เล่าต่อไปว่า ส าหรับกลุ่มสตรี ท าหน้าที่ในปลุกสร้างจิตส านึกและ
ประชาสัมพันธ์ให้บรรดาสตรีด้วยกันให้ทั่วถึงกัน 
  ในภาคอูลามอ หรือนักศาสนา ก็เช่นเด่ียวกัน มีหลายระดับ เช่น อูลามอระดับ

โลกอูลามอ ระดับประเทศอาหรับ ได้มีการเชื้อเชิญ อุลามอของเรา ไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น  ประเทศ
อียิปต์ ประเทศเลบานอน ประเทศลิเบีย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน ในมิติศาสนา ในประเทศ
ฟัตวาในเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับการต่อสู้เพ่ือศาสนาของปาตานี ฯลฯ ด้านเศรษฐกิจ ก็เหมือนกันประเทศ

ที่ให้การสนับสนุนได้เชิญแลกเปลี่ยนมิติเศรษฐกิจของพ้ืนที่ เช่น แนวทางระบบซะกาต ฯลฯ แนวทาง 
การต่อสู้ของเรายังอ่อนด้อยอยู่ มีอุปสรรคบ้าง ไม่ใช่มีความส าเร็จลุล่วงเสมอไป เพราะก าลังพลของ

เราในสมัยนั้น ยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะก าลังพลของเราก าลังท าการศึกษา ณ ประเทศต่าง ๆ 
จึงไม่สามารถจัดการวางแผนได้ ทั้งระบบและทุกระดับ ท าให้ไม่คล่ องตัวในบางแผนงานที่ได้วางไว้ 
เม่ือพูโลเติบโตขาดการควบคุม Control พอปลายปี พ.ศ. 2523 (1980) ต้นปี พ.ศ. 2524 (1981) เข้า

สู่แผนงานระดับ 4 การประเมิน และการประกาศเอกราช (Merdika) พูโลก็อ่อนก าลังลง ซ่ึงประจวบ
เหมาะที่ทางการไทยได้มีการก าหนดนโยบายใต้ร่มเย็นขึ้น (ปะเงาะ 2 เมษายน 60) 
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6.  ช ่วงยุคแห่งการปฏ ิร ูปองค ์กร  
 

 6.1 สถานการณ์ความค ิดเห็นแตกแยก  
  ในปี พ.ศ.2530 (1987) เกิดสถานการณ์ความแตกแยกภายในองค์กร สมาชิก

พูโล อธิบายว่าด้วยเหตุแรงจูงใจหรือความปรารถนาระดับแกนน าองค์กร  ที่ได้มองเห็นความเติบโต  
การยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ค่อนข้างสูง และได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ เรื่องที่ถูกเล่าก็คือ 
เกิดการปฏิวัติ โดยการน าของนายอารง อเมริกา หรือ ดร.อารง มูเล็ง เพ่ือลดอ านาจของตนกู บีรอ 

กอลอนีลอ ในฐานะเลขาธิการพูโลซ่ึงท าให้นายหะยีสะมะแอ ท่าน้ าที่ควบคุมกองก าลังติดอาวุธไม่พอใจ
และเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพจึงเกิดการแยกตัวออกมาในด้านการทหาร ในตอนนั้นแกนน าพูโลแยก

ทางความคิดเห็นออก 2 เป็นกลุ่ม คือ 
  กลุ่มที่ 1 ซ่ึงเรียกว่ากลุ่มปฏิวัติหรือยึดอ านาจได้มีการแก้ไขธรรมนูญ 1968 
ใหม่เป็นธรรมนูญฉบับแก้ไข ปี พ.ศ. 2531 (1988) โดยได้มีการแก้ไข คือ การจัดต้ังสภาการน าปฏิวัติ

พูโล หรือ Pertubuhan Pembibasan Patani Bersatu (PPPB)ซ่ึงเป็นที่รู้จักกันในนาม พูโลใหม่ 
  กลุ่มที่ 2 เรียกว่าพูโลเก่า น าโดยนายหะยีสะมะแอ ท่าน้ า ในฐานะหัวหน้ากอง

ก าลังติดอาวุธกับนาย ซัมซูดิง คาน พวกเขาจะคงสถานภาพพูโลดังเดิมโดยได้ร่วมกันจัดต้ังสภาบัญชาการ
กองก าลังพูโลหรือ mejlis Pembebasan Tentra Pulo (MPTP) ภายใต้ชื่อเดิม Pertubuhan Persatuan 
pembibasan Patani (PPPP) ซ่ึงเดิมนั้นชื่อ Pertubuhan Persatuan Pembibasan Patani (PPPP) 

กลุ่มนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์จากนกอินทรีย์เป็นดาบไขว้ รายละเอียดธรรมนูญที่มีการแก้ไข
ใหม่มีดังต่อไปนี้ 
 ธรรมนูญพูโล 1986 แก้ไขครั้งที่ 1 ปี 2005 ธร รมนูญพูโลที่ได้มีการแก้ไข 

 

 
 

ภาพที่ 8 ตราสัญลักษณ์พูโลประนีประนอมหลังปฏิรูปองค์กร 
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ภาพที่ 9 ตราสัญลักษณ์พูโลที่แตกแยกทางความคิด (พูโลใหม่) 
 

 
 

ภาพที่ 10 ตราสัญลักษณ์พูโล P.4 
 

 6.2 แก้ไขธรรมนูญ ได้ท าการแก้ไขเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2548 (2005) ตรงกับ 22 
รอบีอุลอัววาล 1426 ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงเมตตาเสมอ อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า และ

ผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมาแล้วชนเหล่านี้แหละ คือ ผู้ปฏิเสธศรัทธา (อัลมาอีดะห์: 
44) อัลลอฮฺได้ตรัสว่าและผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมาแล้ว ชนเหล่านี้แหละ  คือ 
ผู้อธรรม (อัลมาอีดะห์: 45) อัลลอฮฺได้ตรัสว่า และผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมาแล้ว 

ชนเหล่านี้แหละ คือ ผู้ที่ท าชั่ว (อัลมาอีดะห์: 57) 
  ส าหรับผู้ต่อสู้พูโลจ าเป็นต้องรับทราบว่าอะไร คือ เปูาหมายในการต่อสู้ของพวกเขา

และอะไร คือ วิธีการและขั้นตอนตามที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่าแท้จริงผู้ที่ ต่อสู้ในหนทางของพระองค์เป็น
แถวเดียวกันประหนึ่งพวกเขาเป็นอาคารที่ยึดติดกัน (อัศศ็อฟ: 4) องค์ปลดปล่อยสหปาตานีได้ถูกก่อต้ัง 
ขึ้นเม่ือวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2511 (1968) 

  ชื่อในภาษามลายูของพูโล คือ เปอร์ตูบูฮัน ปืมเบบาซัน ฟาตอนี เบอร์ซาตู  ชื่อ

ในภาษาอาหรับ คือ   منظمةتحريرفطانيالمتحدة

  ชื่อในภาษาอังกฤษ: PATANI UNITED LIBERATION ORGANIZATION 
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  ธงขององค์กรจะมีสี่สีด้วยกัน อันประกอบด้วย สีแดง ขาว ด าและดาวเดือนสีเหลือง 
จันทร์เสี้ยวและดาวจะต้ังอยู่ในกรอบสีด ารูปแบบ คือ ลายสีแดงด้านบนแทรกด้วยสีขาวแดง ขาวแดง

และสีแดง  
  ธรรมนูญอธิบายว่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ สีขาวเป็นสัญลักษณ์

ของความสุจริตและความจริงใจสีด าเป็นสัญลักษณ์ของการยึดม่ัน สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของอธิปไตย
และความเจริญจันทร์เสี้ยว เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสลาม ส่วนสัญลักษณ์นั้น คือ นกที่พยายาม
จะบิน แต่ขาถูกล่ามโซ่ จันทร์เสี้ยวและเดือนเต็มดวง คือ ความสมบูรณ์แบบของศาสนาอิสลามต้นข้าว

เจ็ดก้านทั้งสองข้าง มีความหมายว่าความเจริญ กริซและดาบ คือ ความแข็งแกร่งของมลายูอิสลาม  
หัววัว คือ ประชาธิปไตย (ซูรอในหมู่พวกเขา) ชั่ง ก็คือ ความยุติธรรมโซ่ คือ การผสมผสาน ดวงอาทิตย์ 

คือ มนุษยธรรม สิ่งที่น่าสนใจ คือ กระดาษสองม้วน คือ ธรรมนูญขององค์กรพูโลและกฎหมายนานาชาติ  
  ส านักงานขององค์กร (ศูนย์กลางขององค์กร) ส านักงานขององค์กร คือ ที่ปาตานี 
ดารุสสาลาม ในส่วนองค์กรมีเปูาหมายหลัก คือ ขอให้มีการปลดปล่อยแผ่นดินปาตานีจาก Segetingkera 

ในทางตอนเหนือ ทางตอนใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย ทางทิศตะวันออกของทะเลจีนใต้ และตะวันตก
ทะเลอันดามัน พูโลถือว่า อาณาเขตตัวเองรวม 5 จังหวัด 20.299 ตารางกิโลเมตรและ 14 จังหวัด 

70.189 ตารางกิโลเมตร 
  จุดประสงค์หลักขององค์กรคือปลดปล่อยและกอบกู้เอกราชปาตานีจากประเทศไทย
และปกครองรัฐหรือประเทศมลายูปาตานีที่ยืนอยู่บนพ้ืนฐานของอัลกุรอาน อัลฮาดิษอิจมาอฺกียาสเป็น

สิ่งที่จ าเป็นที่สุดส าหรับ ประชาชนชาวปาตานีในทุกยุคสมัย องค์กรมีหลักพ้ืนฐานสองประเภทด้วยกัน คือ  
  1. รากฐานหลัก (ปรัชญา) หรืออีกชื่อ คือ รากฐาน 4 รากฐานหลักขององค์กร 
คือ สิ่งที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมประเพณีของชาวปาตานี และสอดคล้องกับความต้องการ

ของพวกเขา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ UBANGTAPEKEMA คือ ศาสนา (อิสลาม) ที่ มี
หลักฐานในค าภีร์อัลกุรอานชาติ ที่มีหลักฐานในค าภีร์อัลกุรอานมาตุภูมิและมนุษยชน 

  2. นโยบายบริหารจัดการ (Dasarpelaksanaan) ในการด าเนินการให้องค์กร
ให้มีความเจริญและพัฒนาขึ้นเรื่อยมาทางองค์กรได้ด าเนินการบน 9 หลักพ้ืนฐาน อันประกอบด้วย 4 
พ้ืนฐานส าคัญเพ่ือบรรลุเปูาหมายและความพึงพอใจของอัลลอฮฺ (ซบ.) ดังต่อไปนี้ 

   2.1 ความเป็นศาสนาอิสลาม ที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอาน “แท้จริง
ศาสนาแห่งอัลลอฮฺ คือ อิสลาม (อาลาอิมรอน) และ.. 

   2.2 เชื้อชาติที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอาน “แท้จริงเราได้ให้พวกเจ้า
แยกเป็นเผ่า และตระกูลเพ่ือจะได้รู้จักกัน (อัลฮูยูรอด 13) 
   2.3 ประเทศชาติ ที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอานว่า “แผ่นดินนั้นปวงบา่ว

ของเราที่ดีมีคุณธรรมจะเป็นผู้สืบมรดกมัน” (อัล-อัมบียาอฺ: 105) 
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   2.4 มนุษยธรรมที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอาน “และโดยแน่นอนเราได้
ให้เกียรติแก่ลูกหลานนบีอาดัม” (อัล-อิสรออฺ: 70)  

   2.5 ความยุติธรรมที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอาน 
   2.6 การปกครองโดยประชาชน (ประชาธิปไตย) ที่มีหลักฐานจากโองการ 

อัลกุรอาน 
   2.7 การปูองกันที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอาน 
   2.8 ความเจริญที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอานความว่าต่อเม่ือการละหมาด

ได้สิ้นสุดลง แล้วก็จงแยกย้ายกันไปตามแผ่นดินและจงแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺ 
   2.9 ความเป็นพ่ีน้องกัน (เอกภาพ) ที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอานความวา่

และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดยพร้อมกันทั้งหมดและจงอย่าแตกแยกกันและแท้จริงอัลลอฮฺ 
ทรง (มองว่าผู)้ ที่ต่อสู้ในหนทางของพระองค์เป็นแถวเดียวกัน 
  ธรรมนูญพูโล 2005 มีหลักคตินิยมว่า หากมองถึงหลักส าคัญในการด าเนินการ

พวกเขาสามารถที่จะน าเอกลักษณ์หลักนิยมเพ่ือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการต่อสู้ของพูโลคืออิสลาม 
คือ ศาสนาของเรา ประชาธิปไตย คือ ระบบการเมืองของเรา โอกาสที่เหมือนกัน คือ หนทางเศรษฐกิจ

ของเราความมีมนุษยธรรมที่ดีเป็นสิ่งส าคัญในระบบทางสังคมและการเมืองภายนอกของเราการได้รับ
เอกราช คือ สิทธิการเรียกร้องของเราความยุติธรรม คือ จริยธรรมอันดีงามและวัฒนธรรมของเรา 
  เม่ืออธิบายหลักดังกล่าวข้างต้นแล้วพูโลก็พูดถึงค ากล่าวที่ เป็นการชักชวนสู่จิต

วิญญาณ การต่อสู้ของพูโล คือ อัลลอฮูอักบัร  (อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่)  
  พูโลประกาศแผนขององค์กร คือ แผนระยะสั้น เน้นการปลูกจิตส านึกในการต่อสู้
เพ่ืออิสลามและสร้างลมหายใจแห่งการเรียกร้องเอกราชและชาตินิยม พร้อมทั้งเผยแพร่ความตระหนัก

ทางการเมืองให้กับชาวมุสลิมปาตานี การพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กร การวางระบบและสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับกองก าลังติดอาวุธขององค์กร พูโลกลุ่มนี้ยังเน้นสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับองค์กรกอบกู้เอกราช

ทั่วโลกและองค์กรต่างๆ  ในระดับนานาชาติ เช่น สหประชาชาติ องค์กรอิสลามและอ่ืนๆ สร้างความสัมพันธ์
กับต่างประเทศทั้งในเอเชีย แอฟรีกา อเมรีกา (เหนือและใต้) ออสเตรเลียและอ่ืนๆ การยกฐานะฟาฏอนี
และสร้างความรู้จักในการต่อสู้ของประชาชนปาตานีบนพ้ืนฐานศักด์ิของความเป็นมนุษย์ต่อสังคม

นานาชาติ การตอบรับความช่วยเหลือในทุกด้านจากประเทศต่างๆ และจากทุกฝุายที่รักอิสรภาพและ
สันติภาพ การสร้างกลุ่มเพ่ือต่อสู้ พร้อมทั้งควบคุมดูแลในทุกยุทธศาสตร์โลกส่งตัวแทนไปทุกประเทศ

ในทุกด้านและทุกระดับ 
  ส่วนแผนระยะยาว ก็คือ เตรียมการสถาบัน (การปกครอง) ประเทศอิสลามมลายู
ปาตานีเอกราช (สาธารณรัฐมลายู) บนพ้ืนฐานของค าสอนของอิสลามตามหลักของอัลกุรอานและซุนนะห์ 



88 

เตรียม พร้อมประกาศเอกราชของรัฐบาลอิสลามมลายูปาตานีที่มีอิสรภาพและสร้างรัฐบาลอิสลามมลายู
ปาตานี 

  การบริหารองค์กรแบ่งออกเป็นสองสภาสภาซูรอ คือ สภาผู้น าองค์กร และสภา
อูลามาอฺ (ที่ปรึกษาขององค์กร) สภาผู้น าองค์กรมีหน้าที่ในการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การท างาน

ขององค์กรตามมติข้อเสนอในที่ประชุมใหญ่ ท าการพัฒนาองค์กรในทุกช่วงเวลา และก าหนดทิศทาง
ขององค์กร ส่วนสภาอูลามาอฺเป็นสภาที่ปรึกษาให้กับองค์กร ท าการควบคุมดูแลการด าเนินการของ
องค์กรให้เป็น ไปตามซารีอะห์ และพยายามชักชวนสังคมปาตานีให้สนับสนุนการต่อสู้ขององค์กร 

(ธรรมนูญพูโล, 1968 มีการปรับปรุงแก้ไข 2005) 
 

 
   

ภาพที ่11 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรพูโล 
 

7.  การก่อตั้ง เบอร ์ซาตูเพื่อเอกภาพ  

 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2532 (1989) พูโลกลุ่มใหม่ได้มีการรวมตัวกันระหว่างขบวนการต่าง ๆ 

เช่น BRN. BIPP.GUP. BRN Kongres. PULO. GMP. PULO 88 ร่วมก่อต้ังเบอร์ซาตู Barisan Bersatu 
Kemedaan Patani หรือ (BERSATU-United Fronts For Pattani Independence) โดยมีสภา Mejlis 
Permersyuratan Rakyat MelayuPatani (MPRMP) ซ่ึงมีคณะท างานหรือคณะ กรรมการแต่ละ

ขบวนการ ประกอบด้วย  
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 7.1 คณะกรรมการเบอร์ซาตูจากองค์กรต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ดร.มะฮ์ดี ดาวูด   ประธานคณะกรรมการ 

  2. นายอิบนูกอเซ็ม   ประธาน บี.อาร์.เอ็น 
  3. นายบาฮารี ฮัมดัน  ประธาน พี.ไอ.พี.พี 

  4. นายอิบนูเอาฟฺ   ประธานนักวิชาการศาสนาปัตตานี 
  5. นายนูซา ยาลิล อับดุลเราะฮฺมัน ประธาน บี.อาร์.เอ็น.คองเกรซ 
  6. นายฮาเซ็ม อับดุลเราะมัน  ประธานพูโลใหม่ 

  7. นายซาฟี ฮารากี   ประธานมูจาฮิดดีนปัตตานี 
  8. นายมูฮ ามัด อิบนูมูฮ ามัด  ประธานพูโล ๘๘ 

  9. นายวะฮยู อัลดีนมูฮ ามัด  ประธานฝุายประชาสมพันธ์ 
  10. นายอาบู บุซรอ   เลขานุการคณะกรรมการ 
  คณะองค์กรนี้ได้ด าเนินการได้ร่างธรรมนูญประเทศมลายูอิสลามปาตานีขึ้นมา

พร้อมออกแบบตราสัญลักษณ์และธงชาติประเทศมลายูอิสลามปาตานี 
 

  
 

ภาพที่ 12 ตราสัญลักษณ์ประเทศมลายู 
อิสลามปาตานี 

 

ภาพที่ 13 ธงชาติประเทศมลายูอิสลามปาตานี 

 
 

รูปที่ 14 ธรรมนูญประเทศมลายูอิสลามปาตานี 
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 7.2 การประกาศของเบอร ฺซาตู 
  BERSATU ประกาศว่า การต่อสู้เพ่ือเอกราชปาตานี คือ การต่อสู้ เพ่ือกอบกู้เอกราช

อย่างแท้จริง เพ่ือให้เกิดประเทศอิสลามอย่างเป็นรัฐอธิปไตยการต่อสู้ของพวกเขา คือ การญีฮาด โดยใช้
อาวุธซ่ึงเป็นข้อบังคับในอิสลามและด้วยการสนับสนุนจากประชาชนชาวมลายูปาตานี พวกเขาต่อต้าน

กฎหมายและนโยบายไทยที่พยายามท าลายหลักศรัทธา ชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมมลายูปาตานี 
ต่อต้านการกดขี่ข่มเหง ความเหี้ยมโหด การละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการเข่นฆ่า การจับตัว
โดยไม่มีเหตุผล การท าร้ายร่างกายและการแบ่งแยกต่อต้าน การให้ความร่วมมือในทุกมิติกับสยามใน

ด้านผลประโยชน์ของทรัพย์กร เศรษฐกิจและสังคม 
  ทรัพยากรธรรมชาติปาตานี BERSATU จะด าเนินการอย่างเด็ดขาดกับคนที่ให้

ความร่วมมือกับฝุายรัฐไทย ซ่ึงถือว่าเป็นการทรยศการต่อสู้ของประชาชนปาตานี  พร้อมทั้งขอความร่วมมือ
จากชาวมุสลิมทุกคนเพ่ือช่วยเหลือการต่อสู้ของเรา BERSATU เชิญชวนประเทศต่างๆ และทุกองค์กร
ที่รักในเสรีภาพ ความยุติธรรม เพ่ือร่วมช่วยทางด้านศีลธรรมและทางวัตถุต่อการต่อสู้ของพวกเขา  และ

พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกองค์กรที่ท างานด้านเสรีภาพและสันติภาพในทุกมุมโลก โดยเฉพาะองค์กรอิสลาม
การประกาศดังกล่าวนี้ คือ ข้อมติจากการประชุมที่ทางองค์กรได้มีขึ้นและในการประชุมครั้งนี้มีแกนน า 

ขององค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วย 
  จุดที่น่าสนใจ คือ BERSATU ได้สร้างวาทกรรมทางประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้
ของมลายูปาตานีโดยละเอียด โดยชุดค าบอกเล่าประวัติศาสตร์อธิบายเรื่องราวในช่วงเวลาอันยาวนาน

ระหว่างปี 1457-1901  
  เริ่มจากชาติพันธุ์มลายูปาตานีเป็นชาวมลายูด้ังเดิมริมฝั่งทะเลปาตานีรายา ที่ถูก 
สั่งการโดยผู้ปกครองรัฐปาตานี (Kingdom of Patani) ต่อมารัฐปาตานีถูกเรียกด้วยชื่อใหม่ว่ารัฐแห่ง 

ซุลต่านปาตานี (Sultanaat of Patani) หลังจากที่กษัตริย์ประกาศตนรับอิสลามอย่างเป็นทางการ 
เม่ือ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1457 การประกาศรับอิสลามดังกล่าวนั้นเริ่มจากพิธีการรับอิสลามของกษัตริย์ 

ตู อันตารา (กษัตริย์องค์แรกและเป็นผู้สถาปนารัฐปาตานี) โดยมีเชคซัยด์ จากปาซัยเป็นผู้ท าพิธีการ
รับอิสลามในครั้งนั้น หลังจากการรับอิสลามของตู อันตารา ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าซุลตาน อิสมาอิล ชาฮ์ 
ไม่นานหลังจากนั้นเหล่าคณาญาติในพระมหากษัตริย์ คนในวังและประชาชนส่วนใหญ่เข้ารับอิสลาม

การรับอิสลามของกษัตริย์ปาตานีได้พาทางน าจากอัลลอฮฺให้กับประเทศชาติและปวงประชาชนครั้งใหญ่ 
การปกครองแบบเก่า จึงได้ถูกเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบอิสลามภายใต้การปกครองของซุลต่าน 

การปกครองแบบอิสลามไม่เพียงถูกใช้ในปาตานีเพียงอย่างเดียว ต่อมาหลังจากนั้นการปกครองแบบเดียว 
กันถูกใช้ขึ้นในรัฐซุลตานอาแจะ รัฐซุลตานอาระขาน รัฐซุลตานบรูไน รัฐซุลตานมินดาเนา รัฐซุลตาน
มะละกา รัฐซุลตานซูลู และรัฐซุลตานตารนาเต 
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  BERSATU อธิบายต่อไปว่า ประวัติศาสตร์ของรัฐซุลตานปาตานีสามารถแบ่งออก 
เป็นสี่ยุคสมัย คือ ยุคสมัยที่ประเทศรุ่งเรือง ยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงอ านาจ ยุคสมัยของการสูญเสีย

อ านาจ และยุคที่หายไปของรัฐปาตานี (ยุคปัจจุบัน) 
  BERSATU ระบุว่าในยุครุ่งเรืองนั้นไม่มีนักประวัติศาสตร์คนไหนที่กล้ าออกมาปฏิเสธ

ความรุ่งเรืองของรัฐซุลต่านปาตานีสมัยนั้น สมัยที่ปาตานีมีความเจริญรุ่งเรือนนั้น ถูกปกครองโดยซุลต่าน 
16 องค์ด้วยกัน ได้ปกครองในช่วงเวลา 17 ราชการระหว่างปี ค.ศ. 1457 -1729 รายนามของซุลต่าน 
ดังกล่าว คือ  

  1. ซุลต่านอิสมาอิล ชาห์ (c. 1457 - ?) 
  2. ซุลต่านมุซซอฟาร์ (ค.ศ. 1530 - 1564) 

  3. ซุลต่านมันโซร์ชาห์ (ค.ศ. 1564 - 1572) 
  4. ซุลต่านปาเตะสยาม (ค.ศ. 1572 - 1573) 
  5. ซุลต่านบะห์โดร์ (ค.ศ. 1573 - 1584) 

  6. ซุลต่านนะห์ฮีเยา (ค.ศ. 1584 - 1616) 
  7. ซุลต่านะห์บีรู (ค.ศ. 1616 -1623) 

  8. ซุลต่านนะห์อูงู (ค.ศ. 1623 - 1635) 
  9. ซุลต่านนะห์กูนิง (ค.ศ. 1635 - 1688) 
  ช่วงการปกครองของราชวงศ์กลันตัน 

  1. รายาบากาล ตือโลก (ค.ศ. 1688 - 1690) 
  2. รายาเออร์มัสกลันตัน (ค.ศ. 1690 - 1707) 
  3. รายาเออร์มัสจะยัม (ค.ศ.1707 - 1710) 

  4. รายาเดวี (ค.ศ. 1710 - 1719) 
  5. รายาบึนดังบาดัน (ค.ศ. 1719 - 1723) 

  6. รายาลักษมณาดายัง (ค.ศ. 1723 - 1724) 
  7. รายาเออร์มัสจะยัม (ค.ศ.1724 - 1726) 
  8. รายาอาลุงยานุส (ค.ศ. 1726 - 1729) 

  ในช่วงระยะเวลาประมาณ 272 ปี การปกครองของราชวงศ์ปาตานีสามารถ
เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการศาสนาอิสลาม กองก าลังความม่ันคงของประเทศ 

ส่วนในด้านศาสนาอิสลาม 
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 7.3 เบอร ์ซาตูอธ ิบายประวัติศาตร ์ปาตานี  
  ค าอธิบายประวัติศาสตร์ของ BERSATU แสดงให้เห็นว่าปาตานี  ถูกเรียกว่า 

เป็นศูนย์กลางของสถาบันการศึกษาอิสลาม เช่น มัสยิด โรงเรียนศาสนา (ปอเนาะ) และศาลอิสลาม 
นอกจากนั้นปาตานีเป็นประเทศหนึ่งเดียวท่ีสามารถด าเนินการกฎหมายฮูดูด (กฎหมายอิสลาม)  ใน

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  ส่วนในด้านความม่ันคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนั้นเห็นได้ชัดในเรื่อง
ของการค้า ซ่ึงจะมีผู้ค้าอาหรับจากประเทศตะวันออกกลาง และยังเป็นศูนย์กลางของพ่อค้าและนักธุรกิจ

จากทุกชนชาติ โดยเฉพาะนักธุรกิจจากจีน อินเดีย ญี่ปุุน และยุโรป BERSATU ขยายความต่อไปว่าใน
เมืองปาตานีจะมีโรงงาน ศูนย์ค้าขายและตึกต่างๆ มากมาย มีการบอกเล่าสู่ กันฟังว่าแมวเดินแต่บน

หลังคาบ้านในการเดินไปไหนมาไหนโดยไม่จ าเป็นต้องลงดิน เพราะบ้านติดกันอย่างหนาแน่น 
  นอกจากนั้นปาตานียังเป็นที่รู้จักในด้านการผลิตอาวุธต่างๆ เช่น กริซ ดาบ ปืน
และปืนใหญ่ ปาตานีเคยสร้างปืนใหญ่สองกระบอกที่มีชื่อว่าศรีนาคาราและศรีปาตานี ซ่ึงเป็นปืนใหญ่

และยาวท่ีสุดในเขตนี้ ส่วนปืนใหญ่ศรีปาตานียังคงมีอยู่ให้เห็นจนถึงวันนี้ ซ่ึงปัจจุบันต้ังอยู่หน้าส านักงาน
กระทรวงกลาโหมของไทยที่กรุงเทพฯ ส่วนศรีนาคาราได้จมลงในทะเลจีนใต้ในขณะถูกขนไปยังกรุงเทพฯ 

  ความสมดุลระหว่างทางธรรมและทางโลกในช่วงการปกครองรัฐปาตานีในเวลา
นั้นได้แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของปาตานีหากเทียบกับรัฐอิสลามอ่ืนๆ ในแหลมมลายู รัฐอิสลาม 
ปาตานีไม่เพียแค่มีทรัพยากรธรรมชาติร่ ารวยเท่านั้น แต่ยังเป็นพ้ืนที่ที่ เต็มไปด้วยอูลามาอฺ (นักการศาสนา) 

อันโด่งดังในบริเวณแหลมมลายูอีกด้วย BERSATU อ้างว่า ปาตานีในสมัยนั้นถูกเรียกว่าเป็นระเบียง
แห่งนครเมกกะห์ เพราะปาตานีมีความพิเศษในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านวิชาการศาสนา มีโรงงาน
และเทคโนโลยีด้านการผลิตอาวุธ นักประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกว่าในสมัยการปกครองของราชวง ศ์

มลายูปาตานีเป็นเมืองใหญ่ที่และมีประชากรมากที่สุดในเขตแหลมมลายู 
  BERSATU อธิบายต่อไปว่ายุคสมัยการโอนอ านาจ เริ่มต้ังแต่ปี ค.ศ.1776 จนถึง 

ปี 1861 ยุคนี้ถูกปกครองโดยสี่ราชวงศ์ด้วยกัน คือ 
  ซูลตานมูฮ าหมัด (1776 – 1786) 
  เต็งกูลามีดีน (1786 – 1791) 

  ดาโตะปังกาลัน (1791 – 1810) 
  นายขวานทราย (1861 – 1815) 

  ในช่วงเวลา 40 ปี ยุคสมัยการโอนอ านาจ ปาตานีตกอยู่ในสภาพการเมืองที่ ไม่
แน่นอนและเกิดความวุ่นวายขึ้นมา เป็นสาเหตุมาจากสงครามในหมู่พวกเดียวกันและยังมีการโจมตีจาก
ฝุายสยามอีกด้วย สุดท้ายปาตานีเกิดความอ่อนแอและตกอยู่ในอ านาจของสยาม เพราะเหตุดังกล่าว  

BERSATU จึงระบุว่ายุคนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของปาตานี รัฐอิสลามปาตานีเข้ายุคล่มสลาย
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ต่อเม่ือสยามสามารถเอาชนะและบังคับให้ปาตานีตกอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงเทพมหานครในช่วง 
เวลา 85 ปี (1816 – 1901) ในสมัยนั้นปาตานีไม่มีอ านาจใดๆ ทั้งสิ้นจนปาตานีถูกแยกออกเป็นเจ็ด

หัวเมือง คือ ปาตานี ระแงะ หนองจิก รามัน ยะลาและยะหริ่ง หลังจากที่สยามสามารถแยกปาตานี
ออกเป็นเมืองเล็กๆ สยามได้แต่งต้ังเจ้าเมืองต่างๆ กล่าวคือ เมืองปาตานี ประกอบด้วย ต่วนสูหลงนิยู

โซะเต็งกูมูฮ าหมัด เต็งกูปูเตะเต็งกูบือซาเต็งกูสุไลมาน ซารีฟุดดีนเต็งกูอับดุลกอเดร กอทารุดดีน เมือง
ลือเฆะ (ระแงะ) ประกอบด้วย นิเดะนิบองซูต่วนเนาะต่วนตือเงาะ เมืองหนองจิกมีต่วนนิต่วนกือจิ  
นายแมน (คนสยาม) นายเกลียง (คนสยาม) นายเวียง (คนสยาม) นายหมิง (คนสยาม) นายทัด (คนสยาม) 

เมืองรามัน มีต่วนมันซูรต่วนกูนดุรต่วนตีมุงต่วนยาโฆงต่วนลือเบะ เมืองสายบุรี ประกอบด้วย  นิดะห์
นิดิฮนิกาลซิฮนิปิ เมืองยะลา มีต่วนยือลอต่วนบางกอกนายเมือง (คนสยาม)  ต่วนบาตูปูเตะ ต่วนกือจิ 

เมืองยะหริ่ง นายปาย (คนสยาม) นายยิ้มซ้าย (คนสยาม) นิยุโซะสุลตานเดวานิตีมุง นิมะห์นิโวะ 
  การที่สยามได้แบ่งปาตานีเป็นหัวเมืองเล็กๆ นั้น เพ่ือเป็นการง่ายต่อการควบคุม
และปกครอง วิธีการแบ่งแยกแล้วปกครองที่สยามได้ใช้สามารถที่จะขจัดผู้ปกครองหัวเมืองต่างๆ ทุก

ครั้งที่พยายามจะต่อต้านสยามขึ้น  
  นักประวัติศาสตร์ BERSATU อธิบายว่าชะตากรรมของรัฐอิสลามปาตานียิ่งแย่

ลงหลังจากที่อังกฤษและฝรั่งเศสพยายามเข้ามารุกรานประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอ านาจ
ตะวันตกใช้สยามเป็นประเทศกันชนเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของพวกตนเอง ผลจากนั้นท าให้ปาตานีถูก
ใช้โดยไม่ได้รับการยอมรับจากชาวปาตานีแต่อย่างใด สุดท้ายปาตานีได้ตกเป็นส่วนหนึ่งของสยาม และ

เพ่ือเป็นการตอบแทนบุญคุณ สยามต้องยอมมอบสิทธิที่มีเหนือไทรบุรี ปะลิส กลันตัน ตรังกานูแก่อังกฤษ  
เพ่ือเป็นประเทศอาณานิคม สนธิสัญญาดังกล่าว เรียกว่า สนธิสัญญาระหว่างอังกฤษกับสยาม เม่ือปี 
พ.ศ.2452 (1909) วาทกรรมประวัติศาสตร์ ชาตินิยมมลายูย้ าว่า ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นท าให้รัฐ

ปาตานีจบสิ้นถึงจุดนี้ 
  นโยบายการกลมกลืนทางวัฒนธรรมของสยามที่มีต่อปาตานีนั้น เริ่มต้ังแต่ปาตานี 

ถูกแบ่งเป็นเจ็ดหัวเมืองที่ปกครองโดยคนมลายูที่ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของสยามเม่ือปี  พ.ศ. 2444 
(1901) นโยบายดังกล่าวท่ีทางสยามได้กระท ากับปาตานี เช่น ขจัดกษัตริย์และบุตรหลานมลายู ช่วงปี 
พ.ศ. 2444 (1901) – พ.ศ. 2449 (1906) กรุงเทพฯ ได้ขจัดกษัตริย์และบุตรหลานมลายูที่ปกครอง

แหลมปาตานีและได้รวมเจ็ดหัวเมืองเป็นสามจังหวัด คือ ปัตตานี นราธิวาสและยะลา ส่วนเขตสตูลที่
เป็นของรัฐเคด้าถูกปกครองโดยสยามและได้ต้ังชื่อว่าจังหวัดสตูลทุกสี่จังหวัดดังกล่าวนั้นทางรัฐไทยได้

มีการแต่งต้ังผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นคนสยาม อ านาจการปกครองทั้งสี่จังหวัดดังกล่าวก็ได้มอบให้กับ
ข้าราชการที่เป็นคนสยามที่ทางรัฐบาลส่วนกลางแต่งต้ังเองทั้งหมด 
  มาตรการอีกอย่างหนึ่ง คือ ลบล้างกฎหมายอิสลามและขนบธรรมเนียม เม่ือปี 

พ.ศ.2449 (1906) รัฐบาลสยามเริ่มมีการยกเลิกระบบการปกครองที่ใช้กฎหมายอิสลามและขนบประเพณี
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มลายูในจังหวัดแหลมปาตานีและถูกแทนด้วยระบบการปกครองของรัฐสยามขึ้นที่มีพ้ืนฐานของศาสนา 
พุทธและขนบประเพณีสยาม ยกเว้นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแต่งงานและการแบ่งมรดก ด้วยนโยบาย

ดังกล่าวนั้นท าให้ชาวมลายูปาตานี รู้สึกหมดคุณค่าของความเป็นมลายูอิสลาม จึงท าให้มีบางคนที่ มี
ความสามารถด้านการเงินได้ย้ายไปอยู่ในประเทศซาอุดีอาราเบียและตามประเทศในแหลมมลายู. 

  BERSATU อธิบายว่าเม่ือปี พ.ศ. 2452 (1909) สนธิสัญญาอังกฤษ – สยาม ได้
มีข้อตกลงให้จังหวัดในปาตานี ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสยาม ด้วยอ านาจของตะวันตก ที่ เป็นนักล่าอาณานิคม
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการยอมรับให้ปาตานีเป็นเขตอาณานิคมของไทย เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2464 (1921) ระบบการศึกษาสยามถูกบังคับใช้ในสี่จังหวัดของปาตานี โดยการประกาศใช้กฎหมาย
การศึกษาระดับประถม กฎหมายดังกล่าวนั้นถูกชาวปาตานีมองว่าเป็นการพยายามที่จะกวาดล้างศาสนา

อิสลามและภาษามลายูในหมู่คนมลายู ในปี พ.ศ. 2464 (1922) สยามถูกกล่าวหาว่ามีความพยายาม
จะปิดโรงเรียนศาสนาในสี่จังหวัดปาตานีใน ปี พ.ศ. 2504 (1961) รัฐบาลสฤษด์ิ ธนรัตน์ ได้เริ่มมีการเปลี่ยน
สถาบันการศึกษาอิสลามแบบเก่า (ปอเนาะ) ให้เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาภายใต้การควบคุมของ

รัฐบาล เพราะรัฐบาลมองว่าโรงเรียนปอเนาะเป็นสถาบันที่ค้านกระบวนการการผสมกลมกลืน ข้าราชการ
บางคนมองว่าสถาบันปอเนาะไม่เพียงผลิตผู้รู้ศาสนาเท่านั้น แต่มีการสร้างคนให้มีวิญญาณในการปลุก

ระดมความเป็นชาติพันธุ์มลายูด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวสถาบันปอเนาะถูกเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด โรงเรียนเอกชนจะไม่เพียงไม่สามารถแข่งกับ
โรงเรียนของรัฐบาล แต่ไม่มีความสามารถในการท าตามข้อก าหนดของรัฐบาลที่เพ่ิมมากขึ้น ในการนี้

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนายิ่งวันยิ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากจ านวน 535 โรง ในปี พ.ศ. 2504 (1961) 
เหลือ 186 โรง ในปี พ.ศ. 2534 (1991) ถ้าหากความเป็นอย่างดังกล่าวยิ่งวันโรงเรียนยิ่งลดลงและ
สาบสูญในที่สุด หากมีก็ไม่ก่ีโรงที่สามารถแข่งขันกับโรงเรียนของรัฐบาลได้. 

  BERSATU อธิบายต่อไปว่า การล่าอาณานิคมของสยามนั้นเขาคิดแต่จะกอบโกย
ผลประโยชน์ให้มากที่สุด และทุกด้าน เพราะฉะนั้นสยามจะไม่มีวันปล่อยให้ปาตานีเป็นอิสระ  ยกเว้น  

การปฏิบัติการการต่อต้านโดยใช้ความรุนแรงเท่านั้น 
  หลังจากที่สุลต่านและบุตรหลานปาตานีที่ปกครองเจ็ดหัวเมืองปาตานีถูกก า จัด
โดยรัฐบาลสยามเกิดขึ้น เกิดการต่อต้านโดยผู้น าสุลต่านเต็งกู อับดุลกอดีร กอมารุดดีน และเหล่าอดีต

หัวเมืองทั้งเจ็ดเห็นด้วยให้มีการต่อต้านรัฐบาลสยาม โดยวิธีการไม่ท าตามการบริหารการสั่งการของรัฐบาล
ส่วนกลาง อูลามาอฺและนักการศาสนาก็มีบทบาทในการต่อต้านครั้งนี้ด้วยและได้ชี้ขาดว่าผู้ใดท าตาม

อะไรก็ตามที่ทางรัฐบาลสยามได้สั่งการที่ถือว่าเป็นกาฟีร (ผู้ปฏิเสธศรัทธา) ในดินแดนของชาวมุสลิมนั้น
เป็นสิ่งที่ถูกห้ามในศาสนา แต่การต่อต้านที่ได้ท านั้นไม่ประสบผลส าเร็จ สุดท้ายเต็งกู อับดุลกอดีร จ าเป็น 
ต้องอพยพไปพ านักที่รัฐกลันตัน ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพ่ายแพ้ในการต่อต้านครั้งนี้ เป็นเพราะเหล่าผู้น า
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และขุนนางหลายคนถูกจับตัวและฝุายนักล่าอาณานิคมตะวันตก โดยเฉพาะอังกฤษสนับสนุนและเข้า
ฝุายสยาม 

  เม่ือรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ประกาศว่าด้วยรัฐนิยมเม่ือปี พ.ศ. 2482 
(1939) กระแสต่อต้านรัฐสยามของชาวมลายูปาตานีที่ก าลังลดลงนั้น เริ่มมีการต่อต้านอีกครั้ง โดย 

เต็งกูมัฮมูด มะห์ยูดีน บุตรคนเล็กของเต็งกูอับดุลกอดีร กอมารุดดีนได้ต่อยอดการต่อสูกั้บสยามตามรอย
พ่อ โดยได้ก่อต้ังองค์กรปลดปล่อยปาตานีรายา (GAMPAR) องค์กรนี้ถูกก่อต้ังขึ้นที่มาลายา จุดประสงค์
หลัก คือ เพ่ือให้ปาตานีเป็นส่วนหนึ่งของมลายาในเวลาเดียวกันฮายีสุหลง บินอับดุลกอดีร ซ่ึงเป็นผู้รู้

ทางศาสนาอิสลามก็ได้ก่อต้ังองค์กรเคลื่อนไหวประชาชนปาตานี (GRP) ในสี่จังหวัดทางภาคใต้ ทั้งสอง
องค์กรได้ท างานในเปูาหมายเดียวกัน คือ เพ่ือปลดปล่อยปาตานี ทั้งสององค์กรนี้ถือว่าเป็นรากฐานให้ 

กับองค์กรเคลื่อนไหวเพ่ือปลดปล่อยปาตานีจนถึงปัจจุบัน เม่ือปี  พ.ศ. 2496 (1953) เต็งกูมัฮมูด มะห์ยูดีน 
ได้เสียชีวิตลง หลังจากนั้นฮายี สุหลง กับลูกคนโตพร้อมกับลูกน้องคนส าคัญของ (GRP) สองคนได้ถูก
ฆ่าโดยผู้มีอ านาจสยาม (Muhammad Kamal Zaman, 1996) การสูญเสียของทั้งสองผู้น านั้น ท าให้ 

GAMPAR และ GRP จบสิ้นลง 
  นักต่อสู้เพ่ือต่อต้านสยามได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นองค์กรเคลื่อนไหวเพ่ือปลดปล่อย 

(Liberation movement) ที่มีการเริ่มต้ังแต่ปี 1959 เม่ือเต็งกู อับดุลยาลาล บิน เต็งกูอับดุลมูตอเลบ 
อดีตรองหัวหน้า GAMPAR ได้มีการก่อต้ังองค์กรปลดปล่อยแห่งชาติปาตานี Barisan Nasional 
Pembebasan Patani (BNPP) หลังจากนั้นไม่นานชื่อเดิมถูกเปลี่ยนเป็น องค์กรอิสลามปลดปล่อย 

ปาตานี Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP) ในปี 1960 ต่อมาเม่ือปี 1968 พวกหัวก้าวหน้า
ภายใต้การน าของ ฮายีการีม ฮาซัน ได้ก่อต้ังองค์กรการปฏิวัติแห่งชาติ Barisan Revolusi Nasional 
(BRN) ต่อจากนั้นมีการก่อต้ังองค์กรพูโลขึ้นมา Patani United Liberation Organisation PULO มี

สองข้อแตกต่างส าคัญระหว่าง BIPP BRN และ PULO กับ GAMPAR และ GRP ทั้งสามองค์กรนั้นมี
เปูาหมายเดียวกัน คือ เพ่ือปลดปล่อยปาตานีให้เป็นเอกราช ทุกองค์กรมีทหารกองโจรซ่ึงเป็นกองก าลัง

ในการบรรลุเปูาหมายทางการเมือง ส่วน GAMPAR และ GRP จะไม่มีกองก าลังและมีเปูาหมายที่แตกต่าง
กัน คือ เพ่ือให้ปาตานีเป็นส่วนหนึ่งของมลายาเท่านั้น นอกจากนั้นมีองค์กรที่เกิดใหม่หลังจากนั้น คือ 
ขบวนการมูจาฮีดีนปาตานี Gerakan Mujahidin Patani (GMP) ถึงแม้ว่าเปูาหมายของแต่ละองค์กร

มีความแตกต่างด้านความคิด การวางแผน องค์ประกอบของสมาชิก แต่ทุกองค์กรมีหลักคิดเดียวกัน  
คือ พวกเขาถือว่าไทย คือ นักล่าอาณานิคมและถือว่าการต่อสู้ของพวกเขา  คือ ญีฮาดเพ่ือเปูาหมาย

คืนปาตานีสู่สภาพเดิมเป็นรัฐอธิปไตยของชาวมุสลิม 
  หลังจากการต่อสู้ในสี่จังหวัดเพ่ือเอกราชปาตานีเข้าสู่ทศวรรษที่สี่ ทุกองค์กรที่ร่วม
ต่อสู้นั้นรู้ตัวดีว่าต่างก็มีความอ่อนแอและจ าเป็นต้องรวมตัวและร่วมมือในการต่อสู้ ถึงแม้ว่าความพยายาม

ที่จะมีการรวมตัวไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก แต่ผู้น าเหล่านั้นมีการรวมตัวในการประชุมเหล่านักต่อสู้
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ปาตานี ในวันที่ 31 ตุลาคม 1989 โดยมีการรวมตัวของแกนน าของสี่องค์กรที่เข้าร่วม คือ BIPP BRN 
(Kongres) GMP และ PULO โดยมีมติในการประชุมเพ่ือสร้างองค์กรใต้ร่มเดียวกัน (Umbrella 

Organization) เพ่ือประสานทุกกิจกรรมสู่เปูาหมายเดียวกัน หลังจากที่ทั้งสี่องค์กรดังกล่าวได้มีการประสาน 
กันและท างานร่วมกันเป็นเวลาหนึ่งปีองค์กรนี้ได้ก่อต้ังองค์กรร่วมกัน  ภายใต้ชื่อ Barisan Bersatu 

Kemerdekaan Patani BERSATU ภายใต้ผู้น า BERSATU เพ่ือยกระดับพลังแห่งการญีฮาด 
  หลังจากที่ได้มีการปฏิบัติการหลายปีผ่านมา BERSATU ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ 
ที่ชื่อว่า คณะกรรมาธิการการเจรจาประชาชนมลายูปาตานี (KPRMP) ซ่ึงมีสมาชิกจากทุกองค์กรใน 

BERSATU รวมทั้งสององค์กรที่ไม่ใช่สมาชิก BERSATU คือ Barisaan Revolusi Nasional (BRN) 
และองค์อูลามาอฺปาตานี Gerakan Ulama Patani (GUP) เม่ือเดือนมิถุนายน 1997 KPRMP มี

บทบาทเป็นองค์กรสูงสุดในการตัดสินทุกอย่างและเป็นผู้วางแผนในการท าญีฮาดโดยใช้อา วุธในพ้ืนที่สี่
จังหวัดของปาตานี 
  ก่อนที่จะเกิดองค์กร BERSATU การต่อสู้เพ่ือกู้เอกราชปาตานีอ่อนแอ เพราะผู้น า

และประชาชนปาตานีต่างต่อสู้ตามวิถีของตน นักต่อสู้ปาตานียังไม่สามารถสร้างสัญลักษณ์อันเป็นคุณลักษณะ
ของตนเองถึงความเป็นชาติที่อิสระและอธิปไตยอย่างแท้จริง และการต่อสู้ของนักรบปาตานียังไม่บรรลุ

เปูาหมายที่แท้จริง ยังไม่สามารถที่จะเปิดหูเปิดตาประเทศอิสลามและนานาชาติว่าเป็นการต่อสู้ในลักษณะ
ที่สมควรให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือ 
  BERSATU มองว่าชะตากรรมของชาวมลายูในสี่จังหวัดภาคใต้ของไทย  มีสอง

ทางเลือก คือ จะเป็นหรือจะตายขึ้นอยู่กับห้าองค์ประกอบ คือ นโยบายการดูดซึมของรัฐบาลไทยบทบาท
ของนักรบเพ่ือเอกราชปาตานี บทบาทของชาวมลายูที่เข้าไปร่วมกับรัฐบาลไทย บทบาทของอูลามาอฺ 
(นักวิชาการ ศาสนา) และบทบาทของประชาชนมลายูปาตานีทั่วไปนักประวัติศาสตร์บางคนให้ข้อคิด

ว่านโยบายการดูดซึมที่ทางรัฐบาลไทยได้ใช้มานับนานปีนั้นไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เพราะมีการใช้
การบังคับและความรุนแรงต่อประชาชน อย่างเช่น ข้อประกาศของชาตินิยมไทย 1939 ในทางตรงกัน

ข้ามนโยบายดึงดูดเข้าถึงประชาชน การพัฒนาการปรองดองที่รัฐบาลในปี 1980 ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนชาวมลายูบางส่วน โดยเฉพาะนักการเมืองและข้าราชการที่เป็นชาวมลายู 
  นโยบายกลมกลืนทางวฒันธรรมที่รัฐบาลได้ใช้มาเม่ือปี 1980 ตามด้วยข้อบังคับ 

ย่อย ที่ทางสถาบันของรัฐและนักการเมืองของไทยต่อคนมลายู ตัวอย่าง  เช่น กองทัพบกภาคสี่ได้ใช้
นโยบายใต้ร่มเย็น เพ่ือให้ได้เห็นว่าทางฝุายกองทัพมีความพยายามที่จะร่วมสร้างจังหวัดภาคใต้ให้เกิด

สันติสุขและความปลอดภัย นโยบายต่างๆ ที่ทางรัฐบาลได้ใช้กับชาวมลายูปาตานีนั้นมีบางกลุ่มมีความคิด
ว่าพวกเขาไม่ถูกปฏิบัติอย่างอธรรมในสังคมไทย แถมยังถือว่าพวกเขา คือ ชนส่วนน้อยที่ได้รับสิทธิพิเศษ
ในสังคมไทย หากความคิดดังกล่าว เกิดขึ้นในสังคมโดยไม่มีการก าจัด อัตลักษณ์ของปาตานีก็จะหาย 

ไปจากสังคมมลายูไปอย่างน่าเสียดาย พวกเขาจะถูกเรียกว่าชาวมุสลิมไทย สุดท้ายจะถูกเรียกว่า คนไทย
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ไม่ใช่คนมลายูปาตานีอีกต่อไป อนาคตชาติมลายูตกอยู่ในความรับผิดชอบของนักรบเพ่ือเอกราชปาตานี 
ที่ยังคงท าการต่อสู้อย่างไม่หยุดยั้ง การต่อสู้ของเหล่านักรบจะไม่มีวันหยุดตราบใดที่หน้าที่ยังไม่จบสิ้น 

  BERSATU เชื่อว่าสิ่งที่เราได้รับของการต่อสู้ของนักรบของในทางบวก  เพราะ
ด้วยการเรียกร้องและการปฏิบัติการของเหล่านักรบต่างๆ นั้น สามารถที่จะเปิดโปงปัญหาให้นานาชาติ

ได้รับรู้จนท าให้รัฐบาลท าอะไรกับชาวมลายูปาตานีตามใจไม่ได้อีกต่อไปการต่อสู้ของนักรบป าตานีถือ
ได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ถาวร เพราะมันเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับปัจจัยทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ชาติพันธุ์ และ
มาตุภูมิ ตราบใดที่ปัจจัยดังกล่าวยังคงมีการต่อสู้ก็ยังคงเดินต่อไปไม่วันสิ้นสุดถึงแม้ว่าการต่อสู้ ก็มีข้อบกพร่อง

บ้างที่จ าเป็นต้องแก้ไขโดยผู้น าในองค์กรต่างๆ ประชาชนและผู้น าจ าเป็นต้องท าการต่อสู้อย่างสุดพลัง 
ต้องต่อสู้ให้ทันกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบันอย่างใกล้ชิดและการงานดังกล่าวจะสามารถกระท าโดย 

ผู้ที่มีความสามารถสูง สุดท้ายประชาชนทั่วไปในสังคมปาตานี คือ ปัจจัยส าคัญในการที่จะน าพาชาติ
มลายูปาตานี ในการต่อต้านการรุกรานที่จะเข้ามาท าลายสังคมมลายูปาตานี หากสังคมมลายูมีความต้ังใจ
ที่แน่วแน่ เปูาหมายอันประเสริฐ วิสัยทัศน์ก้าวไกลพวกเขาจ าเป็นที่จะต้องรักษาอัตลักษณ์ชาติพันธุ์

ของพวกเขา และต้องมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยความที่พวกเขาเป็นสังคมที่ไม่ได้หวังอะไรจาก
คนภายนอกมาก จึงเกิดสังคมที่ยืนบนขาตนเองโดยไม่จ าเป็นต้อพ่ึงพาให้ใครมาช่วย 

  BERSATU บอกว่านี่คือ สถานการณ์ชาติมลายูปาตานีในปัจจุบัน พวกเขาเชื่อว่า 
ชาติมลายูจะเดินไปในทางตันหากประชาชนชาวปาตานีไม่มีบทบาทและไร้อ านาจทางการเมืองไทย 
ในทางกลับกันหากพวกเขามีความเอกภาพและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีพลัง เพ่ือที่จะพิทักษ์รักษาชาติมลายู

ปาตานี จากความกดดันภายนอกเหมือนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ แน่นอนอัตลักษณ์และอากีดะห์ชาติมลายู
จะอยู่ในความมืดมน จากเอกสารแปลเบอร์ซาตู , 1418) (HIDUP MATI BANGSA MELAYU PATANI 
1997, 3-26)  

  ในปีเดียวกันนั้นที่มีการก่อต้ัง BERSATU ได้มีการพูดคุยกับฝุายความม่ันคงของ
ไทยที่ประเทศอียิปต์ ระหว่างขบวนการต่างๆ โดยทางการไทยได้มองเห็นถึงการพัฒนาการของขบวนการ

ต่อต้านรัฐมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นรายละเอียดเอกสารในการพบปะกัน คือ “การเจรจาระยะที่สอง
ระหว่างตัวแทนพูโล กับตัวแทนรัฐบาลไทย ณ กรุงดัมซีกี ประเทศซีเรีย  ระหว่างวันที่ 26 – 28 
เมษายน 1994…” ในเอกสารพูโลมีรายละเอียดชี้ว่าจากการที่ได้ส ารวจ “ข้อตกลงการเจรจาระยะที่

หนึ่งระหว่างตัวแทนพูโลกับตัวแทนรัฐบาลไทยที่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ได้มีการเซ็นสัญญาข้อตกลง
ร่วมกันเม่ือวันที่ 12 เมษายน 1993 …” ฝุายพูโลเห็นด้วย เพ่ือที่จะมีการพูดคุยและเรียกร้องให้มีการ 

“จัดต้ังรัฐบาลเฉพาะกิจปาตานี” ในภาคใต้ของไทย โดยผู้น าพูโล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลประโยชน์
ร่วมกันในการแก้ปัญหาทางการเมืองที่ถาวรจ าเป็นที่ ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนในภาคใต้ของประเทศไทย 
ผู้น าพูโลได้แลเห็นถึงวิธีการที่ดีอันจะน าพาสู่สันติภาพอันยาวนานด้วยวิธี  “การประนีประนอมทางการเมือง

ระหว่างองค์กรพูโลกับรัฐบาลไทย (หนังสือบันทึกข้อตกลงพูโลฝ่ายเลขานุการ) 
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  ผู้น าพูโลจะท าการพิจารณาถ้าหากรัฐบาลไทยได้ยอมรับรัฐบาลเฉพาะกิจปาตานี 
ที่สามารถปกครองตนเองในภาคใต้ของไทย พูโลมีความเชื่อว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สันติและมีเสถียรภาพ

ได้ให้ศักยภาพในทางเศรษฐกิจที่ส าคัญมากมายให้กับรัฐบาลและประชาชนทั้งหลาย ถึงแม้ระบบการเมือง
การปกครองที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะใช้ผลประโยชน์กับศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เบื้องหลัง

ประวัติศาสตร์ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ อุปสรรคที่ส า คัญเพ่ือการบูรณาการประเทศชาติ 
ระบบการปกครองพิเศษที่ได้วางไว้นั้นจะเป็นทางเลือกส าหรับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ ดีกับ
รัฐบาลกลางเพ่ือสันติภาพ ความม่ันคง ความสงบสุขของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย 

  ข้อสังเกตส าหรับหลักการตรงนี้ของพูโล ก็คือ จากฐานคติที่ยึดม่ันในหลักการ
ทางศาสนาอิสลามอย่าง เข้มข้นในแถลงการณ์ตอนแรกในช่วงทศวรรษ 1970 พูโลก็น าเอาหลักศาสนา

มาประสานกับแนวคิดชาตินิยม มลายูและพ้ืนฐานในทางประวัติศาสตร์ของปาตานีอย่างชัดเจนและมี
พลังดึงดูดใจทางการเมืองในช่วงทศวรรษที่ 1980 อันเป็นยุคเฟ่ืองฟูขององค์กรได้รับการสนับสนุน  ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ แต่ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ก็เริ่มมีการปรับตัวอีกจากการที่ได้มีการริเริ่ม

พูดคุยกับตัวแทนของรัฐบาลอย่างลับๆ การปรับตัวท่ีเห็นได้ชัด ก็คือ การพูดถึงการประนีประนอมทาง
การเมืองระหว่างองค์กรพูโลกับรัฐบาลไทย การบูรณาการประเทศชาติ (ของไทย) และระบบการปกครอง

พิเศษ  
 
 7.4 ข้อเร ียกร ้องพูโลคร ั้งพูดค ุยกับทหาร ไทย  

  กล่าวโดยสรุป ข้อเรียกร้องของพูโล ณ ขณะนั้น คือ 
  1. ให้รัฐบาลไทยยอมรับรัฐบาลเฉพาะกิจปาตานีในภาคใต้ของไทย รัฐดั งกล่าว
นั้นประกอบด้วย จังหวัดปาตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา  อ าเภอจะนะ อ าเภอ

เทพา อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอหาดใหญ่ และอ าเภอสะเดา พร้อมทั้งพ้ืนที่ท่ีมีมุสลิมส่วนใหญ่. 
  2. ขอให้รัฐบาลไทยยอมรับให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาทางการของปาตานี 

  3. ขอให้รัฐบาลไทยยอมรับภาษามลายูเป็นภาษาทางการของปาตานี 
  4. ขอให้รัฐบาลไทยยอมรับในประกาศใช้กฎหมายอิสลาม 
  องค์กรพูโลได้เสนอข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้นบนข้อตกลงของรัฐบาลไทย มีการเจรจา 

ว่าด้วยระบบการจัดต้ังรัฐ ระบบการปกครองการบริหารและด้านกฎหมายจะด าเนินการต่อบนค าตอบ
รับของรัฐบาลไทย ข้อเรียกร้องดังกล่าวลงนามโดยเลขาธิการองค์กรปลดปล่อยสหปาตานี (พูโล) ข้อตกลง

นี้ถูกประกาศขึ้นตามข้อตกลงในการพูดคุย ระยะที่สองระหว่างตัวแทนพูโลกับตัวแทนรัฐบาลไทย ณ 
กรุงดัมซีก ประเทศซีเรีย ระหว่างวันที่ 26–28 เมษายน 1994 ฝุายตัวแทนรัฐบาลไทยได้ท าข้อเรียกร้อง
ให้ฝุายพูโลบันทึกรูปแบบของรัฐบาลปกครองพิเศษปาตานี เพ่ือเสนอให้กับนายกรัฐมนตรี และสภาผู้แทน  

ราษฎรไทยเป็นฝุายตัดสินหลักการส าคัญของรัฐบาลปกครองพิเศษดังกล่าวนั้น มีดังต่อไปนี้ 
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  1. รูปแบบรัฐบาล 
   1.1 เป็นรัฐบาลที่มีสภาซ่ึงสภาดังกล่าวนั้นมีชื่อเรียกว่า สภากฎหมายแห่งชาติ 

ปาตานี สภาของรัฐมีอ านาจเป็นฝุายนิติบัญญัติ 
   1.2 รัฐบาลมีอ านาจเป็นผู้บริหารระดับสูงและมีอ านาจในการบริหารประเทศ 

  2. การเลือกต้ังทั่วไป 
   2.1 รัฐบาลถูกต้ังขึ้นผ่านการเลือกต้ัง 
   2.2 คณะกรรมการการเลือกต้ัง ถูกแต่งต้ังเพ่ือควบคุมการเลือกต้ังของรัฐ 

   2.3 พรรคการเมืองที่จะร่วมในการเลือกต้ัง ต้องสมัครรับเลือกต้ังผ่านคณะ 
กรรมการการเลือกต้ังของรัฐและผ่านคณะกรรมการการเลือกต้ังก่อน 

  3. กฎหมาย 
   3.1 ใช้ระบบกฎหมายอิสลามที่สอดคล้องกับกฎหมายไทยสามารถน ามาใช้ได้ 
   3.2 ศาลซารีอะห์ (อิสลาม) จะถูกใช้ส าหรับด าเนินการกฎหมายและมีอ านาจ

ในการก าหนดกฎหมายกับผู้ที่ถูกด าเนินคดี 
   3.3 ฝุายกฎหมายและฝุายยุติธรรมต้องอิสระ 

   3.4 สภาอูลามาอฺจะถูกก่อต้ังขึ้นเพ่ือควบคุมดูแลระบบกฎหมายและตุลาการ 
อิสลามและเรื่องที่เก่ียวข้องกับศาสนาอิสลาม ประธานสภาองค์กรอูลามาอฺจะถูกเรียกว่า มุฟตีแห่งรัฐ 
   3.5 ฝุายประสานงานด้านกฎหมายจะถูกแต่งต้ังขึ้นเพ่ือท าการประสานงาน

ระหว่างกฎหมายอิสลาม กับกฎหมายทั่วไปเพ่ือไม่ให้ขัดแย้งระหว่างกัน 
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐปาตานีกับรัฐบาลกลาง 
   4.1 รัฐปาตานีมีอ านาจเบ็ดเสร็จทุกด้านในการบริหารที่เก่ียวข้องกับ กิจการ

ภายในของรัฐ พร้อมทั้งอ านาจท้องที่ยกเว้นด้านการปูองกันประเทศและนโยบายต่างประเทศ 
   4.2 รัฐปาตานีมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การค้าขาย อุตสาหกรรม การศึกษา และเรื่องที่ เก่ียวข้องกับ
สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นพูโลได้เรียกร้องสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้น เพ่ือที่จะรอรับการอนุมัติจากรัฐบาลไทย 
ส่วนรายละเอียดการพูดคุย ว่าด้วยการต้ังรัฐบาล ระบบการท างานของรัฐบาล ระบบการบริหาร กฎหมาย 

และกระบวนการถ่ายโอน อ านาจการบริหารนั้นจะสามารถด าเนินการต่อหลังจากได้หนังสือค าตอบจาก
รัฐบาลไทย เอกสารดังกล่าวลง นามโดยเลขานุการนานาชาติองค์กรปลดปล่อยสหปาตานี ส านักเลขาธิการ

พูโลฝุายปฏิบัติการพูโลสภา P.U.N.C. พูโลและสภา WASAYA (ULAMA) พูโล (หนังสือบันทึกพูโล 
ฝุายเลขาธิการพูโล, 26-04-1994) 
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 7.5 การก่อก าเนิดพูโล 88 
  นอกจากนี้ ในองค์กรก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วย ตามวาระตามธรรมนูญครบวาระ 

4 ปีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2530 (1987) – พ.ศ. 2533 (1990) ได้ครบตามวาระการเปลี่ยน ได้มีการประชุม
สมัชชา เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการ บริหารองค์กรซ่ึงปรากฏว่า ดร.อารง มูเล็งหรืออารง อเมริกาไม่ได้

เข้าร่วมประชุมและสร้างความไม่พอใจจึงได้จัดต้ังกลุ่ม PULO 88 ใหม่ขึ้นมาและต้ังสภา Mejle spipinan 
Reboros iPulo (MPR) และได้ยุติบทบาทลงในปี พ.ศ. 2534 (1991)  
  ในขณะที่ผลการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสภาผู้น าพูโล

หรือ MKP ได้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ตามโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย คือ 
  1. คณะกรรมการสภาผู้น าขบวนการพูโล จ านวน 12 คน 

  2. คณะกรรมการสภาอ านวยการ 
  3. คณะกรรมการอ านวยการกลาง (บริหาร) 
  4. คณะกรรมการสภาบัญชาการกองก าลังติดอาวุธ 

  ตามรายงานของสมาชิกพูโล ในปี พ.ศ. 2536 (1993) หะยีดาโอ๊ะ ท่าน้ า มี
ความขัดแย้งกับหะยีสะมะแอ ท่าน้ าจึงได้น ากองก าลังติดอาวุธไปสังกัดกับกลุ่มพูโลใหม่ ส่วนกลุ่มที่ 2 

น าโดย นายหะยี  สะมะแอ ท่าน้ าในฐานะที่เป็นหัวหน้ากองก าลังติดอาวุธกับซัมซูดิง คานและในฐานะ
จะคงสถานภาพพูโลด้ังเดิม ได้ร่วมกันจัดต้ัง สภาบัญชา การกองก าลังพูโลหรือ  Mejlis Pembebasan 
Tentra Pulo (MPTP) ภายใต้ชื่อเดิม Pertubuhan Persatuan pembibasan Patan I (PPPP) 

หรือที่รู้จักในนาม P4 สถานการณ์อ่อนแอก าลังลงเรื่อยๆ เพราะไม่มีกองก าลังติดอาวุธ จนกระทั่ งในปี 
1997 หะยีสะมะแม ท่าน้ าและหะยีดาโอ๊ะ ท่าน้ า ถูกทางการไทยจับกุม ที่ประเทศมาเลยเซีย  ซ่ึงกลุ่ม
นี้การเคลื่อนไหวอ่อนแอ ลงอย่างมาก แต่ก็ยังรักษาสถานภาพของขบวนการในลักษณะการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ระหว่างสมาชิกแกนน าในระดับต่างๆ กันและในวาระต่างๆ 
  ข้อมูลที่น่าสนใจ คือ ในระหว่างปี พ.ศ. 2540 (1997) – พ.ศ. 2542  (1999) 

กลุ่มที่ก่อการยึดอ านาจจากนายตนกูบีรอ กอตอนีลอ เลขาธิการพูโล ได้ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่าง BRN PULO และ GIMP ร่วมปฏิบัติการอีกครั้งในนามปฏิบัติการ “ยุทธการใบไม้ร่วง” โดย
ร่วมกันสร้างสถานการณ์ในพ้ืนที่รูปแบบต่างๆ และเป็นครั้งแรกที่มีการปฏิบัติการโจมตีในเมือง สร้าง

เหตุการณ์ความรุนแรงในเมือง ต่อมาในปี 2001 BRN เริ่มปฏิบัติการสร้างความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันซ่ึงในส่วนนี้ยังจะไม่กล่าวถึงในรายละเอียด เพียงแต่น าเสนองานวิจัยชิ้นนี้  

  ในขณะที่แต่ละฝุายนั้นได้ออกหนังสือชี้แจงถึงความแตกแยกภายในองค์กร เช่น 
หนังสือจากบาปากาบีร อับดุลรอฮมานในปี พ.ศ. 2540 (1997) เรื่อง “จุดยืนของพูโล MKP” เขาชี้แจง
ว่าสภาผู้น าองค์กรปลดปล่อยสหปาตานี ได้เรียนให้ประธานสภาผสานรวมพูโล พยายามแก้ปัญหาที่ก าลัง

เผชิญโดยกลุ่มต่างในกลุ่มพูโลกันเองเพ่ือที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวอย่างครอบคลุมทั้งหมดการรวมตัว
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อะไรก็ตาม ที่ไม่มีการร่วมตัวของทุกฝุายในกลุ่ม พูโลกันเองนั้นจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น
องค์กรปลดปล่อยสหปาตานี (พูโล) เรียกร้องให้เกิดพูโลที่ เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นหนังสือดังกล่าวท าเป็น

ส าเนาส าหรับสภาผู้น าองค์กรรูซี ฮัซซัน ลูโบะโตะเปง (จดหมายเวียนพูโล ฝ่าย DSPP. 15-10-1997) 
  การตัดสินของสภาซูรอสูงสุดองค์กรปลดปล่อยสหปาตานีสภาซูรอสูงสุด องค์กร

ปลดปล่อยสหปาตานี ที่ประกอบด้วย สมาชิกระดับสูงและนักวิชาการได้มีการประชุม เม่ือวันที่ 23 
กรกฎาคม 2011 โดยได้มีการเชิญผู้ที่มาปรากฏตัวเพ่ือที่จะได้เป็นผู้น าของการต่อสู้พูโล พวกเขาได้ชี้แจง
เก่ียวกับค าสังเสียของผู้ก่อต้ังพูโล คือ อัลมัรฮูม บาเปาะกาบีร อับดุลรอฮมานที่เห็นความส าคัญของ

เอกภาพและสรุป ว่าค าสั่งเสียของอัลมัรฮูม บาเปาะ กาบีร อับดุลรอฮมานจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม หลักการ 
ก็คือ เอกภาพเป็นหลักพ้ืนฐานของความส าเร็จอย่ามองข้ามผู้ร่วมก่อต้ังองค์กรและผู้ที่ท าประโยชน์ให้ 

กับองค์กรห้ามมิให้เป็นเครื่องมือให้กับตะวันตกและตะวันออกสภาซูรอสูงสุดได้มีมติว่าสภาซูรอสูงสุด 
คือ ร่มผู้คุ้มครองของการต่อสู้ขององค์กรพูโลและการต่อสู้ปาตานี โดยทั่วไปต้องให้สภาอูลามาอฺของ
องค์กรเป็นที่ปรึกษา ให้กับองค์กรไม่ให้ความส าคัญกับผู้ที่อ้างว่าไม่จ าเป็นต้องรวมตัวกัน  โดยอ้างว่าใน

บางประเทศมุสลิมและบางองค์กรประชาสังคมได้ยอมรับพวกเขา จากนั้นก็มีการก่อต้ังคณะกรรมการ
เพ่ือการรวมตัวและแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือเตรียมพร้อมการประชุมสุดยอดผู้น าและสมาชิกผู้ ก่อต้ัง

ในช่วงกลางปี 2011 ดังนั้นสภาซูรอสูงสุดจึงเชิญชวนทุกฝุายทั้งเป็นรายบุคคล รัฐบาล หรือองค์กรที่มี
ความเห็นอกเห็นใจกับการต่อสู้ปาตานี ให้การปรึกษาที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมปาตานีทั้งมวลไม่ว่า
จะเป็นส่วนบุคคล องค์กรหรือผู้น าเพ่ือที่พวกเขาจะรวมตัวกันเพราะเป็นหลักพ้ืนฐานของความส าเร็จ 

ค าสั่งดังกล่าวลงนามวันที่ 23 กรกฎาคม 2011 
  พูโลยังได้ส่งหนังสือชี้แจงไปยังเลขาธิการ OIC ที่กรุงเจดาห์ ประเทศซาอุดีอาราเบีย 
เป็นค  ายืนยันว่า พูโล องค์การปลดปล่อยสหปาตานีพูโลเป็นการผสมผสานที่คณะกรรมการได้ถูกแต่งต้ังขึ้น 

ณ เมืองดัมซีกี ประเทศซีเรีย เม่ือปี 2005 โดยได้รับการยอมรับและน าโดยผู้ก่อต้ังพูโลอัลมัรฮูมบาปา 
กาบีร อับดุลรอฮมาน พวกเขาได้ชี้แจงในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

  1. การเลือกต้ังคณะกรรมการ AJK-MKP เม่ือปี 2009 ถือว่าเป็นโมฆะ เพราะ
ไม่ได้ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญขององค์กร โดยเฉพาะการเลือกต้ังผ่านไปรษณีย์ที่มีการโกงคะแนน
เลือกต้ังขึ้น 

  2. การตัดสินในการเลือกต้ังต้องได้รับการยอมรับโดยสภาอูลามาอฺขององค์กร 
  3. พูโลร่วมกันปฏิเสธทุกข้ออ้างที่ได้แพร่หลายโดยผู้ที่อ้างตัวไม่ว่าจะเป็นกัสตูรี 

มัฮโกตา และอารีฟ มุคตาร์ว่าพวกเขาเป็นผู้น าพูโลและกลุ่มต่อสู้ประชาชนปาตานีในสังคมนานาชาติ
เช่น มาเลเซีย โอไอซี และอ่ืนๆ ข้ออ้างทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริง พวกเขามิใช่ผู้น าพูโล 
  อาบู อักรอมในนามเลขาธิการพูโลประกาศว่าทางองค์กรพูโลยืนยันอีกว่าสิ่งใด

ก็ตามที่เก่ียวข้องกับการพูดคุยที่เก่ียวข้องกับนโยบาย การต่อสู้ของพูโลและประชาชนปาตานีนั้น ต้อง
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ผ่านช่องทางที่ถูกต้องและถูก ยอมรับเท่านั้นหนังสือเวียนการพบปะเฉพาะกิจ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 
1997 แถลงว่าหากเรามองถึงการเคลื่อนไหวของฝุายปฏิบัติการพูโล ทางนี้ฝุายได้ออกจากสภาร่วมของ

พูโลตามแนวทางของหัวหน้าฝุาย คือ อาบูยาซีร ฟิกรีเพราะเหตุดังกล่าวท าให้เกิดการท้าทาย พวกเขา
จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมโดยสภา PUNC ไม่สามารถท างานได้ในระยะเวลาสี่ปีหลังจากที่ได้ก่อต้ังมา 

(จะมีรองประธานมาวางการท างานหลังจากนี้) ทั้งนี้เพ่ือเพ่ือการเคลื่อนไหวของพวกเขาสามารถเดินต่อ 
ได้บนสามฝุายหลักที่ยังมีอยู่ตามโครงสร้างของรัฐบาลพูโลและรัฐปาตานีที่ได้ทีมีการวางแผนโดยองค์กร 
พูโล ในปี พ.ศ. 2536 (1993) ให้ทุกฝุายได้มีการท ากิจกรรมโดยด่วน (ท าอะไรก็ได้ที่สามารถท าก่อน) 

ให้มีการจัดการออมทรัพย์ญีฮาดขึ้นโดยให้เลขาฝุายปฏิบัติการและฝุายบัญชีกลางเป็นผู้ด าเนินการ รวมทั้ง 
ฝุายการเงิน พวกเขาก าหนดให้มีทีมเคลื่อนที่ในทุกพ้ืนที่ด้วยการท างานกลุ่ม เพ่ือชี้แจงถึงสาเหตุของ

การถูกใส่ร้ายและข้อผิดพลาดของสมาชิกขอให้มีความร่วมมือในกระบวนการท าบัญชีและการท าบัตร
สมาชิกให้เร็วท่ีสุด และให้สมาชิกและคณะกรรมการระดับสูงและหัวหน้าในระดับพ้ืนที่ ต้องท าก่อนให้
เป็นตัวอย่างให้สมาชิกอ่ืนๆ แต่ทุกโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการเคลื่อนไหวต้องเสนอให้ฝุายบัญชีกลาง

ด้วยการเขียนโครงการ ใบกรอกมีเตรียมไว้ท่ีส านักงานส าหรับผู้ที่ เข้าร่วมประชุมต้องท าค าร้องเพ่ือ  
การเดินทางมาประชุมให้กับฝุายบัญชีกลาง หวังว่าค าร้องของท่านจะถูกตอบรับและสามารถด าเนินการ

ได้ ตามความประสงค์ของ อัลลอฮฺและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือศาสนาและประเทศชาติโดย รองหัวหน้า PUNC 
และรองหัวหน้าฝุายปฏิบัติการ ของพูโล (จดหมายเวียน 8 พฤศจิกายน1997) 
  จะเห็นได้ว่า ในช่วงทศวรรษที่ 1990 นี้ หลักฐานจากภายในองค์กรชี้ให้เห็นว่า 

มีความขัดแย้งภายในของพูโล หลักฐานจากหนังสือ ชี้แจงถึงความแตกแยกในองค์กรค่อนข้างที่ มีความชัดเจน
โดยมีการชี้แจงต่อสมาชิกและองค์กรระดับชาติอย่างเนื่อง ความแตกแยกนี้เกิดขึ้นในขณะที่ อีกด้านหนึ่งก็
ได้มีการพูดคุยเจรจากับตัวแทนของฝุายรัฐบาลอย่างลับๆ ด้วย  

 
8.  ยุคแห่งสร ้างความปรองดอง 

 
 8.1 ฤดูการ เลือกผู้น  าตามธรรมนูญ 4 ปี 
  ในปี พ.ศ. 2547 (2004) คณะกรรมการพูโลใหม่ MKP. และกับกลุ่มพูโลเก่า มี

การหารือปรึกษาแกนน าเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในโดยใช้ผ่านกระบวนการเลือกต้ังตามธรรมนูญ 
พูโล 1988 และธรรมนูญ 1968 โดยมีทุกภาคส่วนขององค์กรเข้ากระบวนการเลือกต้ังที่ประเทศซีเรีย

ในปี 2005 ผลจากการเลือกต้ัง นายนูร์ อับดุล เราะหมานได้เลือกต้ังเป็นประธานและกัสตูรี มะฮฺกอตอ 
เป็นรองประธาน ในกระบวนการนี้ผู้น ากลุ่มดังกล่าว เชื่อว่าองค์กรมีความเป็นเอกภาพขึ้นและได้ร่วมกัน 
รับรองในการใช้ตราสัญลักษณ์ ซ่ึงมีการผสมผสานระหว่าง ตราสัญลักษณ์นกอินทรีและดาบไขว้ แต่ใน

ส่วนกลุ่มนายซัมซูดิงคาน ยังไม่ยอมรับยังคงใช้สัญลักษณ์นกอินทรี ด้ังเดิมและยังใช้ชื่อเดิม คือ Pertubuhan 
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Persatuan pembibasan Patani (PPPP) หรือที่รู้จักกันในนาม P.4 จนถึงปัจจุบัน สรุปแล้ว  ก็คือ 
ขบวนการพูโลยังแตกแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการปรับปรุงธรรมนูญใหม่ และกลุ่มเก่า ด่ังเดิม ในปี

พ.ศ. 2549 (2006) นายตนกูบีรอ กอตอนีลอเสียชีวิตที่ประเทศซีเรีย 
  จนถึงฤดูกาลเลือกต้ังอีกครั้งเม่ือปี พ.ศ. 2552 (2009) ครบตามวาระมีการเลือกต้ัง

ทีเ่มืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลยเซีย แกนน าคนเดิมได้รับเลือกเข้ามาอีกครั้ง ท าให้ผู้ที่ไม่รับการเลือกต้ัง
ไม่พอใจสร้างความแตกแยกจนถึงปัจจุบัน 
  ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี ในการก่อต้ังขบวนการพูโลเพ่ือการต่อสู้และปลด 

ปล่อยรัฐปาตานี ตามแนวคิดของกลุ่ม มีการพัฒนาการและปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ ความขัดแย้ง
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาน าไปสู่หลายๆ เหตุการณ์ที่ก่อเกิดกลุ่มขบวนการต่อต้านรัฐ 

การเคลื่อนไหวท้ังในทางการเมืองและการใช้อาวุธของกลุ่มขบวนการในแง่หนึ่งเป็นส่งผลมาจากนโยบาย
รัฐในอดีต ที่สร้างสร้างความ หวาดระแวง เช่น เหตุการณ์ดุซงญอ เหตุการณ์อุ้มหะยีสุหลง เหตุการณ์
สะพานกอตอและเหตุการณ์ปล้นปืน เป็นต้น ปัญหาที่ท้าทายส าหรับการศึกษาขบวนการปลดปล่อย

สหรัฐปาตานี (Patani United Liberation Organisation) พูโล หรือ PULO ก็คือ องค์กรอ้างว่าเป็น
ขบวนการที่ไม่นิยมความรุนแรง พวกเขาอ้างว่า เป็นผู้ยึดแนวทางปลดปล่อยและเป็นขบวนการที่เสริมสรา้ง

องค์ความรู้ตามแนวประวัติศาสตร์เพราะมีหลักคิดหรือปรัชญาบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  
  หลักการนั้น ก็คือ U Bang ta Pak Maซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 

  1. Ugama (ศาสนา) ซ่ึงอธิบายใน 2 ลักษณะ คือ ประชาชนที่นับถือศาสนา
อ่ืนๆ ในมิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺที่ประชาชน
นับถือศาสนาอิสลาม 

  2. Bangsa (เชื้อชาติ) 
  3. Tanah air (ดินแดน) 

  4. Perikemanusian (มนุษยธรรม) ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และยึดกฎหมาย
ระหว่างประเทศหลักการดังกล่าวมาจากการที่พูโลเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญในระดับปัญญาชน
และนักการศาสนา ตลอดจนได้รับการยอมรับในต่างประเทศอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตาม การศึกษา  

วิจัยในประเด็นนี้ก็พบปัญหาส าคัญในกระบวนการวิจัย เนื่องจากพูโลเป็นองค์กรใต้ดิน ฉะนั้นการค้นหา
เอกสารอ้างอิงและการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญๆ ในองค์กรจึงเป็นไปค่อนข้างยาก แต่ข้อมูลจากที่มาจาก

การศึกษาครั้งนี้ พบว่าพูโลมีพัฒนาการและการปรับตัวขององค์กร มีการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์
และธงประจ าองค์กรพูโลด้ังเดิมมี 4 ดาว เกิดการเปลี่ยนแก้ไขช่วงการปฏิรูปองค์กร เป็นตราสัญลักษณ์
ดาบไขว้มีรูปดาว 1 ดาว ต่อมามีปรับองค์กรสร้างความปรองดองในองค์กร ตราสัญลักษณ์  จึงมีทั้ง  

นกอินทรีย์ มีดาบไขว้ และ 5 ดาว 
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พ  ล p.4 พ  ลเปล  ยน ปลงพ  ล   
พ  ลปร น ปร นอ 

                                  

                    

                                                                  

 
    

ภาพที ่15 การพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ 

 
 ในที่สุดก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสามกลุ่ม  คือ พูโล MKP หรือ Mejlis 

kepipinan pulo ซ่ึงเชื่อว่า เป็นสภาผู้น าพูโล กลุ่มที่สอง คือ พูโล DSPP Dewan syura pipinan 
pulo หรือสภาซูรอ การน าพูโล 
 ทั้งสองกลุ่ม คือ พูโล MKP และพูโล DSPP ยอมรับการใช้ธรรมนูญใหม่ในวันที่ 

1 เมษายน ปี พ.ศ. 2548 (2005) ธรรมนูญนี้ชื่อว่า pertubuhan pembibasan patani bersatu 
(PPPB) ในขณะที่กลุ่มที่สาม คือ พูโล P4 ยังคงใช้ธรรมนูญฉบับเดิม พูโล P4 ย่อมาจาก pertubuhan 
persatuan pembibasan patani ซ่ึงเป็น ชื่อเดิมองพูโล  
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 ร ปพ  ล บ งออกเป น

  พ  ล MKP.

  พ  ล DSPP

  พ  ล P.4

   ธรร น   ก  ข ห     เ  ายน       รง  นท      รอบ 
อ ลอา  ล         อ pertubuhan pembibasan patani
bersatu  PPPB  

   ธรร น  เ ิ       อ  PPPP.        

MKP.หร อ Mejlis kepipinan pulo   อ   าผ  น าพ  ล

DSPP.หร อ Dewan syura pipinan pulo   อ   า  รอการน าพ  ล

p.4 หร อ pertubuhan persatuan pembibasan patani    อเ ิ ของพ  ล

 
 

ภาพที ่16 สรุปพูโลสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 ดังนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบันพอสรุปได้ว่า ขบวนการพูโล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

คือ 
 1. กลุ่ม MKP ซ่ึงมีการพัฒนาการปรับปรุงแก้ไข ธรรมนูญ ฉบับแก้ไข ปี พ.ศ. 

2548 (2005) เป็นกลุ่มที่มาตามกระบวนการขั้นตอนขององค์กร คือ ระบบเลือกต้ังผู้น า 
 2. กลุ่ม DSPP เป็นกลุ่มแยกออกจาก MKP. แต่ใช้ธรรมนูญฉบับแก้ไขร่วมกัน
หรือกลุ่มที่ยังไม่ยอมรับการเลือกต้ัง โดยทั้ง 2 กลุ่ม เป็นสมาชิกกลุ่ม MARA PATANI ที่เข้ากระบวน 

การสร้างสันติภาพในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
 3. กลุ่ม P.4 เป็นกลุ่มด้ังเดิม ที่ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข อาจจะเรียกได้ว่าเป็น
กลุ่มอนุรักษ์ ตามแนวทางด้ังเดิมของพูโล 

 
9.  การ เข้าร ่วม Majlis Syura Patani หร ือ Mara Patani 

 
 องค์กรการสร้างกระบวนการสรา้งสันติภาพ ตามนโยบายรัฐบาลไทย เม่ือปี พ.ศ.2557 
(2014) โดยเริ่มต้นคิดจาก BRN จากสมาชิกรุ่นเก่า รุ่นใหม่ เยาวชน อุลามอฺและกลุ่มติดอาวุธ โดย

เรียกชื่อว่า “คณะผู้ก่อการใน BRN” (KumpulanBertindak BRN.) ซ่ึงในปี พ.ศ. 2558  (2015 ) ได้
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เปิดโอกาสให้ขบวนการอ่ืน ๆ เข้ามาร่วมเพ่ือกระบวนการพูดคุยกับรัฐไทย โดยต้ังชื่อว่า Majlis Syura 
Patani หรือ Mara Patani และในปีเดียวกันนั้นได้เปิดแถลงข่าวเปิดตัวองค์กรอย่างเป็นทางการขึ้น  

 พูโลในสถานการณ์ความแตกแยกทางความคิด ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ พูโล 
DSPP. P-4 และ MKP. ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การก่อตัวของ มาราปาตานี เริ่มแรกพูโลกลุ่ม DSPP. 

และพูโลกลุ่ม P-4 ได้เข้าร่วม แต่กลุ่ม MKP. ไม่ได้เข้าร่วม และระยะหลัง พูโล P.4 ได้ท าหนังสือขอ
ถอนตัวอย่างเป็นทางการต่อคณะท างานของมาเลเซีย พอมาระยะหลังได้รับสัญญาณจากทางการไทย
ควรให้ทุกกลุ่มขบวนการเข้ามาร่วม ทางมาเลเซียก็ได้มีการเชิญเข้าร่วมเป็นทางการ ก็ได้มีบทบาทส าคัญ

ในมาราฯ เพราะเคยมีบทเรียนมาแล้วในการพูดคุยกับทางการไทยหลาย ๆ ครั้ง แต่ครั้งที่พูดคุยที่ผ่าน
มาในอดีตนั้นไม่เป็นทางการ ไม่ใช่เป็นนโยบายรัฐ เพียงพบปะแลกเปลี่ยนจุดยืน และมีโอกาสยื่นข้อเสนอ

ตามความปรารถนาของกลุ่มแต่เงียบไป  
 ครั้งนี้แตกต่างกันไป เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลไทย มีคนกลาง และมีหลายภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ แต่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมาย เพราะต่างฝุายก็มีทิ ศทางของตนเอง

ไว้ ซ่ึงความเป็นจริงนั้นความขัดแย้งต้องจบด้วยการพูดคุย ถึงจะช้าหรือเร็ว  
 

บทสร ุป 
 
 ดังนั้นพอจะเห็นว่า Time Line หรือเส้นทางเดินของพูโลตลอดระยะ 50 กว่าปีนั้นมี

การพัฒนาการและการปรับตัวขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องตามสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในพ้ืนที่และสังคมโลก พอที่จะแบ่งออกเป็นช่วงเวลา ดังนี้ 
 1. ในปี พ.ศ. 2508 (1965) – พ.ศ. 2528(1985) ซ่ึงเป็นช่วงระยะในการหารือกับ

นักการเมืองที่มีบทบาทส าคัญในพ้ืนที่เช่น เสนีย์ มาดาคะกุล ฯลฯ และขบวนการอ่ืนๆ เช่น ขบวนการ 
BNPP และ BRN. ที่ได้ก่อต้ังก่อนหน้านั้นเพ่ือความเป็นเอกภาพในการเคลื่อนไหว แต่ก็ตกลงกันไม่ได้ 

ก็ด้วยเหตุผลแนวคิดที่แตกต่างกัน เริ่มมีการการก่อต้ังองค์กรใหม่ขึ้น  ดังที่กล่าวข้างต้น และเริ่มใช้
กระบวนการทางศาสนาการปลุกจิตส านึกตามกรอบคิด “ศาสนา มาตุภูมิ เชื้อชาติ และมนุษยธรรม” 
และได้มีวางโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรในการเคลื่อนไหว ปลุกจิตส านึกชาตินิยมมุสลิม ซ่ึงได้รับ

อิทธิพลประเทศตะวันออกกลางที่ให้การสนับสนุนซ่ึงในพ้ืนที่มีการเคลื่อนไหวด้วยกองก าลังติดอาวุธ 
Guerilla ในหลายพ้ืนที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงในขณะเดียวกันนั้นทางภาครัฐได้ก าหนด

นโยบายใต้ร่มเย็นขึ้นมาเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือยุติปัญหาในความขัดแย้ง 
 2. ในปี พ.ศ. 2530 (1987) – พ.ศ. 2540 (1997) แกนน าระดับสูงได้เกิดแตกแยก
ทางความคิดขึ้นมา คือ กลุ่มการเมือง กลุ่มกองก าลังติดอาวุธเกิดแตกแยกทางความคิดท าให้พูโลแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ พูโลเก่า พูโลใหม่ ซ่ึงอาจจะถือได้ว่าเป็นการปฏิรูปองค์กรให้ทันการเปลี่ยนแปลง
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สถานการณ์ ซ่ึงในขณะเด่ียวกันนั้นได้มีการรวมตัวก่อต้ังเบอร์ซาตู  หรือเรียกว่า Barisan Bersatu 
Kemedaan Patani หรือ (BERSATU) หรือ United Fronts For Pattani Independence) โดยมี

สภา Mejlis Permersyuratan Rakyat Melayu Patani (MPRMP.) 
  ในขณะเดียวกันนั้นได้มีการพูดคุยกับฝุายทหารที่ประเทศซีเรีย และประเทศอียิปต์ 

ซ่ึงทางพูโลได้ยื่นจุดยืน คือ สิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง (Right toSelf-Determination) ใน
ส่วนทางภาครัฐให้เดินทางกลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย และก็ได้เกิดเหตุการณ์การจับกุม นายหะยีสะมะแอ 
ท่าน้ า และนายหะยีดาโอ๊ะ ท่าน้ า ท าให้กระบวนการพูดคุยเกิดชะงักงันขึ้น ทางพูโลก็มีสภาพอ่อนแอ

ลงขึ้นเรื่อย ๆ   
 3. ในปี พ.ศ.2540 (1997) – พ.ศ. 2542 (1999) ขบวนการต่อสู้หลาย ๆ กลุ่มได้

ร่วมกันปฏิบัติการ ที่เรียกว่า “ยุทธการใบไม้ร่วง” เริ่มมีการสร้างความรุนแรงด้วยอาวุธ ทั้งในเมือง
และชนบท มีการโจมตีเจ้าหน้าที่ขึ้นซ่ึงถือว่ามีการเคลื่อนไหวสร้างความรุนแรงในเขตเมืองเป็นครั้งแรก  
 4. ในปี พ.ศ. 2544 (2001) – พ.ศ. 2552 (2009) BRN เริ่มเคลื่อนไหวสร้างความรุนแรง

ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ในส่วนของพูโลได้มีการสร้างความปรองดองด้วยกระบวนการ
เลือกต้ังผู้น าตามธรรมนูญที่ประเทศซีเรีย และประเทศมาเลเซีย และมีการแก้ไขธรรมนูญ พร้อ มมี 

การประกาศใช้ธรรมนูญใหม่ ในปี พ.ศ. 2549 (2006) แกนน าคนส าคัญ นายตนกูบีรอ กอตอนีลอ 
หรือ บาเปาะกาเบร์ อับดุลเราะหมาน ได้เสียชีวิตลงในประเทศซีเรีย พูโลได้มีการให้ความร่วมมือกับ
ขบวนการอ่ืนๆ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2544 (2001) เกิดเหตุการณ์เครื่องบินชนเวิลเทรดเซนเตอร์ ซ่ึง

เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนโลกและที่ส าคัญ คือว่า ถูกกล่าวหาเป็นการกระท าของมุสลิม ท าให้มุสลิมทั่ว
โลกได้ผลกระทบในวงกว้าง และได้เกิดเหตุการณ์ที่ส าคัญๆ ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รุนแรง
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น ยุทธการใบไม้ร่วง 

 5. ในปี พ.ศ. 25596 (2013) จนถึงปัจจุบัน ทางภาครัฐได้มีนโยบายรัฐกระบวนการ
พูดคุยที่ชัดเจนขึ้นเพ่ือหาแนวทางในแก้ปัญหาอย่างสันติวิถี ท าให้องค์กรภาควิชาการ ภาคประชาชน 

ภาคศาสนา แสวงหากระบวนการสันติภาพที่เข้มแข็งมากขึ้น ในส่วนคนคิดต่างก็มีเสียงตอบรับในทางบวก 
 ในที่นี้ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การปรับตัว ซ่ึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงแนวทางการต่อสู้ 
ในการปลดปล่อยเป็นรัฐอิสระ นอกจากการใช้ก าลังอาวุธสร้างรุนแรงที่เป็นเครื่องมือในการเรียกร้อง 

ยังมีหลักการหรือหลักปฏิบัติการของพูโล ประกอบด้วย ศาสนาเชื้อชาติ มาตุภูมิ มนุษยธรรม  โดยได้
อธิบาย ดังนี้ 

 1. ศาสนา ใช้กระบวนการทางศาสนา ความเชื่อแนวทางการต่อสู้  หลักการญีฮาด 
โดยได้กล่าวถึงในบทบัญญัติและวจนของศาสดามูฮ าหมัดมาเป็นเครื่องในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 2. เชื้อชาติ พูโลอาศัยหลักศาสนาและประวัติศาสตร์มาผสมกัน กล่าวคือ  เชื่อว่า

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ย่อมมีเชื้อชาติของตนเอง “แท้จริงเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่าและตระกูล
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เพ่ือจะได้รู้จักกัน” เราทุกคนย่อมมีชาติของตนเอง คือ ชาติมลายูปาตานี ดินแดนนี้แห่งนี้  คือ ชาติที่ มี
เกียรติและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในยุคสมัยที่ปกครองของปาตานี โดยการปกครองของราชวงศ์มลายูสมัย 

ก่อน เพราะเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องวางดินแดน ของมลายูเป็นชาติและภาษาที่มีอ านาจปกครองส าหรับ
ประชาชาติมลายูปาตานี ต้องไม่ให้พวกกาฟีรสยามต้องมาครอบง าความคิดลูกหลานของมลายูสู่ความคิด

ของพวกเขา “เพราะเราทุกคน คือ ลูกหลานชาติมลายูที่มีอ านาจในการปกครองตนเอง เราอย่ายอม
ขายศักด์ิศรีของเราให้กับใคร อย่ายอมรับภาษาไทย ดังที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน  คือ เรายอมเปลี่ยน
ชื่อจากมลายูเป็นชื่อภาษาไทยด้วย คุณค่าอันต่ าต้อยและเราไม่รักในภาษาของตนเองสุดท้ายภาษาเขา

เราท าให้มันมีคุณค่าในการพูดคุยในแต่ละวันของเรา” 
 3. มาตุภูมิ พูโลถือว่าปาตานี คือ ดินแดนที่เป็นสมบัติของคนมลายู เพราะเหตุนี้ไม่ควร  

นักที่ลูก หลานแผ่นดินนี้ยอมมอบให้กับสยาม (กาฟีรฮารบี) “แผ่นดินนั้นปวงบ่าวของเราที่ดีมีคุณธรรม
จะเป็นผู้สืบมรดกมัน” 
 4. มนุษยธรรม พูโลเขื่อว่าประชาชาติมลายูปาตานีที่เป็นชนส่วนใหญ่ที่ ประกอบด้วย 

ชาวมลายู ฉะนั้นพวกเขาจึงท้าทายว่าแน่จริงแล้วไทยต้องให้สิทธิที่พวกเขาเรียกร้องนี้ในนามสิทธิมนุษยชน 
แต่รัฐบาลไทยยังด้ือรั้นไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นจริงกับชาวมลายูปาตานี แถมยังพยายามสร้างความเข้าใจ

ให้กับชาวมลายูว่า “เราทุกคน คือคนไทย” และยังใส่ร้ายให้กับเหล่านักต่อสู้เพ่ืออิสลามว่าเป็นขบวนการ
โจรก่อการร้ายอีกด้วย ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น เพราะรัฐไทยกลัวประชาชนจะลุกต่อต้านรัฐบาล 
 พูโล จึงย้ าว่าที่แท้จริงแล้วพวกเขามีสิทธิที่จะเรียกคืนดินแดนที่ถูกยึด  เพราะถ้าหาก

พวกเขาอ้างข้อตกลงของสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2503 (1960) ที่มีอยู่ว่าชนส่วนน้อยมีสิทธิที่จะเรียกร้อง
อิสรภาพและเอกราชของประเทศ ฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียกร้องในวันนี้ สอดคล้องกับค าสอนของศาสนาและ
กฎหมายข้อบังคับของสหประชาชาติที่ได้ให้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ให้กับประชาชนที่ต้องการเสรีภาพ

และเอกราชในการปกครองตนเอง. 
 ในปี พ.ศ. 2511 (1968) – พ.ศ. 2523 (1980) พูโลใช้หลักทางศาสนาเป็นส าคัญใน

การเคลื่อนไหว กล่าวคือ ใช้กระบวนการทางศาสนา ความเชื่อ ปลุกกระแสแนวทางการต่อสู้ หลักการ 
ญฮีาด ฯลฯ และแนวทางปลุกหลักคิดเชื้อชาติหรือมาตุภูมิ หมายความถึง การปลุก กระแสชาตินิยม
มลายู (KAUMIYAH) โดยได้รับค่านิยมประเทศฝั่งตะวันออกกลาง การประชาสัมพันธ์และการใช้กอง

ก าลังติดอาวุธเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ ซ่ึงอาจจะเรียกได้ได้ว่า การใช้ทหารน าการเมือง เพราะได้เห็นในการวาง 
โครงสร้างด้านกองก าลังติดอาวุธอย่างเป็นระบบ โดยปี พ.ศ. 2548 (2005) ถึงปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยน

ในการเคลื่อนโดยใช้หลักคิดนั้น คือ มาตุภูมิและมนุษย์ที่ส าคัญประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศโซน
ยุโรป ที่เน้นเรื่องสิทธิของความเป็นพลเมืองและต่อสู้อย่างสันติวิถีหรืออาจ จะเรียกได้ว่า การเมืองน า
การทหาร ส่วนการทหารมีการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอาวุธที่ทันสมัยและผลิตได้เอง  
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 หลักการดังกล่าวอาจจะเป็นทิศทางในการหาหนทางออกและการแก้ปัญหาอย่างสันติ 
วิธีซ่ึงเป็นหนทางที่ท่ัวโลกใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างแพร่หลายถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานก็ตาม 

แต่ข้อสังเกต ก็คือ การตีความแนวคิดและหลักการดังกล่าวก็ต้องมีการปรับและพัฒนาควา มหมายให้
ชัดเจนและสอดคล้องกับกระบวนการสันติภาพที่เป็นสากลด้วยเข่นกัน  
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บทที่ 5 
สร ุปผลงานวิจ ัย อภ ิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 ผลจากการศึกษาการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปลดปล่อยสหปัตตานี

ในความขัดแย้งในพ้ืนที่ชายแดนใต้/ปาตานี นั้นพอที่จะสรุปความส าคัญของปัญหาได้ ดังนี้ คือ  
 
1.  สาระส าค ัญของปัญหา 

 
 1.1 ประวัติศาสตร์ปาตานี มีที่มายาวนาน และก็เป็นเง่ือนไขทุกยุค ทุกสมัย การกล่าวอ้าง 

ในการสร้างความขัดแย้งในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมีนักวิชาการและนักเขียน ได้เขียนหนังสือเชิงประวัติศาสตร์
มีจ านวนมากมาย จากหลายส านัก ที่ได้เห็นสู่สังคม ยกตัวอย่าง เช่น บทความเรื่อง “จากประวัติศาสตร
รัฐปตตานีสูความไมม่ันคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” ดินแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนสวน

หนึ่งของอาณาจักรที่เรียกวา ปตานี หรือ ฟาฏอนี หรือ ปตตานี ซ่ึงเป นอาณาจักรอิสระอยู บริเวณ
ชายฝงทะเลตะวันออกของแหลมมลายูที่อยูระหวางสองอารยธรรม คือ พุทธและมุสลิม การเป นรัฐ

อิสระในทามกลางอาณาจักรนอยใหญใกลเคียง ท าใหรัฐปตตานีมีปฏิสัมพันธ กับดินแดนใกล ไกลใน
ลักษณะตาง ๆ กันไป หรือเรียกกันว่า “ปตานีดารุสสะลาม หรือ นครแหงสันติภาพ” ฯลฯ 
 1.2 ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย ซ่ึงเป็นเรื่องราวที่เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของรัฐ ที่

มักจะออกมาในเชิงลบ เช่น มีการยายชาวไทยพุทธเขาไปอยูในเจ็ดหัวเมืองเพ่ือสร างสมดุลอ านาจใน
เชิงเชื้อชาติและปองกันการคุกคามจากชาวพ้ืนเมืองที่ไมพอใจ ซ่ึงก็เกิดความขัดแย้งขึ้น และก็มีเหตุการณ์

ส าคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงความหวาดระแวง อคติ ทุกยุคทุกสมัย เช่น ในชวงพ.ศ. 2490 -2491 นี้นับป น  
ปที่เกิดเหตุการณปะทะกันระหวางฝายรัฐบาลและชาวมลายูมุสลิมอยางรุนแรงหลายกรณีดวยกัน นับแต
กรณีการจับกุมฮัจญีสุหลง ในวันที่ 10 มกราคม 2490 ดวยขอกลาวหาว าวางแผนแบ งแยกดินแดน 

น ามาสูการจับกลุมประทวงของชาวบาน กอใหเกิดการปะทะและจลาจลขึ้นหลายพ้ืนที่ในปตตานีและ
นราธิวาสอยางตอเนื่อง   

  กรณี ปะลูกาสาเมาะ ซ่ึงเกิดขึ้นที่นราธิวาส ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2490 เม่ือ
ต ารวจคนหนึ่งถูกโจรยิงเสียชีวิตที่หมูบานปะลูกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ต ารวจกลุ ม 
หนึ่งจึงเขาไปยังหมูบานนั้น สอบสวนทรมานชาวบาน และกลาวหาพวกเขาวาสมคบกับโจร จากนั้นก็

เผาหมูบานเสียสิ้น ท าใหชาวบาน 25 ครอบครัว ไรที่อยูอาศัย (ชัยวัฒน สถาอานันท 2547) และกรณี
ดุซงญอ, กรณีเหตุการณ์สะพานกอตอ, กรณีกรือเซะ, กรณีตากใบ, ยังมีอีกหลาย ๆ กรณี ที่ได้กล่าว

มาแล้ว ซ่ึงเป็นบาดแผลให้กับคนในพ้ืนที่ 3 ชายแดนภาคใต้ ตราบชั่วชีวิต 
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 1.3 การทุ่มงบประมาณแผ่นดินลงมาในในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนใต้ จ านวน
มหาศาลเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา “เพ่ือความม่ันคง” ตลอดระยะเวลาสถานการณ์ความไม่สงบ

ในพ้ืนที่ ถ้าจะพูดงบประมาณแผ่นดินมีจ านวนไม่น้อยอาจเกินแสนล้าน  
  ต้ังแต่ปี 2547 มีรัฐบาลมาแล้ว 8 ชุด นายกรัฐมนตรี 7 คน ใช้จ่ายงบประมาณ

แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้ว  
 

 

 
 

 
 
 

  
 

ภาพที่ 17 งบดับไฟใต้ 
 

  ทั้งสิ้น 264,953 ล้านบาท โดยงบประมาณปี 2559 ต้ังไว้ท่ี 30,866 ล้านบาท

เศษ สูงที่สุดนับต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นมา 
  งบดับไฟใต้ 13 ปีงบประมาณ แยกเป็น ปี 2547 จ านวน 13,450 ล้านบาท  
ปี 2548 จ านวน 13,674 ล้านบาท ปี 2549 จ านวน 14,207 ล้านบาท ปี 2550 จ านวน 17,526 ล้าน

บาท ปี 2551 จ านวน 22,988 ล้านบาท ปี 2552 จ านวน 27,547 ล้านบาท ปี 2553 จ านวน 16,507 
ล้านบาท ปี 2554 จ านวน 19,102 ล้านบาท ปี 2555 จ านวน 16,277 ล้านบาท ปี 2556 จ านวน 

21,124 ล้านบาท ปี 2557 จ านวน 25,921 ล้านบาท ปี 2558 จ านวน 25,744.3 ล้านบาท และปี 
2559 จ านวน 30,886.6 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 264,953 ล้านบาท (https://www.isranews.org/ 
content-page/67-south-slide/43826-%E0%B8%B4%E0%B8%B5budget.html)  

 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นปมปัญหาที่ไม่จบสิ้น จนน าไปสู่การก่อตัวของผู้ คิดต่างจาก
รัฐ รวมตัวกันในการจัดต้ังองค์กรต่อต้านรัฐขึ้นมา ที่มีหลากหลายอุดมการณ์ เปูาหมาย คือ ปลดปล่อย

รัฐอิสระ Perjuang หรือการต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงเอกราช หรือ Merdaka ซ่ึงท าให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง
จวบจนทุกวันนี้ โดยองค์กรดังกล่าวข้างต้นมักจะใช้กระบวนการคิด คือ กระบวนการทางศาสนามา
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ประวัติศาสตร์ สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นตัวกระตุ้น หรืออาจจะพูดได้ว่า 

“ภัยปนเปื้อนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมาซักให้สะอาด” 

https://www.isranews.org/%20content-page/67-south-slide/43826-%E0%B8%B4%E0%B8%B5budget.html
https://www.isranews.org/%20content-page/67-south-slide/43826-%E0%B8%B4%E0%B8%B5budget.html
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 1.4 ได้เข้าใจเส้นทาง TIME LINE หลักคิด วิธีคิด ในการก่อตัวองค์กร หลักในการเสริม
การเรียนรู้ขององค์กร ตลอดจนเส้นทางแตกแยกทางความคิด และนโยบายที่เก้ือหนุนต่อการสร้างสันติภาพ

ในพ้ืนที่ 
 

2.  สาเหตุของความขัดแย้ง 
 
 2.1 ที่มาของความขัดแย้ง โดยทั่วไปความขัดแย้งมีที่มาจากความแตกต่าง ค่านิยม 

ข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างและแบบแผนความสัมพันธ์ของคนในสังคม บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยส่วนตัว 
และผลประโยชน์พอจะแบ่งออกเป็น ดังนี้ คือ ด้านประวัติศาสตร์ปาตานี ด้านนโยบายรัฐบาลในอดีต

รัฐนิยมด้านความไม่เป็นธรรมในสังคมและเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
 2.2 สาเหตุของความขัดแย้ง ความแตกต่างทางความเชื่อ การปฏิบัติ ความพยายาม
ท าให้ความแตกต่างนั้นลงตัวหรือยอมรับร่วมกันได้บางส่วนหรือทั้งหมด 

 2.3 ประโยชน์ของความขัดแย้ง ช่วยเปิดประเด็นปัญหา กระตุ้นให้อยู่ในประเด็นที่
สนใจมากที่สุด ช่วยให้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือจูงใจเข้าไปร่วม เพ่ือช่วยให้รับข้อมูลและเข้าใจ

การได้ประโยชน์จากความแตกต่าง (เพ่ิมศักด์ิ  มกราภิรมย์, 2554) 
 การวิจัยเป็นการศึกษาประวัติความเป็นมาในการก่อต้ังองค์กรเพ่ือการปลดปล่อยรัฐ
ปาตานีดารุสสาลามและการพัฒนาการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย นายตนกูบีรอ กอตอนีลอ 

หรือ กาเบร์ อับดุลเราะมัน ถือว่าเป็นบุคคลที่แนวคิดปลดปล่อยที่ไม่นิยมความรุนแรง และพยายาม
หาทางออกในการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน ที่มีความขัดแย้งยึดเยื้อยาวนาน โดยมีการยึดโยง
กับหลักการศาสนาอิสลามเก่ียวกับการต่อสู้ หรือ Jihad ซ่ึงการศึกษาในครั้งมุ่งเน้นทีศึ่กษาขบวนการพูโล

หรือ PULO หรือองค์กรปลดปล่อยรัฐปาตานี Patani United Liberation Organisation (PULO) พูโลก็
เป็นองค์กรหนึ่งที่ด าเนินการต่อสู้ ซ่ึงมีประวัติยาวนาน ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1965 หรือ พ.ศ. 2508  จนถึง

ปัจจุบันอายุก็ราว ๆ 52 ปี ดังค าประกาศของพูโล  
 
3.  การสนทนา สัมภาษณ์และพูดค ุยผู้ที่มีบทบาทต่าง ๆ ในองค ์กร  

 
 รายละเอียด ดังนี้ “พวกเขาต่อต้านการกดขี่ข่มเหง ความเหี้ยมโหด การละเมิดสิทธิ

มนุษยชนไม่ว่าจะเป็นการเข่นฆ่า การจับตัวโดยไม่มีเหตุผล การท าร้ายร่างกายและการแบ่งแยกต่อต้าน
การให้ความร่วมมือในทุกมิติกับสยามในด้านผลประโยชน์ของทรพัยากรเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ
ปาตานี พูโลจะด าเนินการอย่างเด็ดขาดกับคนที่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายรัฐไทย ซ่ึงถือว่าเป็นการทรยศ

การต่อสู้ของประชาชนปาตานี ในขณะเดียวกันพูโลก็ขอความร่วมมือจากชาวมุสลิมทุกคนเพ่ือช่วยเหลื อ
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การต่อสู้ของพวกเขาและเชิญชวนประเทศต่างๆ และทุกองค์กรที่รักในเสรีภาพ ความยุติธรรม เพ่ือร่วม 
ช่วยทางด้านศีลธรรมและทางวัตถุต่อการต่อสู้ของพวกเขา การประกาศดังกล่าวนี้เป็นมติจากการประชุม

ที่ทางองค์กรได้มีขึ้นและในการประชุมซ่ึงมีแกนน าขององค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมด้วย (MKP และ 
DSPP, 2005)” 
 

4.  ทฤษฏ ีที่เกี่ยวข้อง  

 
 โยฮัน กัลป์ตุง (Johon Galtung) เป็นหนึ่งในผู้ เริ่มศึกษาด้านความขัดแย้ง  ได้คิด

โมเดลในการวิเคราะห์ความขัดแย้งเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ง ( Conflict) 
ความรุนแรง (Violence) และสันติภาพ (Peace) กล่าวว่าทางออกของความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องของ
ความเสมอภาค ไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์หรือจิตวิทยาเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องเข้าใจถึงความรุนแรง

เชิงโครงสร้าง (Structure Violence) และรากเหง้าของความรุนแรง (Culture Violence) เกาตุง ได้
เสนอโมเดลความขัดแย้งที่ครอบคลุมทั้งความขัดแย้งที่คู่กรณีมีความเสมอภาคและไม่เสมอภาค ซ่ึงเกาตุง 

ระบุว่า ความขัดแย้งมีรูปแบบเป็นสามเหลี่ยม ที่ประกอบด้วย 
 1. ความแตกต่าง (Contradiction)  
 2. ทัศนคติ (Attitude)  

 3. พฤติกรรม (Behavior) 
 ค าว่า Contradiction คือ สภาพความขัดแย้งที่เด่นชัด คู่ขัดแย้งต่างมีเปูาหมายที่ไม่

ตรงกันอย่างเด่นชัด หรือไม่สามารถไปกันได้ กล่าวคือ ความไม่สอดคล้องกับค่านิยมทางสังคม (Social 
Value) และโครงสร้างสังคม (Social Structure) ในความขัดแย้งที่เสมอภาพ (Symmetric Conflict) 
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคู่ขัดแย้งเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ส าหรับความขัดแย้งที่ไม่เสมอภาค 

(Asymmetric Conflict) ความแตกต่างที่เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่ขัดแย้งและต้องการที่ไม่
เหมือนกัน ส่วน Attitude ในที่นี้หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ การรับรู้สิ่งที่ คู่ขัดแย้งมองกันและกัน 

ตลอดจนความเข้าใจผิด การตีความต่อกันและภายในกลุ่มของตนเอง ทัศนคติมีทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 
แต่คู่ขัดแย้งที่มีความรุนแรงมีแนวโน้มที่จะสร้างการตัดสินแบบเหมารวม (Stereotypes) ซ่ึงกันและ
กัน และทัศนคติต่าง ๆ มักเกิดภายใต้การครอบง าของอารมณ์ความรู้สึก ความหวาดกลัว ความโกรธแค้น  

ความขมขื่น และความอาฆาตเกลียดชัง เพราะฉะนั้นทัศนคติ ประกอบด้วย ความรู้สึก ความเชื่อ และ
ความต้องการ สุดท้ายค าว่า Behavior จะหมายรวมถึง พฤติกรรมความร่วมมือ (Cooperative) และ
การบีบบังคับ (Coercion) คือ ท่าทีแสดงออกที่ปรองดองและต่อต้านนั่นเอง ความขัดแย้งที่มีความรุนแรง 

(Violence Conflict) มีลักษณะ คือ เป็นการคุกคามขู่เข็ญ (Threat) และมีการบีบบังคับและท าลายล้าง 
แนวทางความขัดแย้งมีหลักทฤษฎีที่เกาตุงระบุว่าความขัดแย้งเป็นกระบวนการที่มีพลวัตน์ (Dynamic 
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Process) ที่โครงสร้าง ทัศนคติและพฤติกรรม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในส่วนของโครงสร้างนั้น 
ในการวิจัยครั้งนี้ยังไม่อาจจะกล่าวถึงได้ แต่ในส่วนของทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มนักต่อสู้พูโลนั้น 

การวิจัยครั้งนี้สามารถที่จะชี้ให้เห็นแบบแผนและการปรับตัวบางอย่างได้ แกนน าพูโลได้กล่าว 
 

5.  รายละเอียดบทสัมภาษณ์ 
 

 “กล่าวว่า หลายๆ ปี ที่มีการเคลื่อนไหวได้มีการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับตัวหลายๆ 

กรณีเช่นเดียวกัน ที่ชัดเจนมากที่สุด คือ หลังปี พ.ศ. 2548 (2005) มีการจัดระบบตัวบุคคลเป็นเอกภาพ
มากขึ้นที่มีความแตกแยกเส้นทางระหว่างพูโลใหม่ พูโลเก่า มีการประชุมพบปะระหว่างแกนน าที่ประเทศ
ซีเรีย ทั้งสองฝ่ายมีการลงนามร่วมกันเป็นหนึ่ง ได้เริ่มมีการแก้ไขตราสัญลักษณ์เดิม (นกอินทรี) ธงจาก 

4 ดาวเป็น 5 ดาว โดยแก้ไขตราสัญลักษณ์เป็นดาบไขว้ ที่ไม่ปรากฏนกอินทรีและนกก็ไม่มีดาบ หลังจาก
ปี พ.ศ. 2548 (2005) ได้ปรับปรุงแก้ไข นกกับดาบร่วมกัน คือ จุดเริ่มต้นของความเป็นเอกภาพ โดย

ตราสัญลักษณ์เป็นตัวเชื่อมระหว่างกันและในส่วนการบริหารจัดการองค์กร ก็มีสภา MKP หรือ คณะ 
กรรมการสภาผู้น าพูโลที่รู้จักกันในนาม MKP จนถึงปัจจุบัน ตามธรรมนูญที่ได้มีการแก้ไข ซ่ึงเดิมนั้น 
คือ สภาสูง (MT.) และตัวแทนทูตพูโล (WB) สภาบัญชาการกองก าลังติดอาวุธพูโล (MPTP) แก้ไขตาม

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก (เปาะอาบู 26 ธันวาคม 2559)” 
 

 ในระหว่าง ปี 1987 เป็นช่วงที่พูโลมีการปฏิรูปองค์กร เพ่ือผสมผสานกันกับคนรุ่นใหม่ 
และรุ่นเก่า เกิดการเปลี่ยนแปลง ใช้กระบวนการคิดในเชิงกองก าลังติดอาวุธอย่าง เปลี่ยนหลักคิดทาง

วิชาการควบคู่กันไป  
 ส่วนแกนน าพูโลฝุายการเมืองยังได้กล่าวเพ่ิมอีกว่า 
  

 “ส่วนการตอบรับจากประชาชนก่อนปี พ.ศ. 2548 (2005) เป็นช่วงที่มีความแตกแยก 
จึงไม่มีกิจกรรมใดๆ หรือผลงานของขบวนการ เพราะการแบ่งเป็นกลุ่มเป็นพวกท าให้ขบวนการพูโลมี

สภาพการณ์อ่อนแอและบรรดาสมาชิกต่างรอคอยความเป็นเอกภาพ โดยเฉพาะสมาชิกภายในประเทศ
ก็ไม่ประสงค์ที่จะเคลื่อนไหว พูโลจึงเหมือนเป็นง่อย ไม่เคลื่อนไหวและตอบโต้ใดๆ ด้วยเหตุผลที่แกนน า 
ระดับสูงมีความแตกแยกกัน พอหลังจากปี พ.ศ. 2548 (2005) ได้เริ่มมีการรวมพลังและให้ก าลังใจใหม ่

ขึ้นมา ท าให้สมาชิกรุ่นใหม่และเยาวชนรุ่นใหม่เริ่มมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ และเริ่มมีความรับผิดชอบ
ใหม่ในการรวบรวมสมาชิกที่เงียบหายไป สมาชิกอยู่กันกระจัดกระจาย ก็เริ่มมีการรวมกลุ่มในการเคลื่อนไหว
ใหม่ โดยเฉพาะในส่วนเยาวชน เริ่มมีการจัดระบบการให้ความรู้แนวทางการต่อสู้ยุคใหม่  ( IRA) โดยใน

อดีตนั้นเป็นการต่อสู้ใช้ความรุนแรงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันทีมี่การใช้แผนที่มีความชัดเจนกว่าการใช้
ความรุนแรง ขบวนการมีความเข้มแข็งมากขึ้น ในส่วนการติดต่อระหว่างประเทศ ลูกหลานชาวปาตานี
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แม้ว่าอาศัยแถบยุโรปหรือตะวันออกกลางต่างมีขวัญก าลังใจหลังจากที่มีการพบปะกันที่ประเทศซีเรีย  
ในปี 2005 (เปาะอาบู 26 ธันวาคม 2559) 

 ส่วนด้านฝุายกองก าลังติดอาวุธ ได้กล่าวว่าเพ่ิมเติมว่า 
 

 “กล่าวเสริมว่า พูโลมีปัญหาเก่ียวกับจิตวิทยาระหว่างบุคคลที่มีความแตกต่างระหว่าง
กันในด้านวุฒิภาวะและคุณวุฒิ ระหว่าง ดร.อารง มูเล็ง เป็นบุคคลมีความรู้ระดับปริญญาเอก  แต่ส่วน 
ตนกูบีรอ กอตอนีลอ ไม่ได้จบปริญญาเอก แต่ด้วยอาศัยประสบการณ์ในการดูแลองค์กรและมีข้อจ ากัด

ต่างๆ เช่น ขาดก าลังทรัพย์ ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวตามแผนงานได้ ในส่วนอุดมการณ์พูโลไม่เปลี่ยนไป
จากจุดยืนเดิมนั้น คือ การต่อสู้แนวทางหลักคิด Perjuanngan หรือการท า  ญีฮาด (Jihad) การท า

สงครามแบบกองโจร (ปะเงาะ 28 ธันวาคม 2559)” 
 
 ในส่วนฝุายการเมืองระหว่าง ได้พูดเพ่ิมเติม 

 “กล่าวอีกว่าหลังจากปี พ.ศ. 2548 (2005) ที่ได้มีการประชุมกันระหว่างพูโลใหม่ 
พูโลเก่าเริ่มมีการเคลื่อนไหวใหม่และจากการที่มีการแก้ไขธรรมนูญ ทั้ง 2 ฝ่าย การเคลื่อนไหวเหมาะ

กับสถานการณ์ เพราะธรรมนูญสมัยท่านตนกู บีรอ กอตอนีลอ และรุ่นสมัยนั้นสถานการณ์อีกแบบ
หนึ่ง ต่อมาเป็นช่วงปฏิรูปองค์กร เม่ือเกิดเหตุการณ์เวิลร์เทรดเซ็นเตอร์ ท าให้พูโลต้องมีการพัฒนาการ
และปรับตัวให้เหมาะกับสถานการณ์ จากยุคเก่ามาสู่ยุคใหม่ การพัฒนาการยุคใหม่ยังยึดนโยบายเดิม

ของพูโล กล่าวคือ U-bangta-pak-ma ค  อ ศาสนา เชื้อชาติ ดินแดน และมนุษยธรรม (เปาะอาบู 26 
ธันวาคม 2559)” 
 “แต่ทางยุโรปนั้นให้ความส าคัญต่อ “มนุษยธรรมมากกว่าศาสนาและความยุติธรรม” 

เพราะประเทศยุโรปในปัจจุบัน ปัญหาการญีฮาดหรือ Revolocy เหมือนๆ กับเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง
ปัจจุบันที่ยังรับไม่ได้ ดังนั้น แนวทางพูโลในการตอบโต้ให้ความส าคัญแนวทางมนุษยธรรม การเคลื่อนไหว

พูโลยังยึดหลักการเดิม Ubangtapakma แต่การเคลื่อนไหวยุคใหม่อยู่บนพ้ืนฐานและให้ความส าคัญ
กับแนวทางมนุษยธรรมกับดินแดน ซ่ึงในยุค 1980 เน้นเรื่องเน้นศาสนากับเชื้อชาติ  โดยในช่วงนั้น
การลุกขึ้นสู้โดยการสร้างความสัมพันธ์หรือ Kaumiyah ประเทศที่ให้การสนับสนุนในยุคนั้น  อาทิเช่น

ประเทศซีเรีย ประเทศลิเบียและประเทศแอลจีเรีย (JAZAEL) ซ่ึงเป็นยุคการปฏิวัติหรือชาตินิยมเชื้อชาติ 
ซ่ึงจะท าให้การยอมรับจากประเทศยุโรป (เปาะ อาบู 26 ธันวาคม 2559)” 
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 ฝุายด้านกองก าลังติดอาวุธ กล่าวว่า 
 “เชื่อว่าบทบาทพูโลยังไม่ลดลงพวกเขายังมีก าลังใจจากประชาชนในพ้ืนที่พอสมควร 

โดยเฉพาะสมาชิกเก่าๆ ยังเป็นเอกภาพ ส่วนสมาชิกใหม่ยังมีเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง มีระดับความสัมพันธ์ที่
ดี ยังยึดหลักอุดมการณ์เดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน มีบทเรียนร่วมกัน มีความพยายามร่วมกันและได้มี

การติดต่อระหว่างกันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เขาเชื่อว่าพูโลถอยต้ังหลัก 1 ก้าวเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
องค์กรเพ่ือการศึกษา เรียนรู้เพ่ิมขึ้นในด้านยุทธศาสตร์ ยุทโธปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือรองรับความพร้อมวาง
โครงสร้างบุคคลกันใหม่ ก าลังคนใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ก้าวกายซ่ึงกันและกัน ส่งเสริม

ด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคคลอย่างต่อเนื่อง” 
 

 ประเด็นพูโลยังมีบทบาทส าคัญหรือไม่อย่างไร แกนน าคนส าคัญได้กล่าวว่า  
 
 “คิดว่าในอิทธิพลของพูโลยังมีอิทธิพลอยู่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก่อนปี พ.ศ.2523 (1980) 

บทบาทและอิทธิพลในอันดับต้นๆ ของขบวนการต่อสู้ แต่มาในอันดับสองรองจาก BRN เพราะก่อน
นั้นระดับแกนน าของพูโลมีแตกแยกกัน พอมาหลังปี พ.ศ. 2548 (2005) บทบาทและอิทธิพลของพูโล

เริ่มต้นใหม่ โดยมีการตอบโต้เล็กๆ ขึ้น ข่าวสารต่างประเทศและข่าวสารในประเทศได้มีการพูดถึงพูโล
บ้างตามหลัง BRN อยู่ในส่วนภาครัฐบาลไทยที่ด าเนินการเจรจาสันติภาพ ถ้าหากพูโลไม่ได้เข้าร่วมใน
กระบวนการหรือกลุ่ม MARA คงไม่สมบูรณ์ในกระบวนการเจรจา (เปาะอาบู 26 ธันวาคม 2559) 

 
 “ก็บอกว่าพูโลมีความพยายามปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างนานาชาติ ปฏิบัติตามกรอบ
นโยบายพูโล การต่อสู้ในพ้ืนที่ท่ียึดครองของรัฐไทยหรือผู้รุกรานและมีการสนับสนุนกระบวนการสร้าง

สันติภาพอย่างเต็มที่เพ่ือหาทางออกร่วมกัน ความล้มเหลวนั้นเกิดจากความจริงใจและจริงจังของผู้ที่
เก่ียวข้อง เพราะพูโลมีประสบการณ์กับการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐไทยบ่อยครั้ง พูโลมีประสบการณ์ใน

ระดับล่าง ระหว่างความพยายามเชื่อมสัมพันธ์กับองค์กรในระดับโลก” 
 
 ในด้านการเปลี่ยนแปลงกับกระบวนการสร้างสันติภาพสู่สันติภาพ 

 
 “กล่าวว่าถ้าหากพูดถึงประเด็นการเจรจา จุดเริ่มต้นในการพูดคุยกับทางการไทยแรกๆ 

นั้น คือ พูโล ซ่ึงมีการพูดคุยกันนานแล้ว ในสมัยตนกูบีรอ กอตอนีลอ หรือกาบิร์ อับดุลเราะหมาน 
เลขาธิการพูโล มีการคุยกันหลายๆ ครั้ง เช่น การพูดคุยที่ประเทศซีเรียและที่ประเทศอียิปต์ แต่คิดว่า
ในการพูดคุยในสมัยนั้นยังไม่เป็นมาตรฐาน เพราะไม่มีประเทศที่สามหรือคนกลางในการจัดการเหมือน

ปัจจุบัน การพูดคุยเชิงลับๆ ในสมัยนั้นเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนที่ไม่มีผลต่อภาคปฏิบัติ ในส่วนของ 
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พูโลพูดถึงการเรียกร้องเพ่ือการปลดปล่อย แต่ทางการไทยพูดถึงการกลับบ้านเพ่ือพัฒนาประเทศหรือ
พูดแบบง่ายๆ คือ การมอบตัวนั่นเอง การพูดคุยแต่ละครั้งก็จบไป เพราะเดินต่อไปไม่ได้เนื่องจากไม่มี

คนกลางและไม่เป็นทางการ เพราะไม่มีแผนหรือไม่ได้อยู่ในระบบวิชาการ เช่น เสมือนการพูดคุยที่ได้
ด าเนินการในปัจจุบัน สมาชิกพูโลมองว่าการพูดคุยนั้นเริ่มต้นในสมัยรัฐบาลทักษิณฯ โดยเริ่มมีการพบปะ

บรรดาแกนน าขบวนการต่างๆ โดยฝ่ายพูโลก็เปิดโอกาส เพราะได้ยึดหลักการที่ระบุว่า “เม่ือใดมนุษย์
เปิดโอกาส เปิด-ปิด ในการเจรจากับพวกท่าน จงเจรจาเถอะ” พูโลก็ต้องเปิดโอกาสและเปิด-ปิดเสีย
ซ่ึงพูโลยึดหลักการอัล-กุรอ่านก็จะไม่มีความผิด พูโลเริ่มมีความม่ันใจว่าการต่อสู้ด้วยกองก าลังติดอาวุธ

อย่างเดียวจะไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการหรือการปลดปล่อย พวกเขามองว่าจะต้อง
ด าเนินการไปพร้อมๆ กันนั้น คือ การต่อสู้ด้วยการใช้กองก าลังติดอาวุธและกระบวนการทางการเมือง

หรือ Diplomacy หลังจากการที่พูโล มีการด าเนินการเจรจาพูดคุยหลายๆ ครั้งในอดีตที่ผ่านมาก็ท า
ให้ขบวนการอ่ืนๆ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันกับกระบวนการเจรจาดังกล่าว ซ่ึงเริ่มต้นโดยสมัยนายก
ทักษิณฯ ที่มีการพบปะกับทุกขบวนการที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียเป็นผู้น าในฐานะที่เป็นเจ้าของ

บ้าน และทักษิณ ได้ให้สัญญาว่าจะมอบหมายให้น้องสาว คือ นายกยิ่งลักษณ์ฯ ด าเนินการต่อซ่ึง
เริ่มแรกได้ด าเนินการโดยการน าของอุซตาดฮาซัน ตอยิบ หลังการพบปะกับนายกทักษิณฯ ซ่ึง

กระบวนการพูดคุยในครั้งนั้นไม่บรรลุเป้าหมาย แต่พูโลไม่ได้เข้าร่วมในตอนนั้น เพราะ BRN คิดว่าเขา
มีความเข้มแข็งเท่านั้น ขบวนการอ่ืนๆ ไม่มีความเข้มแข็งและไม่มีอิทธิพลใดๆ แต่ในส่วนทางการไทย
นั้นได้ให้การยอมรับว่าพูโลยังมีอิทธิพลและมีการเคลื่อนไหวอยู่  ซ่ึงพูโลยังรู้ ดีกว่า BRN ดังนั้นมีความจ าเป็น 

จะต้องมีพูโลเข้ามาเสริมสร้างกระบวนการฯ ทางวิชาการด้วย (เปาะอาบู 26 ธันวาคม 2559) 
 
 “ปะเงาะ (นามสมมุติ) บอกว่าเปูาหมายของรัฐบาลพูโลมีกระบวนการสร้างสัมพันธ์กับ

ขบวนการต่าง ๆ ทุกฝุายทุกภาคส่วน รัฐไทยก็แน่นอนมีความพยายามที่จะสร้างความแตกแยกภายใน
องค์กรอยู่แล้ว ซ่ึงเป็นยุทธการทางทหารเพ่ือให้ฝุายตรงข้ามอ่อนแอ Mara ก็พยายามสร้างการมีส่วน

ร่วมประสานรวมกับประชาชนใน ปาตานีและสร้างสัมพันธ์ระหว่างขบวนการ (ปะเงาะ (นามสมมุติ))” 
 
 “จึงอธิบายว่าการที่จะให้ประสบผลส าเร็จในกระบวนการไม่ใช่ 1 เดือน 3 เดือนหรือ 

1 ปี 2 ปี คงไม่ใช่ ยกตัวอย่าง เช่น พูโลเปิดโอกาสให้ทุกรัฐบาลให้มีการพูดคุยเพ่ือให้เป็นวาระแห่งชาติ
ต่อนโยบายดังกล่าว เพราะทางพูโลก็เคยมีการหารือกับรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่ประเทศกาตาร์ 

ซ่ึงในสมัยนั้นได้มีหนังสือแจ้งมายังพูโล จุดเริ่มต้นและจุดประกายของกระบวนการพูดคุยโดย HDC. 
เป็นองค์กรกลาง ซ่ึงถือว่าประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่งที่สามารถยื่นค าเรียกร้องไปยังรัฐบาลไทย เพ่ือ
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ และที่ส าคัญต้องมีกระบวนการทางการเมือง หรือ 
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Diplomacy ที่เป็นวาระแห่งชาติในกระบวนการดังกล่าวซ่ึงทางการไทยยอมรับในระดับหนึ่ง (เปาะอาบู 
26 ธันวาคม 2559) 

 
 ปะเงาะกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดี ต้องมีการตัดออกบางประเด็น แต่ก็ต้องเพ่ิมเติม เช่น 

การพูดคุยบนพ้ืนฐานกฎหมายไทยเป็นจุดต้น จุดยืนของสมาชิก MARA คือ การได้รับอิสรภาพปาตานี 
ซ่ึงในความเป็นจริงนั้น Mara เกิดจากการถูกกดดันจากประเทศมาเลยเซียในภาวะถูกบังคับ เริ่มจาก
อุซตัสฮาซัน ตอยิบซ่ึงอยู่ๆ ก็หายไปด้วยเหตุผลบางประการที่จะต้องถอยออกไป (ปะเงาะ)  

 “บอกว่าที่ไม่ประสบผลส าเร็จในกระบวนการพูดคุยในยุคอุซตาดฮาซัน ตอยิบกับรัฐ
ไทย ทางการไทยก็มีความพยายามอีกครั้ง มาเลเซียก็มีความพยายามอีกจึงได้มีการเชิญแกนน าทุก

ขบวนการเพ่ือจะให้เกิดในนาม “ความร่วมมือ” ทางการไทยต้องการอะไรอย่างไร หลังจากนั้นทุกขบวนการ 
อันประกอบด้วย BRN BIPP GMIP PULO (DSPP) PULO (MKP) PULO (P.4) ทั้งหกขบวนการร่วม
จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพ่ือเข้าสู่กระบวนการพูดคุยกับรัฐไทย ซ่ึงถือว่าเป็นสมาชิกองค์กร MARA 

PATANI” 
 “ข้อเสนอ 5 ข้อที่ BRN เรียกร้องต่อรัฐไทยในยุคอุซตะฮาซัน ตอยิบเป็นเรื่องที่ ดีแต่

ยังขาดค าอธิบาย ความในแต่ละข้อให้ชัดเจนท าให้เกิดการตีความไปต่างๆ นาๆ ท าให้พูโลไม่สบายใจ
เม่ือพูโลเข้ามาเป็นสมาชิก MARA แล้วจึงได้พยายามอธิบายว่าข้อเรียกร้อง 5 ข้อ จะต้องมีค าอธิบาย
ให้ชัดเจนท าให้สมาชิก MARA เห็นด้วยกับการข้อเสนอของพูโลกับข้ออธิบายเพ่ิมจาก 5 ข้อนั้น 

 นอกจากนั้นแล้ว แต่เดิมนั้นพูโล MKP ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก MARA มีแต่ PULO 
(DSPP) และ PULO P.4 ซ่ึงทางการว่าไทยได้มองถึงพูโล MKP ยังมีบทบาทและมีอิทธิพลในอันดับ 2 
รองจาก BRN ควรเชื้อเชิญเข้ามาเป็นสมาชิก MARA เพ่ือเข้ากระบวนการพูดคุยด้วยท าให้ทางการ

มาเลเซียในฐานะคนกลางจึงเดินทาง ไปยังประเทศสวีเดน เพ่ือไปพบกับกัสตูรี มัฮกอตอประธานพูโล 
MKP เพ่ือเชิญเข้ามาเข้าสู่กระบวนการสันติภาพในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ซ่ึงพูโล MKP เห็นด้วยและ

ตัดสินใจเข้าร่วม และได้เสนอค าอธิบายรายละเอียด เพ่ิมเติมใน 5 ข้อที่ทาง BRN เรียกร้องเม่ือมีการเจรจา
ครั้งก่อน (เปาะอาบู 26 ธันวาคม 2559) 
 แต่ปะเงาะมองว่าบุคลิกภาพของผู้น าพูโลยังขาดภาวการณ์เป็นผู้น าองค์กรที่แท้จริ ง

เพราะยังมีความคิดเก่าๆ ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของสถานการณ์ ในส่วน MARA 
PATANI พูโลไม่มีความประสงค์เข้าร่วม แต่ด้วยเหตุผลสมาชิกขบวนการทุกกลุ่มที่ เคลื่อนไหวสถานที่

พ านักในประเทศมาเลเซียอยู่ในสถานการณ์จ าเป็นที่จะต้องรับการเข้าร่วม ซ่ึงจะต้องมีสถานะ ที่ต้อง
อดทนเป็นอย่างมาก MARA PATANI ทีมี่การเชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการต่อสู้ เปูาหมายมีความประสงค์
เพ่ือให้สันติภาพในพ้ืนที่ ประเทศมาเลเซียมีการเชื้อเชิญอย่างเป็นทางการ แนวทางการด าเนินการนั้น
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ให้มีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการ มีข้อสังเกต ก็คือ พฤติกรรมมาเลเซียนั้นมีการกีดกัน
ไม่ให้มีการพบปะกับองค์กรระหว่างประเทศมากนัก 

 ปะเงาะ อ้างบทเรียนจาก BERSATU ซ่ึงมีสองประเด็น คือ ประการแรก ผู้น าอยู่
ต่างประเทศไม่ค่อยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากนัก ประการที่สอง  คือ กองก าลังติด

อาวุธไม่มีของกลุ่มตนเองบรรดา สมาชิกเบอร์ซาตูไม่มีความม่ันใจในการควบคุมกองก าลังติดอาวุธที่ เป็น
เอกภาพได้ ผู้น าขาดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ซ่ึงจะเน้นในภาควิชาการเท่านั้น 
 องค์กร “มารา ปาตานี” มีชื่อเป็นทางการว่า สภาที่ปรึกษาปาตานี (The Patani 

Consultative Council) เกิดจากการรวมตัวกันของ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 1. แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (บีอาร์เอ็น) หรือ National Revolutionary 

Front (BRN) 
 2. แนวร่วมอิสลามปลดปล่อยปาตานี (บีไอพีพี)  หรือ The Islamic Liberation 
Front of Patani (BIPP) 

 3-4-5. องค์การปลดปล่อยสหปาตานี (พูโล)  3 กลุ่มหรือ three factions of the 
Patani United Liberation Organization (PULO) 

 6. ขบวนการมูญาฮิดีนอิสลามปาตานี (จีเอ็มไอพี) The Patani Islamic Mujahideen 
Movement (GMIP) 
 องค์กร MARA เป็นองค์กรเชิงการเมืองเพ่ือรองรับการพูดคุยกับรัฐไทยที่ไม่ก้าวก่ าย

ภายในองค์กรที่เป็นสมาชิกและเป็นองค์กรที่ร่วมปรึกษาหารือกัน เพ่ือก าหนดข้อเรียกร้องต่างๆ ที่ เป็น
จริงและรูปธรรม ส่วนองค์กรเบอร์ซาตูนั้นเป็นองค์กรที่พยายามรวมกันเป็นหนึ่งในเชิงวิชาการ เชิงการทหาร 
แต่ไม่ประสบผลส าเร็จเพราะไม่มีกองก าลังของตัวเองที่จะสามารถสั่งการได้ 

 “เชื่อว่าบทเรียนความล้มเหลวของเบอร์ซาตูในอดีตในการรวมกลุ่มเพ่ือเป็นเอกภาพ
ในการต่อสู้มีข้อจ ากัด คือ ต่างคนต่างเดินโดยไม่มีพ่ีเลี้ยง หรือคนกลางสภาพเช่นนี้แตกต่างกับมารา

เพราะมารามีพ่ีเลี้ยง ซ่ึงอาจจะเปรียบเทียบว่ามีคนน าแนะน าชี้แนะท าให้เบอร์ซาตูล้มเหลว โดยในสมัย 
นั้นขบวนการต่างๆ มีความแตกแยกเกือบทุกขบวนการ เช่น 
 1. BRN แตกแยกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ BRNCongress และ BRNOr-Condinate 

 2. PULO แตกแยกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ พูโลใหม่ พูโลเก่า 
 3. Mujahidin แตกแยกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ GMP และ GMIP 

 4. ส่วน BNPP ก็ไม่ทราบว่าใครเป็นแกนน าที่ชัดเจนและใครมีอ านาจในการตัดสินใจ 
 สมาชิกดังกล่าวข้างต้นบางกลุ่มมีความเข้มแข็งและบางกลุ่มไม่มีความเข้มแข็ง ที่กลุ่ม 
มีความเข้มแข็ง จึงไม่พอใจและได้มอบหมายหน้าที่ให้ ดร.ฟาเดลฯ เป็นประธานเบอร์ซาตู ซ่ึง ดร.ฟาเดล 

เป็นประธาน GMP และการมีความสัมพันธ์ในองค์กร BNPP ท าให้สมาชิกอ่ืนเกิดระแวงสงสัยและไม่
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สบายใจ ที่ส าคัญ ก็คือ ไม่มีกิจกรรมที่โดดเด่นเพ่ือที่จะเรียกร้องความสนใจจากนานาชาติ สุดท้าย 
BERSATU ก็ล้มสลายไป (เปาะอาบู 26 ธันวาคม 2559) ” 

 ปะเงาะเชื่อว่ารัฐบาลทหารไม่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการสร้า งสันติภาพให้เป็น
รูปธรรมได้ เพราะทหาร คือ “นักรบ” ก็ใช้ในแนวทางการปราบปรามเป็นหลักการวางยุทธศาสตร์  

การวางยุทธวิธีในการท าลาย ศัตรูและในการปูองกัน ซ่ึงไม่สามารถที่ด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และที่ส าคัญเป็นกลไกของรัฐบาล ดังนั้น ต้องใช้กระบวนการทางเมืองเป็นส าคัญในการแก้ปัญหาเป็น
ระบบ ไม่ใช่มองแต่เป็นศัตรู เปาะ อาบู กล่าวว่าที่มีการพูดถึงว่ารัฐบาลทหารเป็นรัฐบาลชั่วคราวและ

การเจรจาพูดคุยจะเดินทางไปไหน ถ้ารัฐบาลทหารสิ้นสุดลง กระบวนการเจรจาก็สิ้นสงไปด้วย ตัวเขา
เองคิดว่า ณ วันนี้การเจรจานั้นเป็นนโยบายรัฐบาลและเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วที่ได้มีการบันทึก

ภายใต้ข้อก าหนดของรัฐบาลไทยแล้ว การเจรจาพูดคุยก็ด าเนินการต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลกลุ่มใดก็ตามซ่ึงมีความเข้าใจร่วมกัน และเป็นที่การรับรู้โดยทั่วไปแล้วว่าประเทศไทยกลุ่มผู้มีอ านาจ
มี 3 ส่วน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันทหาร และรัฐบาลจากการเลือกต้ัง แต่ว่าในการพูดคุย

เพ่ือแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นรัฐบาลนี้เท่านั้น ต้ังแต่สมัยรัฐบาลชวนฯ รัฐบาลทักษิณฯ รัฐบาลพลเรือนไม่ค่อย
มีความคืบหน้าแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ท าอะไรเลย ก็เพราะว่าการตัดสินใจของรัฐบาลไม่มีอ านาจเด็ดขาดที่จะ

ตัดสินใจ เพราะยังมีอีก 2 อ านาจอีก ถ้าอ านาจทางทหารไม่เห็นด้วยหรือ อ านาจทางสถาบันฯ ไม่เห็น
ด้วย การเจรจาใดๆ ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงประเทศไทยนั้นจะต้องผ่านทั้งสามอ านาจที่ได้กล่าวข้างต้น
จึงจะประสบผลส าเร็จ วันนี้เป็นรัฐบาลทหารมีความสัมพันธ์อันดีกับอ านาจสถาบันฯ โอกาสที่จะส าเร็จ

ค่อนข้างสูง ถ้าจะเปรียบเทียบกับรัฐบาลอ่ืนๆ ที่ผ่านมาหรืออนาคตข้างหน้า ถ้าหากว่ารัฐบาลพลเรือนมี
แค่ 2 อ านาจคงจะส าเร็จ ถ้ารัฐบาลพลเรือนจากพรรคการเมืองแม้พรรคประชาธิปัตย์เองหรือพรรคอ่ืนๆ 
ถ้าทหารไม่สนับสนุนก็จะส าเร็จยากยากเช่นกันในกระบวนการเจรจาพูดคุย ณ ตอนนี้เป็นโอกาสดี รัฐบาล

อ่ืนๆ ที่เข้ามาเป็นรัฐบาลคงจะมีความยั่งยืน เพราะรัฐบาลทหารได้ปูพ้ืนฐานกันไว้แล้ว (เปาะอาบู 26 
ธันวาคม 2559)” 

 
6.  อนาคตกระบวนการสันติภาพ  
 

 “เชื่อว่าพูโลไม่ปิดประตูกับการสร้างสันติภาพที่ส า คัญ  ก็คือ การเคารพกฎหมาย 
ระหว่างประเทศรัฐไทยให้เคารพศักด์ิศรีของความมนุษย์ของชาวมลายูปาตานี ดังเช่นลักษณะตบหน้า

ลูบหลัง หรือปลูกพืชหวังผล หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ของมุสลิม ฯลฯ” (ปะเงาะ 2558)  
 
 “อธิบายว่า ความส าเร็จในกระบวนการเจรจาจะไม่ใช่ระยะเวลาสั้น ๆ แต่ในส่วนของ

พูโลนั้นมีความม่ันใจจะต้องได้รับการปลดปล่อย ซ่ึงการต่อสู้พูโลมีจุดยืนและเปูาหมาย คือ ได้รับ “เอกราช” 
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เม่ือไหร่จะส าเร็จ ทางรัฐบาลชุดไหนๆ ก็ไม่ยอม แต่ทางรัฐบาลไทยคงไม่ตัดขาดกับกระบวนการดังกล่าว 
เพราะได้เปิดโอกาสมีการพูดคุยทั้ง 2 ฝุายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอกันอยู่แล้ว ซ่ึงทั้ง 2 ฝุาย ได้น าเสนอ

และรับทราบถึงข้อมูล ข้อเรียกร้อง เหตุการณ์ต่าง ๆ  การต่อสู้ของพูโลเป็นการต่อสู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
นานาชาติ และสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จะต้องต่อสู้ตามครรลองที่ควรได้เสียตามสิทธิถ้าหากมีการพูดคุยในระดับ

นานาชาติ ทางการไทยจะต้องยอมรับ เพราะปาตานีสิทธิของชาวปาตานี เพราะไทยนั้น คือ ผู้รุกรานก็
ต้องส่งคืนหรือปลดปล่อยให้มีความชอบธรรมตามกฎหมายนานาชาติ ถ้าหากทางการไทยไม่ด าเนินการ
ทางพูโลก็ด าเนินการต่อสู้และเรียกร้องต่อสหประชาชาติ เอ็น.จี.โอ. ระดับ นานาชาติ และประเทศอิสลาม

ทั่วโลก กับกระบวนการต่อสู้ด้วยวิธีการทางการเมืองหรือวิธีการการอ่ืน ๆ หรือรูปแ บบอ่ืน ๆ ต่อไป 
แต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองระดับนานาชาติที่ชัดเจนให้มากขึ้น (เปาะอาบู, 26 ธันวาคม 2559) ” 

 ปะเงาะฯ มองอนาคตไว้ 2 ระดับ คือ การเรียนรู้นโยบายรัฐลงมาภาคใต้ ต้องมี
การศึกษาอย่างละเอียดเก่ียวกับผลกระทบของขบวนการที่อาจจะท าให้เกิด ฟิตนะ  เช่น ที่ มีการเปิด
โอกาสการเคลื่อนไหวมิติศาสนา กลุ่มวาฮาบี กลุ่มซีอะห์และโครงการของรัฐที่สร้างความแตกแยก โครงการ

นิคมสร้างตนเอง ฯลฯ และต้องศึกษาหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่เปูาหมายส าคัญของโครงการรัฐและหน่วยงานที่
มีการปรับปรุงแก้ไข สมาชิกพูโลยังเชื่อว่าปาตานีต้องเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับเอกราชที่เป็นความหวังของ

นักต่อสู้ของทุก ๆ ขบวนการ “ปาตานี ต้องได้รับเอกราช” (เปาะอาบู, 26 ธันวาคม 2559) 
 
7.  การ เปลี่ยนแปลงและเป้าหมายสูงสุดของพูโล 

 
 จากการสัมภาษณ์ “มองเปูาหมายสูงสุดของขบวนการพูโล คือ การได้รับเอกราช และ
การแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในการต่อสู้แนวทางรูปแบบสงครามกองโจรเป็นการยอมรับของต่างประเทศ

ทุกประเทศ การสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ แนวทางการรบ (การต่อสู้) จะไม่สิ้นสุดจากรุ่นสู่รุ่น การปลูกฝัง
อุดมการณ์ ปาตานียังคงมีอยู่เปาะ อาบู ก็บอกว่าเปูาหมาย คือ “การได้รับเอกราช และต้องได้มีการ

ปกครองประเทศ ประเทศปาตานีดารุสสาลาม” ที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติ เป้าหมายสุดท้าย
ของพูโล คือ การได้มาซ่ึงเอกราชปาตานีและไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป้าหมายนี้ แต่เม่ือมีกระบวนการพูดคุย
หรือเจรจาสันติภาพ จะต้องมีการประนีประนอมและต่อรองซ่ึงกันและกัน หรือรับข้อเสนอจากฝ่าย

ตรงข้าม ซ่ึงปัจจุบันยังไม่เห็นข้อเสนอจากฝ่ายตรงข้ามที่จะยื่นมาให้มีแต่คนของฝ่ายที่เห็นต่างและสื่อ
ที่พยายามน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเขตปกครองพิเศษหรือออโตโนมี ดังนั้นพวกเขาคิดว่าฝ่ายขบวนการ

ปลดปล่อยปาตานีไม่ว่ากลุ่มไหนไม่ควรพูดในเรื่องนี้ แต่ควรคงไว้ ซ่ึงเป้าหมายเดิมนั่นคือการต่อสู้ เพ่ือ
เอกราช 
 พูโลบอกว่าหนทางที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในดินแดนที่อุดมไปด้วย

ความเชื่อทางศาสนาฝังรากอย่างลึกซ่ึงจ าเป็นจะต้องแก้ด้วยวิธีการทางศาสนา การสะสางประวัติศาสตร์
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ให้สะอาดหมดจด ที่จะคลี่คลาย และเสริมสร้างกระบวนการสร้างสันติภาพในพ้ืนที่ กันอย่างต่อเนื่อง
และผลักดันหนทางในการต่อสู้แนวทางสันติวิธี ปะเงาะ อธิบายว่าอันนี้จะพูดถึงเรื่องการพูดคุยหรือ

ประเด็นการเจรจาเพ่ือให้เกิดสันติภาพในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จากอดีตจนถึงปัจจุบันความเป็นอยู่  
ความเป็นจริงพูโลนั้นเปิดประตูทั้ง 2 ฝุาย โดยเฉพาะกับรัฐบาลไทยและขบวนการต่อสู้  (Perjuangan) 

อ่ืน ๆ พูโลนั้นมีความพยายามและมีการพูดคุยหลายๆ ครั้งมาแล้วก่อนหน้านั้น โดยการน าของ กาบิร์ 
อับดุลเราะหมาน หรือตนกูบรอ กอตอนีลอ ซ่ึงในสมัยนั้นมีการติดต่อประสานงานระหว่างกันกับเจา้หน้าที่
ฝุายทหารไทย คือ แม่ทัพภาคที่ 4 พล.อ กิตติ รัตนฉายา โดยเจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง คือ อกนิษฐ์ หม่ืนสวัสด์ิ

และคนอ่ืน  ๆโดยติดต่อประสานงานกับพูโล คือ หะยีสะมะแอ ท่าน้ า ซ่ึงก็มีความพยายามค้นหาแนวทาง
เพ่ือให้มีการพูดคุยสันติภาพ เนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ต้องมีทางออกโดยผ่านการเจรจา 

ถา้หากไม่มีการเจรจาการแก้ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ยาก ถ้าหากพูดถึงการท าสงครามก็ย่อมมีการสูญเสีย
ทั้ง 2 ฝุาย ทางฝุายรัฐก็สูญเสียฝุายนักการต่อสู้ Perjuangan ก็สูญเสียเช่นกัน การสูญเสียนั้นน าไปสู่
ความรู้สึกเสียใจตลอดระยะเวลายาวนาน หรือภาษาไทยอาจจะพูดได้ว่า “ไม่จบ” จนถึงระยะเวลาอัน

ยาวนานยึดเยื้อ เพราะคนที่มีอุดมการณ์นั้นไม่หมดไปจากสังคม สามจังหวัดและ เป็น ฟัรฎูอิน ต้อง
ปฏิบัติการหรือการต่อสู้หลากหลายรูปแบบถึงแม้ว่าพ่อสูญเสีย แม่สูญเสียบุตร สูญเสียบรรดาลูกๆ หลาน  ๆ

ย่อมลุกขึ้นสู้ต่อไปเสมือนด้ังเดิมกันในอดีตกันต่อไปไม่จบสิ้นกัน 
 ดังนั้น พูโลมีความพยายามหรือแนวทางเพ่ือให้การเจรจา ซ่ึงจุดเริ่มต้นปี พ.ศ.2536 
(1993) – พ.ศ. 2537 (1994) ซ่ึงเป็นปีเริ่มแรกที่มีการพูดคุยกันโดยการน าของกาบิร์ อับดุลเราะหมาน 

หรือตนกูบีรอ กอตอนีลอกับรัฐบาลไทย ฝุายไทย คือ แม่ทัพภาคที่ 4 พล.อ กิตติ รัตนฉายา โดยพูดคุย
กันในประเทศซีเรีย หลังจากมีการประสานงานระหว่างพูโล กับรัฐบาลไทยและจะมีอีกครั้งที่ 2 ใน
ระยะเวลา 2 ปี 

 ครั้งที่ 2 พบปะพูดคุยกันที่ประเทศอียิปต์ ซ่ึงรัฐมนตรีเกษตรของอียิปต์เป็นผู้ด าเนินการ 
ในการจัดการวางแผนกันเพ่ือด าเนินการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ ระหว่างรัฐบาลไทย (Thai land) กับพูโล 

ซ่ึงก็เป็นทีมงานของแม่ทัพภาคที่ 4 เช่นเดิมในปลายปี พ.ศ. 2539 (1996) – พ.ศ. 2540 (1997 ) ก็ได้
มีการพูดคุยได้มีข้อเสนอต่าง ๆ มากมาย แล้วต่างก็แยกย้ายกันไปและก็ได้มีการประสานงานระหว่าง
ทหารไทยกับกองก าลังติดอาวุธพูโล ซ่ึงการพูดคุยในครั้งนั้นทางพูโลได้มองว่าไม่มีความจริงใจในการแก้ 

ปัญหาท าให้เหินห่างกันเรื่อยๆ และก็ได้มีการติดต่อประสานกันอีกครั้ง ทางพูโลขาดความมั่นใจต่อ
กระบวนการดังกล่าว เพราะได้มีการจับกุม หะยีสะมะแอ ท่าน้ า ท าให้การติดต่อประสานงานล้มเหลว

และการพูดคุยยุติลง ถึงอย่างไรก็ตามพูโลก็มีความพยายามหาหนทางในการแก้ปัญหากับการพูดคุย 
ถึงแม้ว่าหะยีสะมะแอ ท่าน้ าถูกจับกุมก็ตาม ทางฝุายพูโลยังไม่ลดความพยายามต่อกระบวนการพูดคุย
เพ่ือเจรจาสันติภาพ หรือที่เรียกว่า การเจรจาเพ่ือสันติภาพ 
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 จนถึงปลายปี พ.ศ. 2545 (2002) – พ.ศ.2547 (2004) และถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลในช่วงนั้น คือ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.ต สนั่น   

ขจรประศาสตร์ ได้สร้างความขัดแย้งขึ้น เหตุการณ์ คือ การจับกุมหะยีสะมะแอ ท่าน้ าและบุคคลอ่ืนๆ 
ในสมัยนั้นพูโลเชื่อว่าถ้าหากจะมีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ถ้าด าเนินการ

นโยบายการจับกุมผู้คิดต่างในกรณีต่างๆ จะไม่ประสบผลส าเร็จทั้ง 2 ฝุาย ดังนั้นทางพูโล ได้มีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญๆ ในโลกนี้ เช่น องค์กร HDC. เจนิวาคอลล์ (Geneva 
call ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

หรือข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติและองค์กร NGO สากลอ่ืนๆ เพ่ือกดดัน และสื่อสารไปยัง
องค์กรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในช่วงท้าย ๆ ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ฯ ได้มีการพูดคุยกับรัฐบาลมาเลเซีย 

เพ่ือหาหนทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างจริงจังอีกครั้ง โดยมีการประสานงานติดต่อกับขบวนการ
อ่ืนๆ ที่เคลื่อนไหว จึงได้มีการพูดคุยกับกลุ่มอุซตาดฮาซัน ตอยิบโดยเฉพาะขบวนการ BRN เท่านั้น  
ซ่ึงไม่มีขบวนการอ่ืนเข้ามาร่วม เช่น พูโล BIPP มูจาฮิดดีน ฯลฯ (ปาเงาะ 26 ธันวาคม 2559) 

 เม่ือ 28 กุมภาพันธ์ 2556 คณะผู้แทนของคู่ขัดแย้งหลักได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะ
และลงนามในเอกสารชื่อ “General consensus document to launch a dialogue process for 

peace in the border provinces of southern Thailand” ซ่ึงเป็นเอกสารที่เป็นกรอบพ้ืนฐาน
ส าหรับการพูดคุยเพ่ือสันติภาพหรือ dialogue การลงนามในเอกสารดังกล่าวถือเป็นเป็นก้าวใหม่ที่ส าคัญ
ของกระบวนการเจรจาสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้  การลงนามเอกสารดังกล่าวเกิดขึ้นที่ เมือง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยผู้น าฝ่ายไทย พลโทภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความม่ันคง
แห่งชาติ (สมช.) และฝ่ายคู่ขัดแย้งจากกลุ่ม BRN คือ นายฮาซัน ตอยิบ ผู้ประสานงานกลุ่ม โดยมี   
ดาโต๊ะมูฮัมหมัด ทาญุดดิน บินอับดุลวาฮับ เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย เป็น

สักขีพยาน เอกสารดังกล่าวมีเนื้อหา ดังนี้ 
 1. รัฐบาลไทยได้แต่งต้ังเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน

สนับสนุนการสร้าง สภาวะที่เก้ือกูลต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ 
 2. รัฐบาลไทยมีความต้ังใจที่จะพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นต่างจาก
รัฐในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบ

ธรรมนูญแห่งชาติราชอาณาจักรไทย 
 3. โดยประเทศมาเลเซียเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการพูดคุย (Facilitator) ทุก

คนที่เข้าร่วมเป็นคณะท างานจะอยู่ใต้มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งกระบวนการ  
 ปะเงาะ กล่าวอีกว่าการเจจายังไม่ประสบผลส าเร็จ พอมารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้มีการสานต่อจึงพอมีความหวังอยู่บ้าง และได้มีการเจรจาพูดคุยในนาม MARA PATANI 

โดยได้ยกระดับขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ BRN อย่างเดียว ไม่ใช่พูโลอย่างเดียว แต่มีขบวนการในปาตานีอ่ืนๆ 
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เข้ามาร่วม พล.อ ประยุทธ์ ได้น าขบวนการทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการการสร้างสันติภาพ ซ่ึงแนวทางใน
การปัญหาความขัดแย้งยิ่งใกล้เข้ามาสมาชิกพูโลเชื่อว่ายังพอมีความหวัง จึงเกิดค าถามว่าส าเร็จหรือไม่

ส าเร็จคงต้องหารือร่วมกันเพ่ือลูกหลานของเราได้รับการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีและม่ันคงต่อไป 
 พวกเขาต้ังข้อสังเกตว่า เชื้อชาติใดในโลกที่มีความขัดแย้งและสร้างความรุนแรง ถ้า

หากมีกระบวนการสร้างสันติภาพ ประชาชนพอมีความหวังและได้อยู่อย่างสันติสุขและได้อยู่ร่วมกันได้ 
อันที่จริงการต่อสู้ของฝุายขบวนการ (PerjuanganPatani) ไม่ประสงค์ที่จะท าสงครามกับใคร โดยเฉพาะ
กับรัฐบาลไทย ถ้าหากได้รับการปลดปล่อย หรือเอกราชก็ได้มีการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างปกติ

เช่น มีทูตท าการค้าร่วมกันและอ่ืนๆ มากมายที่สร้างความสงบสุข พวกเขาต้องคิดร่วมกันเพ่ือลูกหลาน
ให้อยู่อย่างร่มเย็นสันติสุขและม่ันคง ดังนั้นทางพูโลยังมีความหวังในขั้นตอนนี้ ถ้าหากเขาใช้ความรุนแรง

หรือสงครามสถานการณ์ก็ไม่จบง่ายและไม่หมดไปจากสังคมได้ เพราะอุดมาการณ์การต่อสู้ยังคงอยู่ชั่ว
ลูกหลาน ดังนั้นขอให้มีการสื่อสารไปยังทั้ง 2 ฝุาย ต้องคิดร่วมกัน ปรึกษาหารือร่วมกันตลอดไปใน
ความร่วมมือ การประสานงานในการสร้างกระบวนการสันติภาพในเวที MARA หรือเวทีอ่ืน ๆ (ปะเงาะ, 

10 มกราคม 2560) 
 ความขัดแย้งทุกเรื่องทุกที่บนโลกใบนี้ล้วนยุติลงบนโต๊ะเจรจา” เป็นสัจธรรมที่พิสูจน์

แล้วและไม่มีใครปฏิเสธ หลายคนจึงเชื่อว่าการจะหยุดสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้อย่างยั่งยืน ย่อมหนีไม่พ้นการ “เปิดเจรจา” เช่นกัน 
 ปะเงาะ กล่าวอีกว่า อันนี้คือจุดยืนของพูโลในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยการน าของตนกู

บีรอ กอตอนีลอ จนถึงผู้น า กัสตูรี มัฮกอตอ พูโลยังไม่สิ้นหวังหรือความหวังในกระบวนการสร้างสันติภาพ 
ถึงแม้จะมีอุปสรรคนานาประการหรือคัดค้าน พูโลจะพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการสร้างสันติภาพ 
ถ้าหากมีปัญหาอุปสรรคประการใด เราคงมีการปรึกษากันต่อไป (ปาเงาะ, 26 ธันวาคม 2559) 

 พูโลเป็นหนึ่งในขบวนการต่อสู้ที่เคลื่อนไหวเพ่ือยุติปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง
ในพ้ืนที่ชายแดนใต้/ปาตานีตลอดมา พูโลไม่ได้คิดที่จะสู้ตราบนานเท่านาน สมมุติว่าพรุ่งนี้สามารถยุติ

ปัญหาความขัดแย้งนี้ได้ พูโลก็จะยอมรับผลเหล่านั้น แต่หากยังหาทางออกไม่ได้ พูโลก็จะยืนหยัดต่อสู้
เพ่ือหาทางออกต่อไป ทางออกที่พูโลมองเห็น คือ การพูดคุยหรือเจรจาสันติภาพเท่านั้น เพราะไม่ว่าที่
ใดในโลกนี้ต่างแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจาสันติภาพทั้งสิ้น แต่ในระหว่างการพูดคุยไม่ได้แปล 

ว่าจะต้องวางอาวุธกิจกรรมทางอาวุธยังคงต้องมีอยู่ เพราะหากไม่มีกิจกรรมทางอาวุธแล้วฝุายตรงข้าม
จะมาพูดคุยด้วยเหตุผลอะไร “พูโลเองก็รู้ว่ารัฐไทยเองไม่ได้คิดที่จะเจรจาต่อรองกับฝุายขบวนการต่อสู้

เพ่ือปาตานีมากนัก แต่ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วว่าการยุติปัญหาจะไม่จบด้วยการต่อสู้ ด้วยอาวุธ การเจรจา 
สันติภาพจึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการต่อสู้เพ่ือการต่อรอง จึงอยากให้คนที่ไม่สนับสนุนการเจรจา 
สันติภาพได้เข้าใจในจุดนี้ด้วย” 
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8.  การพัฒนาและการ เปลี่ยนของพูโล 
 

 ช่วงที่ 1 (1965 -1985) การก่อต้ัง การปลุกจิตส านึก จัดวางโครงสร้างการเคลื่อนไหว
ชาตินิยมมุสลิม กองก าลังติดอาวุธ Guerilla นโยบายใต้ร่มเย็น  

 ช่วงที่ 2 (1987-1997) ปฏิรูปองค์กร แกนน าแตกแยกทางความคิด ก่อต้ั งเบอร์ซาตู 
พูดคุยกับฝุายทหาร (ซีเรีย อียิปต์) หะยีสะมะแอฯ หะยีดาโอ๊ะฯ ถูกจับกุม สภาพอ่อนแอ  
 ช่วงที่ 3 (1997-1999) ร่วมปฏิบัติการ “ใบไม้ร่วง” สร้างความรุนแรงในเมือง  

 ช่วงที่ 4 (2001-2009) BRN. เริ่มเคลื่อนไหวสร้างความรุนแรง สร้างความปรองดอง
ประกาศธรรมนูญใหม่ เลือกต้ังผู้น า (ซีเรีย มาเซีย) ตนกูบีรอฯ เสียชีวิต การให้ความร่วมมือกับขบวนการ

อ่ืนๆ และเหตุการณ์ เวิล เทรด เซนเตอร์ เหตุการณ์ปล้นปืน  
 ช่วงที่ 5 (2013- ปัจจุบัน)  นโยบายรัฐกระบวนการพูดคุย 
 

น ยบายหล กหร อปร   า 4   า U-bang-ta-pak-ma
1.Ugama   า นา  

2.Bangsa  เ   อ า  ิ

3.Tanah air  ิน  น  า     ิ 

4.Peri kemanusian  น  ยธรร  

    ก ิ  ร ของ  า เป น น  ย  ล ย  ก ห ายร ห  างปร เท 

ป  1980 เน น

2005 –  น  งป    บ น

พ  นาการ ล เปล  ยน ปลง

ปล กเร  อง า นา ก าล งอา  ธ
 า ินิย    ลิ   น     นออกกลาง

 ิน  น  ิทธิอ น อบธรร 
 น  ยธรร   ย  รบ 

 รง  ง  เห  การ        เ ิลล  เทร  เ นเ อร 
ขอ น บ น น NGOS.   ล  อง  กร นย  รบ

 
 

ภาพที่  18  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของพูโลในสถานการณ์ปัจจุบัน 
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9.  บทสร ุปและข้อเสนอแนะ  
 

 การศึกษานี้ พบว่ามูลเหตุในการก่อตัวองค์กรหรือขบวนการติดต่างจากรัฐหรือขบวนการ 
ต่อสูท้ี่พยายามยกฐานะค าว่า “Perjuangan” และพัฒนาค าว่า “jihad” ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องประวัติศาสตร์ 

และเหตุการณ์ส าคัญๆ ที่เป็นประวัติศาสตร์ งานการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่มีจ านวนมากมาย แต่ไม่สามารถที่
จะน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาได้ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มีข้อเสนอ ดังนี้ 
 1. ควรมีการสะสางเรื่องประวัติศาสตร์ปาตานีทุกกรณีให้เป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถ

พิสูจน์ได้ เพ่ือลบล้างความรู้สึกเจ็บปวดของคนปาตานีและประเด็นด้านประวัติศาสตร์ปาตานี  ให้เป็น
บทเรียนในการศึกษาที่สามารถยอมรับกันการทุกฝุาย เปูาหมายเพ่ือพัฒนาตนเอง ไม่ใช่เป็นเครื่องมือ

สร้างความอาฆาตแค้นกัน ระหว่างรัฐกับคนคิดต่างความขัดแย้งก็จะไม่จบสิ้นกัน  
 2. ควรมีกระบวนการสร้างสันติภาพที่ด าเนินอยู่ให้ทุกฝุายต้องเสริมสร้างมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีความแน่วแน่ จริงจังและจริงใจ ทั้ง 2 ฝุาย จึงจะประสบผลส าเร็จ ถึงแม้ว่าจะใช้เวลา 

นานเท่าไหร่  
 ตามแนวทางทฤษฏีกระบวนการสันติภาพของ Lederach (1997) ควรมีการท างาน

สันติภาพสามแนวทาง คือ 
 ระดับแรก คือ ระดับที่เน้นบทบาทของผู้ก าหนดนโยบาย หรือภาครัฐบาล ภาคราชการ 
ภาคการเมือง ที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนในทิศทางที่ ดี 

 ระดับสอง คือ ภาคส่วนที่ขับเคลื่อนการสร้างกระบวนการเรียนรู้หลากหลายมิติ เป็น
การรวมกลุ่มของคนท างานภาคสังคมด้านต่าง ๆ เช่น องค์กรวิชาการ องค์กรสนับสนุน การศึกษา 
สุขภาพ ศาสนา ความม่ันคง นักสื่อสารและนักกิจกรรมเพ่ือสังคมหรืออาจจะเรียกว่า “ภาคประชาสังคม” 

ที่มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และน าไปขยายผลต่อไป 
 ระดับสาม คือ เป็นส่วนการปฏิบัติการระดับรากหญ้าในการสร้างความพึงพอใจและ

สร้างยอมรับในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างสันติภาพหรือสร้างกระบวนการคิดใน
มิติ “ผู้น าใฝุหารู้ ชุมชนรับรู้ถ้วนหน้า กระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาอย่างยั่งยืน น าความสุขทั้งโลกนี้
และโลกหน้า” ซ่ึงถือว่ามีความส าคัญมาก ถ้าหากระดับยอดปีระมิดเกิดขัดข้องมีอุปสรรค  หรือเกิด  

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กระบวนการสร้างสันติภาพสามารถด าเนินต่อไปได้ เพราะว่า “สันติภาพ
ย่อมเกิดขึ้นได้ ถ้าหากคู่ขัดแย้งยอมเปิดอกคุยกัน” พูโลพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกองค์กรที่ท างาน

ด้านเสรีภาพและสันติภาพในทุกมุม โลกโดยเฉพาะองค์กรอิสลามและองค์กรนาชาติ 
 3. ในส่วนขบวนการพูโลเอง ควรให้เป็นเอกภาพในกระบวนการจัดการให้เป็นที่ยอมรับ
ของประชาชนทั่ว ๆ  ไป และที่ส าคัญในมิติการสร้างสันติภาพควรสื่อสารไปยังกลุ่มผู้น าทุกฝุาย ในการสรา้ง

ให้เป็นเอกภาพ 
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พ  นาการ ล เปล  ยน ปลง

   พ  นา Guerilla        พ  นาอา  ธ   ร าง นร  น ห   เ ริ การเร ยนร   น ทางการ  อ   
                                ล   ก าน ยบายร  ท     ร างผลกร ทบ

   ิธ ทางการเ  อง          หล ก ิ าการ  เ   อ    พ นธ ก บอง  กร  างปร เท     นย  รป 
                             ร าง   พ นธ     ร ก บขบ นการอ  น  

9.                                               
                                         
                            

        
            

เข าร   เป น  า ิก Mara Patani
 

 

ภาพที่ 19  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

 การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้วิธีทางการเมือง
ในระดับนานาประเทศมากขึ้น โดยใช้มิติการสื่อสารและมีการเชื่อมโยงกับองค์กร  (NGOS.) ระหว่าง
ประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคเขตพ้ืนยุโรป และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับขบวนการต่อสู้ อ่ืน ๆ ที่

มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง 
 การพัฒนาการและการเปลี่ยนด้านกองก าลังติดอาวุธ การส่งเสริมการสร้างคนรุ่นใหม่  ๆ

และส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการต่อสู้จากประสบการณ์ องค์กรการต่อสู้ในโลกต่าง ๆ และที่ส า คัญ 
อีกประการหนึ่ง คือ การศึกษานโยบายรัฐที่ออกมาใช้กับประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนปาตานี 

 การเข้าร่วมเป็นสมาชิก MARA PATANI ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเจรจาเพ่ือสร้าง
สันติภาพต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
บทน า 

 
 ด้วยความรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อศาสนา ชาติพันธุ์ที่เป็นที่รักของเราปาตานีและ

ลูกหลานชาวมลายูมุสลิมปาตานี จุลสารฉบับนี้เราได้เขียนด้วยภาษาที่บุคคลทั่วไปชาวปาตานีสามารถ
เข้าใจง่าย โดยเฉพาะคนสมัยนี้ที่ยิ่งนานยิ่งไม่เข้าใจภาษาของตนเอง. 
 จุลสารฉบับนี้จะเป็นเรื่องราวเก่ียวกับกฎของการท าญีฮาดหรือทางภา ษามลายูของ

เราจะเรียกว่า การต่อสู้และสิ่งที่เก่ียวข้องกับเรื่องนี้ 
 อันที่จริงแล้วเรื่องที่เก่ียวข้องกับการท าญีฮาดนั้นได้มีเขียนแล้วในหนังสือภาษามลายู

ยาวีอ่ืนๆ และหนังสือว่าด้วยกฎหมายอิสลามที่มีในบ้านเราก็มีมากมายอยู่แล้ว แต่ที่เป็นปัญหา คือ เรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับการท าญีฮาดในเรื่องของมูอามาลาต (การท าธุรกรรม) ที่ได้มีการสอนให้กับนักเรียนปอเนาะ 
ถ้าไม่เรื่องญีฮาดนี้จะถูกจารึกไว้ในหนังสือเท่านั้น อันที่จริงแล้วการญีฮาดบางครั้งจะต้องเป็นฟัรฏุกีฟายะห์  

และบางสถานการณ์มันเป็นฟัรฏูอีน (ข้อบังคับ)  
 เพ่ือที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องของการท าญีฮาดในความหมายที่กว้าง อีกส าหรับ

ประชาชนชาวปาตานีโดยเฉพาะเหล่าเยาวชนทั้งหลาย จักได้จัดท าเอกสารนี้ขึ้นมาที่จะอธิบายการท า 
ญีฮาดตามค าสอนของอัลกุรอาน อัลฮาดีษ ค าสอนของอูลามาอที่ถูกยอมรับ เราหวังว่าเอกสารฉบับนี้
จะสามารถเป็นคู่มือน าทางในเรื่องญีฮาดให้กับพวกเขาและยังจะสามารถสร้างความเชื่อม่ันว่าสิ่ งที่พวก

เขากระท าอยู่นั้น คือ สิ่งที่ถูกต้อง เป็นการกระท าที่ศาสนาได้สอนเอาไว้อย่างถูกต้อง 
 อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า  

 จงกล่าวเถิดมูฮ าหมัด นี้คือ แนวทางของฉัน ฉันเรียกร้องไปสู่ อัลลอฮฺอย่างประจักษ์
แจ้งทั้งตัวฉันและผู้ปฎิบัติตามฉัน และมหาบริสุทธ์ิแห่งอัลลอฮฺฉันมิได้อยู่ในหมู่ผู้ต้ังภาคี (ยูซุฟ : 108) 
 เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่สามารถเข้าใจง่าย ซ่ึงจะประกอบด้วย เรื่องราวเก่ียวกับ

การท าญีฮาดร่วมสมัยที่เป็นจุดสนใจส าหรับชาวมลายูมุสลิมปาตานี และส าหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง
ของการท าญีฮาดพวกเขาสามารถเรียนรู้จากเหล่าผู้รู้ที่มีอามานะห์ เราทุกคนก็รู้อยู่ ดีแล้วว่าอายะห์อัลกุรอาน

และฮาดีษของท่านนบีที่พูดถึงการท าญีฮาดนั้นมีมากมาย แต่ที่ เราเขียนในเอกสารฉบับนี้ เพียงส่ วน
หนึ่งเท่านั้น เพราะเอกสารฉบับนี้มิใช่เป็นหนังสือเฉพาะ แต่มันเป็นเพียงเอกสารย่อสั้นๆ เท่านั้น
เพ่ือที่จะเชิญชวนประชาชาติสู่การต่อสู้ที่ถูกยอมรับโดยพระองค์อัลลอฮฺ 

 เราหวังว่าหากมีข้อผิดพลาดประการใดในเอกสารฉบับนี้ ขอให้ทุกท่านแก้ไขได้ทาง
เรายอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและยอมรับการติชมที่จะน าสู่การพัฒนาที่ ดีขึ้น 
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 วัสสาลามูอลัยกุมวาเราะห์มาตุลลอฮวาบารอกาตุฮ 
 อิบนูซัยน์ อัลฟฟาตอนี 

 
ความหมายของญีฮาด 

 ค าว่าญีฮาด หากแปลเป็นภาษามลายูจะเรียกว่า การต่อสู้ ค าว่าญีฮาดมาจากภาษา
อาหรับ คือ Ja ha da ซ่ึงจะมีความหมายหลายความหมาย คือ พลัง หรือถ้าอ่านอีกแบบหนึ่งก็จะมี
ความหมายความยากล าบาก 

 สรุปแล้วว่าญีฮาดมีสองความหมาย คือ พลังกายและความยากล าบาก การท าญีฮาด
ทีจ่ะน าพาสู่ชัยชนะนั้นจ าเป็นต้องมีพลังและต้องยอมรับในความยากล าบาก ฉะนั้นองค์ประกอบของ    

ญีฮาด คือ พลัง ความยากล าบาก น าสู่ชัยชนะ  
 หากต้องการชัยชนะในการต่อสู้ของชาวมลายูมุสลิมปาตานีแล้ว จ าเป็นต้องมีการสร้าง
พลังให้แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นด้านอาวุธที่เหมาะสมทันสมัย ด้านเศรษฐกิจ และการเงินให้มีการเตรียมการ

ให้มากที่สุด ส่วนในด้านจรรยาบรรณ เช่น ความตระหนัก ความเข้าใจ การเมืองและอ่ืนๆ ในส่วนนี้  
อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า และพวกเจ้าจงเตรียมไว้ส าหรับ (ป้องกัน) พวกเขา สิ่ง ท่ีพวกเจ้า

สามารถ อันได้แก่ ก าลังอย่างหน่ึงอย่างใด และการผูกม้าไว้ โดยท่ีพวกเจ้าจะท าให้ศัตรูของอัลลอฮฺ 
และศัตรูของพวกเจ้าหวั่นเกรงด้วยสิ่งน้ัน และพวกอ่ืน ๆ อีก อ่ืนจากพวกเขา ซ่ึงพวกเจ้ ายังไม่
รู้จักพวกเขา อัลลอฮฺทรงรู้จักพวกเขาดี (อัลอันฟาล : 60) ปัญหาที่เราต้องท าตัวเองว่าชาวมลายูมุสลิม 

ปาตานีได้ปฏิบัติตามโองการนี้แล้วหรือยัง. 
 
ความหมายญีฮาด 

 ญีฮาด มีความหมายว่า การทุ่มเทก าลังกายเพ่ือเปูาหมายเดียว ความหมายในด้าน
ศาสนา คือ ยอมเสียสละแรงกายเพ่ือร่วมกันสร้างสังคมแห่งอิสลามโดยการใช้กฎหมายของอัลลอฮฺขึ้น 

มาบนหน้าแผ่นดินแห่งนี้  
 หากเราดูความหมายทั้งสองแง่มุมแล้วญีฮาดแบ่งออกในหลายมิติ อย่างเช่น  
 1. ญีฮาดในด้านการศึกษา คือ การเผยแพร่คามเข้าใจเก่ียวกับอิสลามที่แท้จริงปราศจาก

ความคิดที่ไม่ดีต่อค าสอนของศาสนาอิสลาม 
 2. เสียสละทรัพย์สินเพ่ือช่วยเหลือประชาชาติอิสลามในการสร้างสังคมอิสลาม 

 3. เผยแพร่ค าสอนของอิสลามในเชิญชวนความดีและการปราบปรามความชั่ว 
 4. ญีฮาดในรูปแบบการท าสงคราม ซ่ึงญีฮาดชนิดนี้แบ่งออกเป็นสองรูปแบบ คือ 
ฟัรฎูกีฟายะห์และฟัรฎูอีน (บังคับ)  
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 ญีฮาดฟัรฎูกีฟายะห์ (รูปแบบสงคราม) คือ เม่ือการเผยแพร่ศาสนาถูกสกัดก้ันในการที่ 
จะเผยแพร่ให้กับชนอ่ืนในประเทศของเขาและเพ่ือสร้างการปูองกกันและความปลอดภัยของประเทศ

อิสลาม 
 ญีฮาดฟัรฎูอิน (บังคับ) เม่ือกาฟีร (ผู้ปฏิเสธศรัทธา) เข้ามาบุกรุกเข้ามาในดินแดนของ

มุสลาม เช่น ดินแดนปาตานีในปัจจุบัน ดังกล่าวนั้นเป็นที่ชัดเจนแล้วหากเราศึกษาในหนังสือกฏหมาย
อิสลามทั้งภาษามลายุและอาหรับ. 
 อัลลอฮฺได้ตรัสในค าภีร์อัลกุรอานซุเราะห์อัตเตาบะห์ โองการที่ 123 มีความหมาย

ว่า โอ้ศรัทธาชนท้ังหลาย จนสู้รบกับบรรดาผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียงพวกท่าน ท่ีเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเสียก่อน 
และจงให้พวกเหล่าน้ันประสบกับความรุนแรงจากพวกท่าน และพึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮฺ น้ันทรง 

อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ย าเกรงท้ังหลาย. 
 โอ้ลูกหลานชาวมลายู ปาตานีสมัยก่อนเป็นดินแดนที่ปกครองโดยคนมุสลิมมลายูเอง
ก่อนที่จะถูกล่าอาณานิคม ปาตานีไม่เพียงแค่อยู่ใกล้ แต่เป็นเมืองชายแดนกับประเทศกาฟีรสยามผู้ต้ังภาคี 

และตอนนี้ดินแดนแห่งนี้ถูกล่าโดยสยามและถูกปกครองโดยพวกเขา เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ส าคัญส าหรับ
เราในการท าสงครามขับไล่สยามออกจากดินแดนแห่งนี้ เราชาวมุสลิมปาตานีมิอาจที่จะปฏิเสธการท า

สงครามด้วยเหตุผลประการใด เพราะโองการของอัลลอฮฺชัดเจนให้ต่อสู้กับผู้ปฏิเสธศรัทธาเหมือนทุก
วันนี้ 
 ด้วยเหตุดังกล่าวนั้นการท าญีฮาดเพ่ือต่อต้านกาฟีรสยามเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นฟัรฎูอีน 

(บังคับ) ส าหรับชาวมุสลิมมลายูปาตานี ทั้งชายและหญิงไม่ว่าคนรวยหรือยากจน ต าแหน่งในสังคม 
คนมีความรู้หรือคนทั่วไป ทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันตามความสามารถของแต่ละคน หน้าที่การท าญีฮาด
ดังกล่าวนั้นเท่ากับการละหมาดห้าเวลาในแง่ของฟัรฎูอีน ดังที่อัลลอฮฺ ได้ตรัสในอัลกุรอานซูเราะห์อัตเตาบะห์ 

โองการที่ 41 มีความหมายว่า พวกเจ้าจงออกไปกันเถิด ท้ังผู้ท่ีมีสภาพว่องไว และผู้ท่ีมีสภาพเชื่องช้า  
และจงเสียสละท้ังด้วยทรัพย์ของพวกเจ้า และชีวิตของพวกเจ้าในทางของอัลลอฮฺ น่ันแหละ คือ 

สิ่งท่ีดีย่ิงส าหรับพวกเจ้า หากพวกเจ้ารู้” 
 อาบูอับดุลลอฮ อัลกุรฏูบีได้อธิบายโองการนี้ว่า การท าญีฮาดเป็นฟัรฎูอีนเพ่ือขับไล่ศัตรู
ออกจากดินแดนอิสลาม จึงเป็นข้อบังคับในศาสนาส าหรับทุกคนต้องออกไปท าสงครามแม้จะหนักหรือ

เบา หนุ่มสาวหรือคนแก่ตามความสามารถของแต่ละคน และห้ามใครก็ตามหนีออกจากการท าสงคราม 
หากผู้คนที่อยู่ในประเทศที่ถูกล่าอาณานิคมโดยชาติอ่ืนไร้พลัง ชนนั้นจ าเป็นต้องจับมือรวมตัวเป็นหนึ่ง

เพ่ือขับไล่ศัตรูออกจากดินแดนอิสลามที่ถูกล่าอาณานิคม (อัลอิสลามวัลกอนูนอัดเดาลีย์) ดร.อิฮซาน อัลฮินดี 
 หลักฐานข้างต้นเป็นที่ชัดเจนว่าประเทศอิสลามทั้งหมดหรือบางส่วนถูกล่าอาณานิคม
โดยกาฟีรแน่นอนเป็นที่บังคับส าหรับคนที่อยู่ในดินแดนนั้น และถ้าหากคนในดินแดนนั้นไม่สามารถที่

จะต่อสู้กับศัตรูได้ ข้อบังคับดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจนถึงทั่วดินแดนอิสลาม ตัวอย่าง
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เพ่ือให้เห็นภาพ คือ ปาตานีถูกล่าอาณานิคมโดยสยามอ าดับแรกคนมุสลิมมลายูปาตานีจ าเป็นต้องท า
สงครามขับไล่ศัตรูสยามออกจากประเทศอิสลามปาตานี หากชาวมุสลิมมลายูปาตานีไม่มีความสามารถ

ท าสงครามต่อสู้กับสยามได้ กฎบังคับดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเทศไกล้เคียง เช่น มาเลเซีย หากมาเลเซีย
ไม่มีความสามารถที่จะต่อสู้ได้ กฎบังคับดังกล่าวตกอยู่ กับประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนบรูไน 

ปากีสถาน ประเทศอาหรับและประเทศอิสลามทั้งหมดที่มีอยู่ 
 เราเชื่อเหลือเกินว่าหากเราทุกคนปฏิบัติตามหลักฐานที่มีอยู่นั้น แน่นอนปาตานีจะได้รับ
เอกราชมานานแล้วก็เป็นไปได้ เช่นเดียวกับปาเลสไตน์ แคชเมียร์ และอ่ืนๆ แต่เราต้องเชื่อม่ันว่าเรา

ชาวมุสลิมมลายูปาตานีต้องรวมตัวสุดก าลังของเราในการจะต่อสุ้กับศัตรูของเรา ก่อนที่คนอ่ืนจะมารับ
หน้าที่ดังกล่าวนี้ 

 
ประชาชาติมลายูตกอยู่ความเวทนา 
 ท่านอาลี (รฎ) ได้กล่าวว่าไม่มีประชาชาติใดที่ถูกรุกรานในหมู่บ้านของตนเอง นอก

เสียพวกเขา คือ ผู้ที่เวทนา จากที่ท่านอาลี (รฎ) ได้กล่าวไว้นั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชาวมลายูปาตานี 
คือ ผู้ที่เวทนาหลังจากที่ถูกสยามรุกราน เพราะไม่มีอิสรภาพอย่างแท้จริง แผนดินพวกเขาถูกยึดและ

สูญหายจากแผนที่โลกไปอย่างสิ้นเชิง เกียรติยศก็หายไป เปลี่ยนไปเป็นทาสของสยามนักล่าอาณานิคม 
พวกเขาเป็นชนชั้นสามถ้าเปรียบกับต่างชาติที่เข้ามายึดดินแดนแห่งนี้ ความเป็นตนที่หายไป รวมทั้ง
วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ หายไปอย่างช้าๆ ลองเรามาสังเกตดูในทางตอนบนขอปาตานี เช่น จังหวัดสงขลา 

นครศรีธรรมราช ความเป็นอิสลาม มลายู ใกล้สูญหายไปทุกวัน นี่คือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  
 เรารู้สึกพอใจแล้วหรือที่เรามีเพียงส านักงานคณะกรรมการอิสลามที่ท าหน้าที่เก็บเงิน
ซากาต บริหารเรื่องนิกะห์ (การแต่งงาน) แบ่งมรดกแค่นี้หรือ ทั้งๆ ที่อิสลามครอบคลุมทุกมิติด้าน 

การปกครอง การบริหารประเทศ นอกเหนอืจากเรื่องอีบาดะห์และอากีดะห์ (หลักศรัทธา) ทุกสิ่งทุกอย่าง
จะไม่สามารถบรรลุความส าเร็จตราบใดที่ดินแดนปาตานียังตกอยู่ในก ามือของนักล่าอาณานิคมสยาม 

 สรุปแล้ว ประชาชาติมุสลิมมลายูจะยังคงเวทนาหากยังไม่สามารถได้รับดินแดนกลับ 
คืนมาจากก ามือของนักล่าอาณานิคมสยาม และจะยังคงไม่สามารถที่จะด าเนินการคีลาฟะห์ บนหน้า
แผ่นนี้อีกต่อไปในความหมายของอิสลาม คือ ศาสนาและประเทศชาติ 

 
ความส าค ัญของการท าญีฮาด  

 ในอัลกุรอานจะมีหลายโองการที่สอนในเรื่องของการท าญีฮาด พร้อมทั้งได้อธิบายใน
เรื่องของความส าคัญของญีฮาดและเกียรติอันสูงทรงของญีฮาดนอกเหนอืจากอีบาดะห์อ่ืนๆ ในอัลกุรอาน
ยังพูดถึงความส าคัญของผู้ที่เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ  (ซาฮีด) เพราะได้รักษาศาสนาของอัลลอฮฺ  พร้อม

ทั้งในฮาดีษ (วัจนะ) ของท่านนบีก็ได้พูดถึงเรื่องญีฮาดไว้มากมาย อย่างที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในอัลกุรอาน 
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 1. ซูเราะห์อัลบากอเราะห์โองการที่ 190 ความว่า และพวกเจ้าจงต่อสู้ในทางของ 
อัลลอฮฺต่อบรรดาผู้ท่ีท าร้ายพวกเจ้า และจงอย่ารุกรานแท้จริง อัลลอฮฺไม่ทรงชอบบรรดาผู้รุกราน 

 2. ซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการ 123 ความว่า โอ้ศรัทธาชนท้ังหลาย จงสู้รบกับ
บรรดาผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียงพวกท่าน ท่ีเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเสียก่อน และจงให้พวกเหล่าน้ันประสบกับ

ความรุนแรงจากพวกท่าน และพึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮฺน้ันทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ย าเกรงท้ังหลาย 
 3. ซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการ 111 ความว่า แท้จริงอัลลอฮฺน้ันได้ทรงซ้ือแล้วจาก
บรรดาผู้ศรัทธา ซ่ึงชีวิตของพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขา โดยพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์

เป็นการตอบแทน พวกเขาจะต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺ แล้วพวกเขาก็จะฆ่าและถูกฆ่า เป็นสัญญา
ของพระองค์เองอย่างแท้จริง ซ่ึงมีอยู่ในคัมภีร์เตารอฮ์ อินญีล และกรุ อาน และใครเล่าจะรักษา

สญัญาของเขาให้ดีย่ิงไปกว่าอัลลอฮฺ ดังน้ัน พวกท่านจงชื่นชมยินดีในการขายของพวกท่านเถิด 
ซ่ึงพวกท่านได้ขายมันไป และน่ันคือชัยชนะอันใหญ่หลวง 
 ข้อสรุปจากโองการดังกล่าว อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้มีการส่งเสริมให้กับผู้ศรัทธาทั้หลายพ่ื

อออกไปต่อสู้ เพราะอัลลอฮฺได้ซ้ือชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาด้วยสวรรค์ ถึงเขาจะได้ชัยชนะหรือ
ตายซาฮีดก็ตาม 

 1. ซูเราะห์อันนิซาอฺโองการที่ 71 ความว่า ผู้ศรัทธาท้ังหลาย !  จงยึดถือไว้ ซ่ึง
ความระมัดระวังของพวกเจ้า แล้วจงออกไปเป็นกลุ่ม ๆ หรือออกไปโดยรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน 
 2. ซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการ 41 ความว่า พวกเจ้าจงออกไปกันเถิด ท้ังผู้ท่ีมีสภาพ 

ว่องไว และผู้ท่ีมีสภาพเชื่องช้า และจงเสียสละท้ังด้วยทรัพย์ของพวกเจ้า และชีวิตของพวกเจ้าใน 
ทางของอัลลอฮฺ น่ันแหละ คือ สิ่งท่ีดีย่ิงส าหรับพวกเจ้า หากพวกเจ้ารู้” 
 3. ซูเราะห์อัลบากอเราะห์โองการที่ 216 ความว่า การสู้รบน้ันได้ถูกก าหนดแก่พวก 

เจ้าแล้ว ท้ังๆ ท่ีมันเป็นท่ีรังเกียจแก่พวกเจ้า และอาจเป็นไปได้ว่า การท่ีพวกเจ้าเกลียดสิ่งหน่ึง ท้ังๆ 
ท่ีสิ่งน้ันเป็นสิ่งดีแก่พวกเจ้าและก็อาจเป็นไปได้ว่าการท่ีพวกเจ้าชอบสิ่งหน่ึง ท้ัง ๆ ท่ีสิ่ง น้ันเป็นสิ่ง

เลวร้ายแก่พวกเจ้าและอัลลอฮฺน้ันทรงรู้ดี แต่พวกเจ้าไม่รู้ 
 4. ซูเราะห์อัลบากอเราะห์โองการที่ 154 ความว่า และพวกเจ้าอย่ากล่าวแก่ผู้ ท่ีถูก
ฆ่าในทางของอัลลอฮฺว่า พวกเขาตาย มิได้พวกเขายังมีชีวิตอยู่ แต่ทว่าพวกเจ้าไม่รู้สึก 

 5. ซูเราะห์อาลีอิมรอนโองการที่ 169 – 170 ความว่า และเจ้าจงอย่าได้คิดเป็นอัน
ขาดว่า บรรดาผู้ท่ีถูกฆ่าในทางของอัลลอฮฺน้ันตายมิได้ พวกเขายังมีชีวิตอยู่ ณ พระเจ้าของพวก

เขาในสภาพท่ีได้รับปัจจัยยังชีพ 
  ปลาบปลื้มต่อสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรงประทานให้แก่พวกเขา จากความกรุณาของพระองค์ 
และปิติยินดีต่อบรรดาผู้ท่ียังมาไม่ทันพวกเขาซ่ึงอยู่เบ้ืองหลังพวกเขาว่า ไม่มีความกลัวใด ๆ แก่

พวกเขาและท้ังพวกเขาจะไม่เสียใจ 
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 6. ซูเราะห์อาลีอิมรอนโองการที่ 157 ความว่าและแน่นอน ถ้าหากพวกเจ้าถูกฆ่า
ในทางของอัลลอฮฺ หรือพวกเจ้าตาย (ในทางของพระองค์) แล้วแน่นอนการอภัยโทษและการเอ็นดู 

เมตตาจากอัลลอฮฺน้ันดีย่ิงกว่าสิ่งท่ีพวกเขาสะสมกันอยู่ 
 7. ฮาดีษของท่านนบีที่พูดถึงความประเสริฐของการท าญีฮาด ความว่า เล่าจากอาบู

ดาวูด จากอาบูฮูรอยเราะห์ ท่านนบีได้กล่าวว่า ญีฮาดนั้นวาญิบ (ข้อบังคับ) ส าหรับเจ้าพร้อมกับผู้น า
ขอท่านถึงแม้เขาจะดีหรือไม่ก็ตาม 
 8. เล่าจากอบูดาวูดจากอานัส บิน มาลิก ท่านนบี (ซอล) กล่าวว่า และเจ้าจงท า

สงครามเพ่ือต่อสู้กับผู้ต้ังภาคีต่ออัลลอฮฺ( ซ.บ.) ด้วยทรัพย์สิน ชีวิต และด้วยลิ้นของพวกเจ้า  
 9. ฮาดิษบูคอรีและมุสลิม เล่าจากอับดุลลอฮ บิน เอาฟา ท่านนบีได้กล่าวว่าโอ้มนุษย์

ทั้งหลายพวกเจ้าจงอย่าหวังที่จะพบกับศัตรู และจงขอจากอัลลอฮฺเพ่ือพวกเจ้ามีสุขภาพแข็งแรง และ
เม่ือพวกเจ้าเพชิญกับพวกศัตรูเจ้าจงอดทน เจ้าจงรู้ว่าสวรรค์อยู่ภายใต้เงาของดาบ. 
 10. ฮาดิษจากบูคอรีและมุสลิมเล่าจากอนัสบินมาลิก (รฎ) ท่านนบี (ซอล)  ได้กล่าว

ว่า ออกไปท าญีฮาดในหนทางของอัลลอฮฺในเวลาเช้าหรือเวลาเย็น จะมีคุณค่ายิ่งกว่าโลกใบนี้และสิ่งที่
อยู่ในท้องมัน. 

 11. ฮาดิษจากบูคอรีเล่าจากอนัสบินมาลิก (ร.ฎ.) ท่านนบี (ซอล) กว่าวว่า ไม่มีบ่าว
ผู้ใดที่ตาย เขาจะได้รับความดีจากอัลลอฮฺ เขาต้องการที่จะกลับคืนมายังโลกนี้ เพ่ือความสุขบนโลกนี้
อีกครั้ง เว้นแต่ผู้ที่ตายซาฮีด เพราะเข้าเห็นความดีของผู้ที่ตายซาฮีด เพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะมีชีวิต 

บนโลกนี้อีกครั้งและถูกฆ่าอีกครั้ง 
 
ความหายนะส าหร ับผู้ที่หันหลังการญีฮาด 

 ในอัลกุรอานมีหลายโองการที่อัลลอฮฺได้ติเตียนผู้ที่หันหลังให้กับการท าญีฮาด 
 1. อัลลอฮฺได้ตรัสในซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการที่ 44-45 ความว่า บรรดาผู้ทีศรัทธา

ต่ออัลลอฮฺ และวันปรโลกน้ันจะไม่ขออนุมัติต่อเจ้าในการท่ีพวกเขาจะเสียสละท้ังด้วยทรัพย์ของ
พวกเขา และชีวิตของพวกเขา และอัลลอฮฺน้ันเป็นผู้ทรงรอบรู้ต่อบรรดาผู้ท่ีย าเกรง” 
  “แท้จริงท่ีจะขออนุมัติต่อเจ้าน้ันคือบรรดาผู้ ท่ีไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และวันปรโลก

และหัวใจของพวกเขาสงสัยเท่าน้ัน แล้วในการสงสัยของพวกเขาน้ันเอง พวกเขาจึงลังเลใจ” 
 2. ในซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการที่ 86-87 ความว่า และเมื่อมีซูเราะฮ์หน่ึงซูเราะฮ์

ใดถูกประทานลงมาว่า พวกเขาจงศรัทธาต่ออัลลอฮฺเถิด และจงต่อสู้ด้วยทรัพย์สมบัติและชีวิต 
ร่วมกับร่อซุลของพระองค์ ผู้ท่ีมั่งค่ังในหมู่พวกเขา ก็ขออนุญาตต่อเจ้า และกล่าวว่า จงปล่อยพวก
เราไว้เถิด พวกเราจะได้อยู่กับบรรดาผู้ท่ีน่ังอยู่กัน” 
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พวกเขายินดีในการท่ีพวกเขาจะอยู่กับบรรดาผู้ท่ีอยู่เบ้ืองหลัง และได้ถูกประทับตราไว้แล้วบนหัวใจ
ของพวกเขาแล้ว ดังน้ันพวกเขาจึงไม่เข้าใจ 

 3. ในซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการที่ 24 ความว่า จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า หาก
บรรดาบิดาของพวกเจ้า และบรรดาลูก ๆ ของพวกเจ้า และบรรดาพ่ีน้องของพวกเจ้า และบรรดา

คู่ครองของพวกเจ้า และบรรดาญาติของพวกเจ้า และบรรดาทรัพย์สมบัติท่ีพวกเจ้าแสวงหาไว้ 
และสินค้าท่ีพวกเจ้ากลัวว่าจะจ าหน่ายมันไม่ออก และบรรดาท่ีอยู่อาศัยท่ีพวกเจ้าพึงพอใจมันน้ัน 
เป็นท่ีรักใคร่แก่พวกเจ้าย่ิงกว่าอัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ และการต่อสู้ในทางของพระองค์

แล้วไซร้ ก็จงรอคอยกันเถิดจนกว่าอัลลอฮฺจะทรงน ามาซ่ึงก าลังของพระองค์ และอัลลอฮฺน้ันจะไม่
ทรงน าทางแก่กลุ่มชนท่ีละเมิด" 

 4. ซูเราะห์อัลอันฟาลโองการที่ 15-16 ความว่า: บรรดาผู้ศรัทธาท้ังหลาย! เมื่อ
พวกเจ้าพบบรรดาผู้ท่ีปฏิเสธศรัทธาเคลื่อนมา พวกเจ้าจงอย่าหันหลังหนีพวกเขาและใครท่ีหันหลัง 
ของเขาหนีพวกเขา ในวันน้ัน ยกเว้นผู้ท่ีเปลี่ยนท่ีเพ่ือท าการสู้รบหรือผู้ ท่ีไปร่วมกับอีกกลุ่มหน่ึง 

เท่าน้ันแน่นอน เขาย่อมน าความกริ้วโกรธจากอัลลอฮฺกลับไป และท่ีอยู่ของเขาน้ัน  คือ ญะฮันนัม 
และเป็นท่ีกลับไปท่ีเลวร้าย 

 สรุปจากโองการดังกล่าว คือ เหล่ามูญาฮิด (นักต่อสู้) ห้ามมีความรู้ท้อถอยจากจาก
สนามรบ เว้นแต่สองสถานการณ์เท่านั้น คือ 
 1. ถอย เพราะเป็นเทคนิคในสงคราม 

 2. ถอยเพ่ือไปร่วมกับกองก าลังอ่ืนเพ่ือความแข็งแกร่งของกองก าลังที่มีอยู่ 
 ท่านนบีได้กล่าวว่าการหนีออกจากสนามรบนั้นเป็นบาปใหญ่ที่พินาศท่านได้กล่าวว่า 
เจ้าจงห่างไกลจากบาปเจ็ดประการที่จะท าให้เจ้าพินาศ เหล่าสาวกของท่านว่าบาปใหญ่ดังกล่าวนั้น 

คืออะไร ท่านนบีได้ตอบว่า การต้ังภาคีต่อเอกองค์อัลลอฮฺ  (ซ.บ.) การท าไสยศาสตร์ การฆ่าผู้ อ่ืน
ที่อัลลอฮฺได้ห้ามไว้ ยกเว้นบางประการ กินดอกเบี้ย กินทรัพย์สินเด็กก าพร้า หนีจากสนามรบ การกล่าวหา

หญิงที่บริสุทธ์ิ และหญิงที่ประมาท 
 1. ฮาดิษเล่าจากบูคอรีและมุสลิมท่านนบีได้กล่าวว่า หากผู้ใดที่ไม่เคยออกไปสู้รบและ
ไม่เคยคิดที่จะท าสงครามแน่นนอนผู้นั้นตายในสภาพส่วนหนึ่งของผู้มูนาฟิก เง่ือนไขของมูญาฮิด (นัก

ต่อสู้) เป็นที่บังคับเพ่ือญีฮาด (หากญีฮาดนั้นเป็นฟัรฎูกีฟายะห์) ส าหรับผู้ที่มีเง่ือนไขครบ ดังต่อไปนี้ 
 2. อิสลาม การญีฮาดนั้นไม่ถูกบังคับส าหรับผู้ปฏิเสธศรัทธา เพราะการญีฮาดนั้น

เป็นอีบาดะห์ เสมือนการละหมาด การถือศิลอด การประกอบพิธีฮัจญ์และอ่ืนๆ  
 3. มูกัลลัฟ (บรรลุนิติภาวะ) ไม่เป็นที่บังคับส าหรับเด็กๆ คนขาดสติ เพราะหลักฐาน
จากท่านนบี (ซอล) ท่านนบีห้ามไม่ให้เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพ่ือร่วมในการท าสงคราม 
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 4. ผูช้าย ไม่บังคับส าหรับสตรีผู้ร่วมสงคราม เพราะสนามรบนั้นมันกว้าง เพราะสงคราม
ดังกล่าวนั้นเป็นฟัรฎูกีฟายะห์ เพียงพอส าหรับผู้ชายเท่านั้นที่จะต้องรับหน้าที่นี้ 

 5. มีความสามารถพอที่จะออกสนามรบทั้งกาย ทรัพย์สิน เพราะฉะนั้นไม่มีการบังคับ 
ส าหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถในเรื่องดังกล่าว เช่น คนตาบอด คนพิการขาและมือ และไม่บังคับส าหรับ

ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่เพียงพอ มีหลักฐานจากอัลกุรอานในซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการที่ 91-92 ความว่า   
ไม่มีบาปใด ๆ แก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอ, และแก่ผู้ที่ปุวยไข้ และแก่บรรดาผู้ที่ไม่พบสิ่งที่จะบริจาค เม่ือ
พวกเขาได้แนะน าตักเตือนให้จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ ไม่มีทางใดที่จะกล่าวโทษ

แก่บรรดาผู้กระท าดีได้และอัลลอฮฺนั้น คือ ผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเอ็นดูเมตตา” 
  และไม่มีบาปใด ๆ แก่บรรดาผู้ที่เม่ือพวกเขามาหาเจ้าเพ่ือให้เจ้าจัดให้พวกเขาขี่  

(*1*) เจ้าได้กล่าวว่า ฉันไม่พบพาหนะที่จะให้พวกท่านขี่บนมันได้ พวกเขาก็ผินหลังกลับโดยที่นัยน์ตา
ของพวกเขาท่วมท้วนไปด้วยน้ าตา เพราะเสียใจที่พวกเขาไม่พบสิ่งที่พวกเขาจะบริจาค” 
 6. ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ ผูป้กครอง หากพ่อแม่ไม่อนุญาตให้ไปท าญีฮาดก็ไม่

ควรออกไป เพราะท าตามพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งที่บังคับส าหรับมุสลิม แต่ถ้าหากการญีอาดเป็นฟัรฎูอีน 
(เป็นที่บังคับ) อย่างเช่นดินแดนอิสลามถูกรุกรานโดยศัตรูเช่นที่ปาตานีในทุกวันนี้  จึงไม่เป็นที่จะต้อง

ขออนุญาตจากพ่อแม่อีก เพราะหน้าที่ในการท าญีฮาดนั้นมันส าคัญกว่า. 
 ส่วนคนที่ติดหนี้สินหากญีฮาดนั้นไม่เป็นที่บังคับ (ฟัรฎูกีฟายะห์) ต้องให้เจ้าหนี้อนุญาต
เสียก่อน แต่ถ้าหากเป็นฟัรฎุอีนแล้ว ไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตเจ้าหนี้ก่อน 

 
ข้อผิดพลาดในความค ิดของมุสลิมปาตานีต่อสิ่ที่ได้กล่าวข้างต้น 
 มีข้อผิดพลาดที่ถูกสร้างในความคิดของชาวมุสลิมมลายูปาตานี จุดประสงค์ส าคัญ 

คือ ไม่ต้องการให้เกิดการญีฮาดขึ้นตามที่ศาสนาได้สั่งเสียส าหรับพวกเขา จนเกิดความคลุมเครือในหมู่
ชาวมสลิมปาตานีโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม เพียงเพราะผลประโยชน์ขอตนเอง หรือเพ่ือไม่ต้ องการท า

หน้าที่ ญีฮาด ส่วนข้อผิดพลาดดังกล่าวนั้น มีดังต่อไปนี้  
 1. ยังไม่ถึงเวลาเพ่ือท าญีฮาด 
 2. หลงตัวเองในความพินาศ 

 3. เราไม่จ าเป็นต้องญีฮาดเพราะเขาอ านวยความสะดวกและความเจริญแก่เราอย่าง
เพียงพอแล้ว 

 4. อิสลามศาสนาสันติ  
 และความผิดพลาดอีกมากมายที่มาขีดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการญีฮาดที่ปาตานี 
ค าตอบส าหรับข้อความคิดดังกล่าวมี ดังนี้ 
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 ข้อแรก คือ ยังไม่ถึงเวลาส าหรับญีฮาด : เราจ าเป็นต้องรู้ว่าญีฮาดนั้นมีสองขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนการเตรียมพร้อมและขั้นตองการวางแผน อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า และพวกเจ้าจงเตรียมไว้

ส าหรับ (ป้องกัน) พวกเขา สิ่งท่ีพวกเจ้าสามารถ  
 ขั้นตอนที่สอง คือ การท าสงครามกับศัตรูแบบการลงมือปฏิบัติ ดังที่ อัลลอฮฺ ได้ตรัส

ในอัลกุรอานว่า เจ้าจงออกไปสู้รบเป็นกลุ่ม ท าสงครามแบบเบาและหนัก  
 ถามว่าเราชาวมลายูมุสลิมปาตานีได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่หนึ่งแล้วหรือยัง และเช่นเดียว 
กันขั้นตอนที่สอง เพราะเวลาที่ปาตานีถึงเวลาแล้วท่ีเราจ าเป็นต้องท า สงครามต้ังแต่สองร้อยปีที่ แล้ว

นับต้ังแต่ปาตานีตกในก ามือขอผู้ล่าอาณานิคมสยาม และเหล่านักการศาสนา (อูลามาอฺ)  ก็ได้ชี้ขาดใน
เรื่องการท าสงครามเม่ือดินแดนของชาวมุสลิมถูกรุกรานโดยศัตรู อย่างที่ได้กล่าวในหนังสือภาษายาวี

หลายเล่มที่ได้เขียนขึ้นมาก่อนที่ดินแดนมลายูถูกรุกรานโดยสยามเสียอีก 
 เช่นเดียวกันมีหนังสือภาษาอาหรับที่คนเราได้เรียนรู้กันในเรื่องสงครามสมัยของท่านนบี 
(ซอล) อย่าได้เลียนแบบผู้ที่มูนาฟิกที่มาดีนะห์ในขณะที่ท่านนบีได้เรียกร้องพวกเขาให้ออกไปสู้รบกับผู้

มุซรีกินผู้ปฏิเสธศรัทธากูเรซและยิวในมาดีนะห์ พวกเขาเหล่านั้นไม่ยอมไปสู้รบพร้อมกับนบีโดยมีข้ออ้าง 
ต่างๆ นาๆ เช่น เพราะไม่สามารถทิ้งบ้านเรือนของพวกเขา อย่างที่อัลลอฮฺได้ตรัสในอัลกุรอานซูเราะห์

อัลอัฮซาบโองการที่ 13 ความว่า และจงร าลึกถึง เม่ือกลุ่มหนึ่งจากพวกเขา (มุนาฟิกีน) กล่าวว่า “โอ้
ชาวยัษริบเอ๋ย! ไม่มีที่ต้ังม่ันส าหรับพวกท่านแล้ว (เพ่ือต่อสู้กับข้าศึก) จงกลับไปเสียเถิด” และกลุ่มหนึ่ง
จากพวกเขาจะขออนุญาตกับท่านนะบีว่า “บ้านของพวกเราไม่มีอะไรปกปิด ไม่ม่ันคง” และมันมิได้

เป็นเช่นนั้น พวกเขามิได้ประสงค์สิ่งใด นอกจากการหนี (จากการท าสงคราม) 
 และพวกเขามีข้อในการไม่ออกไปท าสงครามกับท่านนบี เพียงเพราะเหตุผลอากาศ
ร้อนอย่างที่อัลลอฮฺได้กล่าวในซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการที่ 81 ความว่า บรรรดาผู้ที่ถูกปล่อยให้อยู่

เบื้องหลังนั้นดีใจในการที่พวกเขานั่งอยู่เบื้องหลังของร่อซูลุลลอฮ์ และพวกเขาเกลียดในการที่พวกเขา
จะต่อสู้ด้วยทรัพย์ของพวกเขา และชีวิตของพวกเขาในทางของอัลลอฮฺ  และพวกเขากล่าวว่าท่านทั้ง 

หลายอย่าออกไปในความร้อนเลย จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ไฟนรกญะฮัมนัมนั้นร้อนแรงยิ่งกว่าหาก
พวกเขาเข้าใจ 
 ค าตออบส าหรับความคลุมเครือที่สอง คือ หากเราท าการญีฮาดเสมือนเราวางตัวใน

ความพินาศ โดยได้ยืดโองการออัลกุรออาน และจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศ เพ่ือที่จะตอบ
ความเข้าใจผิดต่อโองการดังกล่าวนั้น คือ เหล่าผู้รู้ (อูลามาอฺ) ได้อธิบายโองการนี้ว่า และจงอย่าโยนตัว

ของพวกเจ้าสู่ความพินาศ คือ เจ้าไม่ใช้จ่ายทรัพย์สินของเจ้าในหนทางของอัลลอฮฺ และหลีกเลี่ยงการท า  
ญีฮาดที่อัลลอฮฺได้สั่งเสียส าหรับเจ้า นี้ คือ ความหหมายของ และจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศ 
เพราะโองการก่อนหน้านั้นอัลลอฮฺได้กล่าวว่า และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของอัลลอฮฺ  ซ่ึงโองการดังกล่าว

อยู่โองการเดียวกัน คือ ในซูเราะห์อัลบากอเราะห์โองการที่ 195 ความว่า และพวกเจ้าจงบริจาค



140 

ในทางของอัลลอฮฺและจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศและจงท าดีเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรง
ชอบผู้กระท าดีทั้งหลาย 

 หากมีบางฝุายที่ถือหลักฐาน จงอย่าโยน ว่าการท าญีฮาดนั้นไม่เป็นข้อบังคับในศาสนา
แล้วก็ย่อมเหมือนกับการละหมาดห้าเวลานั้นไม่เป็นที่บังคับเช่นเดียวกัน เพราะเขาถือเพียงบางท่อน

ของอายะห์อัลกุรอานเท่านั้นอย่าเช่นอายะห์ที่อัลลอฮฺได้กล่าว่า เจ้าจงอย่าท าการละหมาด หากเราอ่าน
เพียงบางท่อนเท่านั้นก็เหมือนอัลลอฮฺสั่งห้ามการละหมาด แต่หากเราอ่านอายะห์ทั้งหมด อายะห์มีอยู่
ว่า เจ้าจงอย่าละหมาดในขณะที่เจ้ามึนเมา คือ เราไม่สามารถท าการละหมาดในขณะที่เราเมา  เพราะ

การละหมาดนั้นใช้ไม่ได้ เพราะขณะนั้นเราขาดสติ เพราะฉะนั้นหากเราถืออายะห์แบบครึ่งๆ  เหมือน
อายะห์ จงอย่าโยนตัวเอง แล้วเราจะคิดอย่างไรกับอีกหลายอายะห์ที่ อัลลอฮฺ ได้ประทานให้เราท า

การญีฮาดในการต่อต้านผู้ปฏิเสธศรัทธา และอายะห์ที่เก่ียวกับซาฮีดและอีกหลายฮาดีษที่สอนให้เรา
ท าญีฮาด และเหล่าผู้รู้อีกมากมายที่สอนให้เราท าญีฮาด เพราะฉะนั้นไม่มีข้ออ้างใดๆ ที่เราจะไม่ท าญีฮาด 
คนที่ไม่ยอมท าญีฮาดเท่านั้นที่เป็นคนโยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศ ชาติพันธุ์พินาศ ศาสนาของพินาศ 

วัฒนธรรมของเขาพินาศ เราลองมามองดูจังหวัดทางภาคเหนือของปาตานี ได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า 
พวกเขาได้โยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศ  

 ค าตอบส าหรับข้อผิดพลาดที่สาม คือ เราไม่มีความจ าเป็นต้องท าญีฮาด เพราะรัฐบาล 
สยามได้อ านวยความสะดวกและความเจริญมาพอแล้ว ค าตอบส าหรับผู้ที่ มีความคิดดังกล่าวนั้นเรา
ชาวมุสลิมต้องจ าไว้ว่า นักล่าอาณานิคมที่ไหนก็ตามที่ได้มาปกครองแผนดินคนอ่ืน เขาจ าเป็นต้องสร้าง

ความเจริญให้เกิดขึ้นในดินแดนที่เขาปกครองเพ่ือสร้างความชอบธรรมในดินแดนนั้นๆ เพราะไม่ต้องการ
ให้ชาวมุสลิมในประเทศนั้นลุกขึ้นมาต่อต้านการปกครองของพวกเขาเท่านั้นเอง เปรียบเสมือนพวกเขา
ได้วางยาหลับเพ่ือให้ชาวมุสลิมมลายูนอนหลับบนความสบายที่พวกเขาได้ให้มา เราชาวมุสลิมมลายูต้อง

จ าไว้ว่าอะไรที่เขาให้มาเขาต้องได้อะไรจากเรามากกว่านั้น ยกตัวอย่าง เช่น ผู้ล่าอาณานิคมได้สร้าง
ถนน และติดต้ังไฟฟูาในหมู่บ้าน ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพียงแค่อ านวยความสะดวกแก่เราเท่านั้น แต่มันเป็น

ความสะดวกส าหรับพวกเขาที่จะขนกองก าลังทหารเม่ือเกิดเหตุการณ์สู้รบกับฝุายเรา ได้มีการวิจัยว่า
นี้คือ แผนการร้ายที่สยามได้สร้างขึ้นมา 
 ส่วนในเรื่องของเงินอุดหนุนส าหรับมัสยิดและโรงเรียนศาสนาก็เช่นกัน มันก็เป็นแผน

ร้ายของพวกเขาอย่างหนีไม่พ้นสมัยก่อนมัสยิดและโรงเรียนศาสนาเราบริหารกันเอง แต่หลังจากได้งบ
สนับสนุนจากสยามเราก็บริหารตามความต้องการของพวกเขา เราได้เห็นผลอย่างชัดเจนจากผู้บริหาร

มัสยิดและโรงเรียนศาสนาปัจจุบัน เรามักสร้างผลงานและประโยชน์ให้กับรัฐบาลสยามมากกว่าผลประโยชน์
ของผู้ก่อต้ังหรือเจ้าของโรงเรียนอย่างเห็นได้ชัด. 
 เทคนิคที่สยามได้ท ากับเราชาวมุสลิมมลายูปาตานีนั้นไม่ต่างอะ ไรมากกับชาวกาฟีร

มุซรีกิน (ผู้ต้ังภาคี) ในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ (ซอล) ที่ได้น าเสนอจะให้ทุกอย่างแก่ท่านนบีเพียงแค่
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ต้องการให้ท่านนบีหยุดเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮฺ คือ อิสลาม หากกาฟีรสยามสร้างมัสยิดให้กับชาว
มุสลิมมลายูปาตานี มันก็ไม่ต่างเลยกับชาวมุซรีกกีนสมัยนบีที่สร้างมัสยิด ฎีรอรเพ่ือสร้างความแตกแยก

ในหมู่ชาวมุสลิมด้วยกัน เช่นเดียวกันกับมุซรีกีนสยามได้สร้างมัสยิดและโรงเรียนศาสนาให้กับชาวมุสลิม
แน่นอนเขาต้องการผลประโยชน์จากนั้นอย่างแน่นอน เราลองมาอ่านโองการของอัลลอฮฺ  (ซ.บ.) ใน   

ซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการที่ 17 ความว่า ไม่บังควรแก่มุชริกทั้งหลายที่จะบูรณะ บรรดามัสยิดของ 
อัลลอฮฺ ในฐานะที่พวกเขายืนยันแก่ตัวของพวกเขาเองแล้ว ซ่ึงการปฏิเสธศรัทธา ชนเหล่านี้แหละ
บรรดาการงานของพวกเขาไร้ผล และในนรกนั้นพวกเขาจะอยู่ตลอดกาล 

 ค าตอบส าหรับข้อผิดพลาดที่สี่ คือ ศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ ท าไม่ต้อง
มาท าญีฮาดที่จะน าสู่การฆ่ากันและการสูญเสีย? ค าตอบ คือ ค าว่าอิสลามเอง คือ มีความหมายว่า

สันติ ความปลอดภัยอยู่แล้ว ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อัลบากอเราะห์โองการที่ 208 
ความว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงเข้าอยู่ในความสันติโดยทั่วทั้งหมด และจงอย่าท าตามบรรดาก้าว
เดินของชัยฏอนแท้จริง มันคือ ศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า  

 อย่างไรก็ตามการเชิญชวนของอัลลอฮฺในเรื่องของสันติภาพแน่นอนมันมีขอบเขตและ
เง่ือนไขที่ชัดเจน เพราะหลักฐานอัลกุรอานและวัจนะขอท่านนบีได้เชิญชวนประชาชาติของท่านให้ท า

การเตรียมพร้อมเพ่ือสงครามตลอดเวลา และได้สั่งให้ตอบโต้กับผู้รุกราน อัลลอฮฺ ได้ตรัสในอัลกุรอาน 
ซูเราะห์อัลบากอเราะห์โองการที่ 194 ความว่า ดังนั้นผู้ใดละเมิดต่อพวกเจ้าก็จงละเมิดต่อเขาเยี่ยงที่
เขาละเมิดต่อพวกเข้า และพึงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด และจงรู้ไว้ด้วยว่าแท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอยู่ กับบรรดา

ผู้ย าเกรงทั้งหลาย 
 จากโองการดังกล่าวอัลลอฮฺ ได้สอนให้เรารู้ว่าสันติภาพที่แท้จริง  คือ สันติภาพที่มี
ความเป็นธรรม และเสมอภาค สันติภาพที่มีเกียรติ สันติภาพที่จะน าประชาชาติสู่ความดีงามส าหรับ

อิสลามและมุสลิมนี้แหละสันติภาพที่อิสลามต้องการ ไม่ใช่สันติภาพที่กาฟีรสยามต้อการโดยการปล้น
ดินแดนอิสลาม รุกรานสิทธิมนุษยธรรมของชาวปาตานี หลังจากนั้นมาชวนชาวมลายูปาตานีเพ่ือคืนดี

กัน อยู่ดีๆอย่ามาต่อสู้กับสยามเพ่ือเรียกคืนสิทธิของชาวมลายูปาตานี อย่างนี้ เขาไม่เรียกว่าสันติภาพ 
เขาเรียกว่ายอมแพ้ให้กับศัตรู 
 อิสลามไม่ได้ห้ามมุสลิมสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ไม่มุสลิม แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของ

ความเป็นธรรมและความเสมอภาคในความสัมพันธ์ดังกล่าว และเพ่ือสร้างความเจริญบนโลกนี้ ตาม
ที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อัลมุมตาฮานะห์โองการที่ 8-9 ความว่า อัลลอฮฺมิได้ทรงห้าม

พวกเจ้าเก่ียวกับบรรดาผู้ที่มิได้ต่อต้านพวกเจ้าในเรื่องศาสนาและพวกเขามิได้ขั บไล่พวกเจ้าออกจาก
บ้านเรือนของพวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะท าความดีแก่พวกเขา และให้ความยุติธรรมแก่พวกเขา แท้
จริงอัลลอฮฺทรงรักผู้มีความยุติธรรม 
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 แต่ว่าอัลลอฮฺทรงห้ามพวกเจ้าเก่ียวกับบรรดาผู้ที่ต่อต้านพวกเจ้าในเรื่องศาสนาและ
ขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้า และช่วยเหลือให้ขับไล่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะผูกมิตร

กับพวกเขาและผู้ใดผูกมิตรกับพวกเขา ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้อธรรม 
 เราลืมแล้วหรือว่าประวัติศาสตร์มลายูปาตานีถูกกาฟีรสยามรุกรานหลายครั้ง สุดท้าย 

ปาตานีตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของสยามจนถึงวันนี้บรรพบุรุษของเราถูกจบัตัวเป็นจ าเลยไปอยู่ทางเหนอื 
อย่างไร้มนุษยธรรม พวกเขาถูกทรมานอย่างไม่น่าให้อภัย ถูกบังคับให้ท างานขุดคลอง ท าถนน สร้าง
ทางรถไฟนับพันกิโลเมตร ถูกทิ้งในที่ห่างไกลจากความเจริญจนปัจจุบันพ้ืนที่แห่งนี้มีความเจริญในที่สุด 

 ชาวมุสลิมมลายูปาตานียังถูกไล่ออกจากประเทศเ ม่ือพวกเขาเรียกร้องสิทธิของตน 
มุสลิมมลายูปาตานีหลายคนที่ต้องออกไปอยู่ต่างประเทศใกล้เคียง ประเทศตะวันออกกลาง นี้หรือ

สันติภาพของกาฟีรสยามต้องการ. 
 อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสในอัลกุรอานซูเราะห์มูฮ าหมัดโอการที่ 35 ความว่า ดังนั้น 
พวกเจ้าอย่าท้อแท้และเรียกร้องไปสู่การสงบศึก เพราะพวกเจ้าเป็นผู้อยู่เหนือสุด และอัลลอฮฺทรงอยู่

ร่วมกับพระเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงลิดรอนผลตอบแทนแห่งการงานของพวกเจ้า  
 

บทสร ุป 
 ส าหรับชาวมุสลิมมลายูปาตานีทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นอูลามาอฺ (ผู้รู้) นักวีชาการ นักเรียน 
นกัศึกษา หนุ่มสาว คนทั่วไป พวกคุณจงใช้ความสามารถที่พวกท่านมีอยู่ เพ่ือญีฮาดเพ่ือหนทางของ 

อัลลอฮฺ (ซ.บ.) อัลลอฮฺจะให้ความส าคัญต่อการกระท าของท่านอย่าแน่นอน อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในอัลกุรอาน 
ซูเราะห์อัตเตาบะห์โองการที่ 120 ความว่า ไม่บังคับควรแก่ชาวมะดีนะฮ์และชาวอ าหรับชนบทที่พัก
อยู่รอบ ๆ จะผินหลังให้กับร่อซูลของอัลลอฮฺ และไม่บังคับควรที่เขาเหล่านั้นจะห่วงชีวิตของพวกเขา 

มากกว่าชีวิตของท่านร่อซูล ทั้งนี้เนื่องจากความกระหายน้ าก็ดี ความทุกข์ยากก็ดีและควา มหิวโหยก็ดี 
เพ่ือหนทางของอัลลอฮฺนั้นจะไม่สบกับพวกเขา และไม่ว่าพวกเขาจะเหยียบย่างไป ณ ที่ใดที่ ท าให้พวก

ปฏิเสธศรัทธา กริ้วโกรธก็ตาม และพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายจากศัตรูนอกจากการางที่ ดีถูกจากรึก
ไว้แล้วส าหรับพวกเขาเพราะสิ่งนั้น แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงให้รางวัลของผู้กระท าความดีต้องสูญเสีย
ไปเป็นอันขาด 

 ท่านนบี (ซอล) ได้กล่าวไว้ว่า ในอิสลามจะไม่มีการบ าเพ็ญตบะ และการบ าเพ็ญตบะ
ในอิสลามคือการญีฮาด การบ าเพ็ญตบะในฮาดิษนี้ คือ อิสลามไม่ได้สอนให้ประชาชาติของเขาห่างไกล

จากสังคม ไม่ดูแลเรื่องสังคม เสมือนบาทหลวง พระสงฆ์ ที่อยู่แต่ในโบสถ์หรือวัด อิสลามไม่มีค าสอน
เช่นนั้น ถ้าหากต้องการท าอีบาดะห์ มีชีวิตในอามาล มีทางเดียวเท่านั้น คือ การญีฮาด เพราะทุกการกระท า 
ค ากล่าวของมูญาฮีดีน (นักต่อสู้) นั้นล่วนเป็นอีบาดะห์ในฮาดิษบทหนึ่งเล่าจากบูคอรี  และมุสลิมจาก

อาบูฮูรอยเราะหฮ ท่านนบี (ซอล) ถูกถามว่าการกระท าอะไรที่เปรียบเสมือนญีฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ 
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ท่านนบีก็ได้ตอบว่า ท่านทั้งหลายไม่มีความสามารถที่จะท ามันได้ เหล่าสาวกของท่านถามค าถามเดียว 
กันเป็นครั้งที่สองหรือสามครั้ง ท่านนบีตอบค าตอบเดียวกัน คือ พวกเจ้าไม่มีความสามารถที่จะท ามัน

ได้ ท่านนบีได้กล่าวว่า อุปมาผู้ที่ออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺนั้นเปรียบเสมือนเขาได้ถือศิลอด 
ละหมาดยามค่ าคืน คนที่ปฏิบัติตามค าสอนของอัลลอฮฺ ไม่เคยละทิ้งละหมาดและถือศิลอดจนกว่าเขา

จะกลับจากการสู้รบในหนทางของอัลลอฮฺ จากที่เราได้รับทราบกันแล้วว่าอีบาดะห์เช่นนั้นไม่มีใครสามารถ
กระท าได้ เพราะเหตุดังกล่าวท่านนบีได้กล่าวว่า พวกเจ้าไม่มีความสามารถที่จะท ามันได้ นอกจากการท า 
ญีฮาดเป็นอีบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ในผลบุญแล้ว จนท่านนบีเปรียบเสมือนการถือศิลอด ละหมาด และ

ละหมาดยามค่ าคืนโดยที่ไม่เคยขาด ญีฮาดก็เป็นเอกลักษณ์แห่งความสูงทรงของอิสลามและพลังของ
ประชาชาติมุสลิม ตามที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ในฮาดิษของท่านว่า หัวของการงานนั้น (การงาน การบริหาร) 

ขึ้นอยู่กับอิสลามและเสาของมันคือการละหมาด และจุดสูสุดของอิสลาม คือ ญีฮาด 
 สรุปว่า การงานทุกอย่าง ถ้าหากไม่มีอิสลามแน่นอนจะไม่ถูกรับ หากไม่มีอีบาดะห์
การงานทุกอย่างจะไม่มีที่พ่ึง หากไม่มีญีฮาดก็จะไม่ก าแพงเพ่ือที่จะปกปูองมัน (โดย.อิบนูซัยน อัลฟาตอนี 

แปลโดย มาหะมะรอยาลี บิดิง) 
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ผนวก ข. 
กฎข้อบังค ับของกองก าล ังพ ูโล  

1980 -  1400 
 

จัดท าโดย 

สภาผู้น ากลุ่มพูโล 
 

ฝุายกองก าลังติดอาวุธ 

 
บทน า 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอ 
 มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของเอกองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผู้อภิบาลแห่สากลจักรวาล 
ขออัลลอฮฺประทานสันติ และความจ าเริญ แด่ท่านศาสดามูฮ าหมัดนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่เหล่าซอฮาบะห์ 

(สาวก) ของท่านและผู้ที่ตามแนวทางของท่านทั้งหลายอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า เจ้าจงท าสงครามกับผู้ที่ ต้ัง
ภาคีกับพระองค์ทั้งหมด เสมือนกับพวกเขาได้ท าสงครามกับพวกเจ้าทั้งหมด โอ้เหล่ามูจาฮีดีน (นักต่อสู้ ) 

ฟาตอนีทั้งหลาย ทางสภาสูงสุดของกลุ่มพูโลฝุายกองก าลังติดอาวุธ ต้องขอสรรเสริญต่อเอกองค์อัลลอฮฺ 
ที่เราได้จัดท ากฏข้อบังคับส าหรับกองก าลังพูโลในครั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับกองก าลังพูโลทั้ งหลาย 
ข้อบังคับนี้ถูกวางแผนส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวันที่ครอบคลุมทุกด้านส าหรับกองก าลังที่จ าเป็นต้องปฎิบติั 

ตามอย่างเข้มงวด ตามที่เราได้ทราบกันแล้วว่ากองก าลังฟาตอนี ต้ังแต่อดีตจนปัจจุบันได้ท าการต่อสู้
ด้วยอุดมการณ์แห่งอิสลามและเพ่ือปลดปล่อยแผ่นดินนี้ ด้วยเหตุดังกล่าวทางสภาสูงสุดพูโลจึงจ าเป็น 

ต้องจัดท าข้อบังคับส าหรับกองก าลังติดอาวุธเพ่ือสานพลังต่อสู้กับสยามต่อไป 
 เราจ าเป็นต้องรับทราบเสมอว่าข้อบังคับดังกล่าวเราจะต้องมาวิเคราะห์ในทุกยุคสมัย
และทางฝุายสภาสูงสุดจะมีการเพ่ิมเติมข้อบังคับใหม่เสมอ สมาชิกกองก าลังจ าเป็นต้องมีและต้องปฏิบัติ

ตามข้อบังคับนี้ ต้ังแต่ระดับหัวหน้าจนถึงระดับล่าง พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบในการข้อบังคับนี้มาใช้
อย่างจริงจัง หวังว่าพระองค์อัลลอฮฺจะเปิดแนวทางในหนทางของการต่อสู้เพ่ือเอกราชฟาตอนีในเร็ววัน 

วัสสาลาม 
ประธานสภาองค์กรน า ฝุายกองก าลังติดอาวุธ 

30-1-80 

11-2-1400 
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เงื่อนไขการ เป็นสมาช ิก 
 1. ผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกจ าเป็นต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้  

  (ก) เป็นสมาชิกพูโลมาแล้ว (ข) มีอายุครบ 17 ปี (ค) มีสุขภาพกายจิตที่สมบูรณ์ 
(ง) นับถือศาสนาอิสลาม (จ) เชื้อชาติมลายูฟาตอนี ยอมยอมปฏิบัติตามค าสั่งการ 

 นโยบายด้านจรรยาบรรณ 
 2. ผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกทุกคนต้องกล่าวสาบานตน 
 3. ผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกกองก าลังติดอาวุธจ าเป็นต้องละหมาดฟัรดูตามเวรที่ได

ก าหนด 
 4. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องศรัทธาต่ออ านาจของอัลลอฮฺ  กอดัรและ

กอฎอ 
 5. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่มีสุขภาพดีจ าเป็นต้องถือศิลอดในเดือนรอมาฏอน 
 6. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามพูดเท็จกับสมาชิกด้วยกัน ยกเว้นกรณีมีค าสั่งหรือ

จ าเป็น 
 7. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามขโมยทรัพย์สินหรือสิ่งของของสมาชิกด้วยกัน 

ยกเว้นกรณีมีค าสั่งหรือจ าเป็น 
 8. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนห้ามท าลายศาสนสถาน คนแก่ สตรี เด็ก สัตว์
เลี้ยง และสิ่งเพาะปลูกต่าง ยกเว้นหากมีค าสั่ง 

 9. หากมีเฉลยศึกจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างดี เช่น ให้อาหารและการรักษาโรค 
 10. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธไม่ควรมีความรู้สึกอิจฉาริษยาระหว่างกัน 
 11. หากสมาชิกกองก าลังติดอาวุธถูกฝุายศัตรูจับกุม สามารถบอกชื่อหมายเลข

หมู่บ้านที่อยู่เดิมและอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับกองก าลังเท่านั้น 
 12. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องปฏิบัติตามการสั่งการของหัวหน้า 

 13. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุ กคนต้องท าความเคารพหั วหน้ากองก าลัง ผู้
บัญชาการ หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธ หรือกองก าลังติดอาวุธในขณะใส่ชุดยูนีฟอม  
 14. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธจ าเป็นต้องท าความเคารพหัวหน้า ในขณะใส่ชุดยูนี

ฟอรมหรือยืนตรงในขณะที่ไม่ใส่ชุดยูนีฟอรม 
 15. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามท าการตัดสินใจใดๆ โดยที่หัวหน้าไม่รับทราบ

ยกเว้นมีค าสั่งในเวลาที่จ าเป็นจริงๆ 
 16. ห้ามส าหรับสมาชิกกองก าลังติดอาวุธกระท าการคมขู่ หลอกลวง ใส่ร้าย กล่าว
เท็จหรือการกระท าอ่ืนๆ ที่ไม่ดีกับเพ่ือนสมาชิกด้วยกันหรือกับหัวหน้า 
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 17. สมาชิกทุกคนต้องให้ความร่วมมือซ่ึงกันและกัน การหนีจากหน้าที่ถือว่าเป็นสิ่ง
ต้องห้ามอย่างเด็ดขาด 

 18. สมาชิกห้ามทรยศต่อแผ่นดินและศาสนา 
 ข้อบังค ับในค ่าย 

 19. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนห้ามเคลื่อนไหวใดๆ ทั้งสิ้นก่อนได้รับค าสั่ง 
 20. ค่ายต่างๆ จ าเป็นต้องต้ังในที่ท่ีได้ถูกก าหนดเท่านั้น 
 21. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องมีอาณาเขตของตนเอง 

 22. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องรับทราบที่ต้ังศูนย์ค่าย 
 23. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนจ าเป็นต้องรู้รหัสหรือค าลับที่หัวหน้าได้บอกไว้  

 24. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องรับรู้เวลาเวรของตน 
 25. ห้ามส าหรับสมาชิกกองก าลังติดอาวุธรวมตัวกันมากกว่าหนึ่งคนในสถานที่
เดียวกัน ยกเว้นมีได้รับค าสั่งจากหัวหน้า 

 26. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนสามารถไปอาบน้ าหรือซักผ้าตามเวลาที่หัวหน้า
ได้ก าหนดไว้ แต่หากต้องการท าภารกิจส่วนตัว (เข้าห้องน้ า) จ าเป็นต้องแจ้งหัวหน้าให้ทราบก่อน 

 27. หากจะเข้าห้องน้ าจ าเป็นต้องอยู่ในค่ายในเวลาที่ได้ก าหนด 
 28. หากจะเข้าห้องน้ าจ าเป็นต้องพร้อมที่จะท ารบทุกเวลา 
 29. หากจ าเป็นต้องเข้าห้องน้ าที่อยู่นอกค่ายต้องแจ้งให้หัวหน้าหรือผู้เข้าเวรรับทราบ 

 ระเบียบในขณะมีการ เดินเคลื่อนไหว  
 30. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องได้รับค าสั่งจากหัวหน้าก่อนที่จะเคลื่อนไหว 
 31. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนจ าเป็นต้องรู้ที่ท่ีอยู่ในขณะเดินทาง 

 32. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนจ าเป็นต้องรู้สัญลักษณ์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 33. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องรับรู้รูปแบบก าหนดการ  และเส้นทางใน 

การเดินทาง 
 34. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนห้ามพูด ร้องเพลง....... ร้องตะโกน หรือหัวเราะ
ในขณะเดินทาง 

 35. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามกิน ด่ืมและสูบบุหรี่ในขณะเดินทาง 
 36. ห้ามส าหรับสมาชิกกองก าลังติดอาวุธหยุดเดิน ยกเว้นหากได้รับค าสั่ง 

 37. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องรักษาสายตา การฟัง ความรู้สึกในขณะเดินทาง 
 38. หากจ าเป็นต้องเผชิญกับฝุายศัตรู หรือสู้รบสมาชิกทุกคนต้องหาที่หลบซ่อนตัว
จนกว่าจะได้รับการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา   

 39. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องระวังกับดับของฝุายศัตรูที่อาจจะมี 
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 40. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องแต่งชุดยูนิฟอมในขณะเดินทาง 
 41. ต้องท าการเตรียมเครื่องหมายเครื่องมืออย่างดีก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหว 

 42. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธสามมารดหยุดเดินหากมีการสั่งการ 
 ข้อบังค ับในขณะเข้าไปในหมู่บ้าน  

 43. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนสามารถที่จะเข้าไปในเขตหมู่บ้านหากมีการสั่ง
การให้กระท า 
 44. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องระมัดระวังตัวในขณะเดินเข้าในหมู่บ้าน 

 45. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องแสดงใบหน้ายิ้มแย้ม และมารยาทที่ดีขณะ
พบเจอกับชาวบ้าน 

 46. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนห้ามขโมยหรือเอาผลไม้ของชาวบ้านอย่าง
เด็ดขาด ยกเว้นมีการสั่งการ 
 47. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนห้ามยุ่งเก่ียวกับลูกสาวหรือชาวบ้านอ่ืนๆ 

 48. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามท าลายสิ่งเพาะปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน
อย่างเด็ดขาด 

 49. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหากถูกสั่งการให้ท า 
 50. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องประจ าที่ของแต่ละคนหากถูกสั่งการ 
 51. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามขึ้นไปเข้าบ้านของชาวบ้าน ยกเว้นหากมีการสั่งการ 

 52. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามเพิกเฉยหากถูกให้ท าหน้าที่ดูแลรอบๆ หมู่บ้าน 
 53. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามเดินเที่ยวเล่นในบริเวณหมู่บ้าน หากไม่มีความจ าเป็น 
 54. หากมีการค้างคืนห้ามสมาชิกกอก าลังจู่โจมเดินเล่นในหมู่บ้านในเวลากลางคืน 

 55. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องท าหน้าที่บริการประชาชนอย่างมีเกียรติ  
 56. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องท าตนให้เป็นทหารอิสลามที่ดีมีศรัทธาให้เป็นที่

ยอมรับของประชาชน 
 57. ห้ามสมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนพักอยู่ ในหมู่บ้านนั้น หากถูกสั่งการให้
เคลื่อนย้ายไปที่อ่ืนต่อ 

 กฎระเบียบการ เข้าเวร  
 58. ผู้ที่เข้าเวรทุกคนต้องประจ าการในบริเวณที่ก าหนดเท่านั้น 

 59. ผู้ที่เข้าเวรทุกคนต้องรู้เวลาตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 60. ผู้เข้าเวรทุกคนต้องประจ าการตามเขตและเวลาที่ก าหนดไว้จนถึงเวลาเปลี่ยนเวร 
 61. ผู้เข้าเวรทุกคนต้องแต่งชุดให้เรียบร้อยขณะเข้าเวร 

 62. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรต้องมีอาวุธครบมือในขณะเข้าเวร 
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 63. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรทุกคนต้องถึงที่ประจ าการ 5  นาที ก่อนถึง
เวลาเข้าเวร 

 64. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรจ าเป็นต้องรับรู้ค าลับ (รหัสลับ) ขณะเข้าเวร 
 65. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรต้องมีความระมัดระวังในขณะเข้าเวร 

 66. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรต้องรับทราบผู้ที่เข้าออกค่าย 
 67. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรต้องรับรู้ที่ม่ันของจุดเวรอ่ืน 
 68. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรต้องรู้จุดที่วางกับดักและจุดระเบิดที่ได้วางไว้ 

 69. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรต้องนับจ านวนผู้ที่เข้าออกค่าย 
 70. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรห้ามนอนในที่เวร 

 71. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรห้ามกินหรือด่ืมและสูบบุหรี่ขณะเข้าเวร 
 72. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรห้ามร้องเพลง ตะโกน หัวเราะและพูดขณะ
เข้าเวร 

 73. สมาชิกกองก า ลังติดอาวุธที่ เ ข้าเวร จ าเป็น ต้องรู้สัญลักษณ์และเครื่องมือ
สัญลักษณ์ที่ได้ก าหนดไว้ 

 74. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรไม่สามารถถอดชุดแต่งก่ายหรือหมวกในขณะ
เข้าเวร 
 75. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรห้ามเดินเล่นหรือเคลื่อนที่ก่อนถึงเวลาเปลี่ยน

เวร 
 76. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่เข้าเวรที่จะแยกย้ายต้องรายงานตัวให้กับหัวหน้าเวร
ทุกครั้ง 

 ข้อบังค ับในการ เดินลาดตระเวน  
 77. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนต้องรับรู้ชนิดของลาดตระเวนที่เขาจะ

ปฏิบัติ 
 78. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนต้องเข้าใจการสั่งการของผู้บังคับบัญชา 
 79. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนทางเข้าและทางออก 

 80. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนต้องรู้เขตที่จะท าการลาดตระเวน 
 81. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนต้องรู้รหัสลับ 

 82. สมาชิกลาตระเวนต้องรู้สัญลักษณ์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 83. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนต้องแต่งกายให้เรียบร้อย 
 84. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนต้องรับรู้กฎข้อบังคับขณะเดินทาง 
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 85. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่ลาดตระเวนต้องแจ้งให้ผู้ปฏิบัติเวรทราบขณะเข้า
ออก 

 86. ห้ามหยุดพักในขณะที่ลาดตระเวนยกเว้นมีค าสั่งจากหัวหน้าลาดตระเวน 
 87. ห้ามพูด หัวเราะ ร้องเพลง ตะโกนและเรียกเพ่ือนคนอ่ืนด้วยเสียงดังในขณะ

ลาดตระเวน 
 88. ในขณะลาดตระเวนต้องระวังตัว และอยู่สภาพเตรียมพร้อมทุกเม่ือ 
 89. ในขณะลาดตระเวนต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าตลอดเวลา 

 90. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธลาดตระเวนจ าเป็นต้องรู้ เขตของเขาเอง กับดักและ
เครื่องมือปูองกันอ่ืนๆ 

 91. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่ลาดตระเวนต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกความ
เคลื่อนไหว หรือสิ่งต่างๆ ที่คิดว่าผิดปกติ 
 92. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่ลาดตระเวนต้องรับรู้ต าแหน่งที่ต้ังของเพ่ือนกองก าลัง

อ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้กัน 
 93. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่ลาดตระเวนต้องรับรู้เขตของกลุ่มลาดตระเวนอ่ืนที่

อยู่ในกองก าลังเดียวกัน 
 94. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทีลาดตระเวนที่จะเข้าไปในค่ายต้องรายงานการเข้าให้
ผู้เข้าเวรทราบทุกครั้ง 

 95. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่ลาดตระเวนจ าเป็นต้องเข้าแถวทั่วไป ในขณะที่จะ
เข้าในค่ายจนกว่าจะถูกสั่งให้แยกย้าย 
 96. ในการเข้าแถวทุกครั้งต้องมีการตรวจเครื่องไม้เครื่องมือให้ครบ 

 97. หากมีสิ่งใดที่หายไปผู้ลาดตระเวนต้องแจ้งให้หัวหน้าลาดตระเวนทราบโดยด่วน 
 การปกป้องสมาช ิกกองก าลังที่มิใช ่กองโจร  

 98. กองก าลังติดอาวุธสามารถที่จะปกปูองสมาชิกที่ไม่ใช่กองโจรหากเขาต้องการ 
 99. ทุกกองก าลังที่ให้การปกปูองจะต้องถือว่าสมาชิกดังกล่าวเสมือนกองโจร 
 100. ต้องให้อาหารอย่างเพียงพอ 

 101. ไม่ให้อาวุธแก่เขาเว้นแต่อาวุธมีเหลือ 
 102. ห้ามให้เขาร่วมรบโดยไม่มีอาวุธให้ 

 103. ห้ามให้หน้าที่จู่โจมแก่เขาเว้นแต่หากจ าเป็น 
 104. สมาชิกที่ได้รับการปกปูองจ าเป็นต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้า
กองโจร 

 105. สมาชิกกองก าลังที่ถูกปกปูองต้องกลับบ้านหากถูกสั่งการ 
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 106. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องรู้วิธีการท าความเคารพหัวหน้าในขณะถือ
อาวุธ 

 วิธ ีการ เข้าแถว 
 107. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องร่วมเข้าแถวในทุกครั้งที่ มีการท าแถว 

ยกเว้นหากมีหน้าที่ท่ีได้ถูกสั่งการไว้แล้ว 
 108. การเข้าแถวช่วงเช้าเวลา 07.30 เรียกว่า การเข้าแถวช่วงแรก 
 109. การเข้าแถวช่วงแรกต้องมีขึ้นทุกวัน 

 110. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องแต่งก่ายให้เรียบร้อยพร้อมอาวุธครบมือขณะเข้า
แถวช่วงแรก 

 111. การเคลื่อนไหวของร่างกายต้องเข้มแข็งทุกครั้งที่ มีการเข้าแถว 
 112. การเข้าแถวช่วงบ่าย คือ เวลา 5.30 และถูกเรียกว่าการเข้าแถวช่วงท้าย 
 113. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องแต่งกายเรียบร้อยทุกครั้งที่ มีการเข้าแถวช่วงท้าย 

 114. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องร่วมเข้าแถวช่วงท้าย ยกเว้นมีหน้าที่ อ่ืนที่
ถูกก าหนดไว้แล้ว 

 115. การเข้าแถวที่นอกจากการเข้าแถวช่วงแรกและช่วงท้ายจะถูกเรียกว่าการเข้า
แถวทั่วไป 
 116. ส าหรับสมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่ถูกสั่งการเท่านั้นที่ต้องเข้าแถวทั่วไป 

 117. ทุกครั้งที่จะมีการเดินทางหรือหน้าที่ท่ีเป็นกลุ่มจ าเป็นต้องมีการจัดแถวทั่วไป 
 118. การจัดแถวทั่วไปจะมีขึ้นเม่ือมีการต้อนรับการมาเยือนของหน่วยทหารหรือผู้
บัญชาการขององค์กร 

 119. ทุกการสั่งการในหน้าที่ส าหรับแต่ละวันจะต้องมีขึ้นในช่วงเข้าแถวช่วงแรก 
 120. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่ร่วมเข้าแถว จะต้องรายงานตัวและหมายเลขของตน

ให้กับหน้าแถว 
 121. ทุกครั้งที่มีการเข้าแถวจะต้องมีการเริ่มด้วยการอ่านอัลฟาตีฮะห์ โดยสมาชิก
กองโจรทุกคน 

 ข้อบังค ับในการ ใช ้อาวุธ  
 122. อาวุธทุกชนิดเป็นสมบัติขององค์กร 

 123. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนที่ครอบครองอาวุธจะต้องท าความสะอาดทุกเชา้ 
 124. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนจะต้องท าความสะอาดอาวุธทุกครั้งที่ มีการยิง 
 125. ผู้ที่ถืออาวุธจะต้องถืออาวุธในการเข้าแถวช่วงแรกทุกครั้งเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา

ตรวจสอบ 
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 126. ในขณะที่มีการตรวจสอบอาวุธให้ถอนกระสุนออกจากอาวุธ 
 127. ห้ามสมาชิกกองโจรทุกคนเล่นจี้อาวุธกับสมาชิกด้วยกันอย่างเด็ดขาด 

 128. ทุกครั้งที่มีการยิงอาวุธสมาชิกกองก าลังทุกคนต้องรายงานต าแหน่ งที่อยู่ของ
กระสุนดังกล่าว 

 129. จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหากมีอาวุธที่เสีย 
 130. อาวุธจะต้องอยู่ติดกับผู้ครอบครองทุกเม่ือ 
 131. จะต้องดูแลรักรักษาอาวุธเสมือนดูแลชีวิต 

 132. ซองกระสุนจะต้องดูแลรักษาอย่างเป็นระเบียบและจะต้องท าการตรวจสอบ
ทุกวัน 

 133. ไม่สามารถเปลี่ยนอาวุธกับสมาชิกคนอ่ืนยกเว้นหากมีค าสั่ง 
 134. ในช่วงเวลาฝนตกจะต้องปูองกันอาวุธจากน้ าฝน ยกเว้นในช่วงสู้รบ 
 135. ในขณะเดินต้องระวังอย่าให้อาวุธหันเข้าใส่เพ่ือนสมาชิกด้วยกันเอง 

 136. ห้ามแขวนอาวุธที่ไหลขณะเดิน 
 137. สมาชิกกองกลังติดอาวุธต้องรู้วิธีท าความเคารพหัวหน้าในขณะถืออาวุธ 

 ระเบียบและวิธ ีการแต่งกาย  
 138. การแต่งกายในขณะเข้าแถว คือ เสื้อ กางเกง ร้องเท้า หมวก อาวุธ serta 
sarung peluru dan lanja  

 139. ชุดแต่งในขณะลาดตระเวน การเข้าเวรและเข้าแถวต้องท าตามข้อ 138 
 140. ชุดแต่งกายในขณะกองโจรเดินลาดตระเวน คือ อาวุธพร้องซองกระสุน เสื้อ 
กางเกง หมวก กระเปุา ร้องเท้าและลั่นวาจา 

 ระเบียบและการท าความสะอาด 
 141. สิ่งจ าเป็นที่สมาชิกกองโจรทุกคนต้องมี คือ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เครื่องมือ

เย็บผ้าและผ้า Pelikat  
 142 สมาชิกกองก าลังอาวุธทุกคนจะต้องซักผ้าตามล าดับช่วงที่ได้ก าหนดไว้ 
 143 สมาชิกกองก าลังติดอาวุธจะต้องอาบน้ าช าระร่างกายตามล าดับช่วงที่ได้

ก าหนด ยกเว้นช่วงเวลาที่ถูกห้าม 
 144. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่จะท าการอุจจาระหรือปัสสาวะจะต้องท าเฉพาะที่ท่ี

ก าหนด ไว้เท่านั้น 
 145. ขยะทุกชิ้นจะต้องฝังเข้าไปในดิน 
 146. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธทุกคนต้องท าความสะอาดในค่ายของตน 

 147. อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ต้องจัดในช่วงเวลาเช้า 
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 ระเบียบและวิธ ีการสูบบุหร ี่ 
 148. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่สูบบุหรี่ต้องทิ้งก้นบุหรี่ในที่ เก็บขยะเท่านั้น 

 149. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธสามารถสูบหรี่ได้ในค่ายเท่านั้นหรือในขณะหยุดพัก
ในช่วงเวลาเดินทาง 

 150. การสูบบุหรี่ในเวลากลางคืนอนุญาตเฉพาะในเตนท์ของตนเองเท่านั้น ต้องระงับ 
ไฟบุหรี่จากการมองเห็น 
 ระเบียบการนอน ร ับประทานอาหาร  และอาบน้ า 

 151. สมาชิกที่ไม่เข้าเวรหรือรับหน้าที่อ่ืน จ าเป็นต้องนอนในเตนท์ของตนเท่านั้น 
 152. ในขณะนอน ต้องวางอาวุธในที่ท่ีสะดวกในการหยิบมาใช้เสมอ 

 153. กองก าลังติดอาวุธจ าเป็นต้องนอนในสถานการณ์ที่พร้อมท าสงครามเสมอ 
 154. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามเดินเล่นในเวลากลางคืน 
 155. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามออกไปเล่นในเตนท์ของเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ใน

เวลากลางคืน 
 156. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องรับประทานอาหารในช่วงเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

 157. อาหารที่เหลือกินต้องทิ้งในหลุมขยะที่ได้เตรียมไว้  
 158. สมาชิกห้ามอาบน้ าทีละหลายๆ คนหรือเกินสี่คนขึ้นไป 
 159. สมาชิกที่ก าลังอาบน้ าต้องสับเปลี่ยนกันเพ่ือเฝูาเพ่ือนสมาชิกอ่ืนที่ก าลังอาบน้ า 

 160. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธต้องไม่ทิ้งอาวุธอย่างไม่เป็นระเบียบในขณะอาบน้ า 
 161. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธห้ามส่งเสียงดังในขณะอาบน้ า 
 ระเบียบเฉพาะส าหร ับหัวหน้ากองโจร  

 162. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องมีความรับผิดชอบในทุกการสั่งการที่ได้สั่งไว ้
 163. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องก าหนดให้ระเบียบการที่ได้ท าไว้ทั้งหมดถูก

ด าเนินการอย่างเป็นระเบียบ 
 164. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องมีการสั่งการเฉพาะให้กับหัวหน้าพลตระเวน 
 165. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องมีการวางแผนเทคนิคในการกระท าทุกครั้งที่จะมี

การสั่งการ 
 166. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องวางแผนการปูองกันในขณะมีการต้ังแคมป์ในที่

ต่างๆ 
 167. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องอ่านระเบียบการให้กับสมาชิกกองโจรทุกครั้ง
ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่  

 168. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องก าหนดเวรทุกครั้งที่ มีการต้ังแคมป์ 
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 169. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องบังคับให้สมาชิกทุกคนต้องมีระเบียบการนี้  และ
ต้องท าการตรวจทุกเช้า 

 170. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องท าการตรวจแถวทุกๆ การเข้าแถวครั้งแรกและ
สุดท้าย 

 171. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องก าหนดให้สมาชิกรับประทานยาที่ได้ก าหนดไว้ 
 172. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธ ต้องสั่งการให้รองท าหน้าที่ในการก าหนดกรอบ  
การเข้าเวร ลาดตระเวน รับประทานอาหาร อาบน้ า ละหมาด และท าหน้าที่ในกองก าลังของตน  

 173. ทุกหัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องปฏิบัติตามการสั่งการของผู้บังคับบัญชา 
 174. ทุกหัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องพยามชักชวนชาวบ้านโดยวิธีการละเอียดอ่อน

เพ่ือสนับสนุน การต่อสู้เพ่ือเอกราช 
 175. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องเฝูาระวังสมาชิกที่ออกจากค่ายโดยไม่ขออนุญาต 
 176. หัวหน้าก าลังติดอาวุธต้องก าหนดรหัสลับในทุกๆ 24 ชั่วโมง 

 177. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องบรรยายหรือให้ความรู้ด้านการทหารและระเบียบ
การต่างๆ ให้กับสมาชิกกองโจร 

 178. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธห้ามส่งสมาชิกเพ่ือหยุดพักผ่อน ยกเว้นหากได้รับ
อนุญาตจากกองบังคับบัญชา 
 179. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องท ารายงานประจ าวัน การสู้รบ การจู่โจมและ

อ่ืนๆ ให้กับกองบัญชาการ 
 180. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องมีการสร้างกองบัญชาการขึ้นในค่าย 
 181. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธต้องหาข้อมูลฝุายศัตรูให้มากที่สุด 

 182. หัวหน้ากองก าลังติดอาวุธห้ามอยู่ฝุายใดฝุายหนึ่งของสมาชิก 
 ระเบียบการลาหยุดพักผ่อน  

 183. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่จะขอลาหยุดพักต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
กองโจร 
 184. ห้ามส าหรับสมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่ลาหยุดพักไปเดินเล่นในที่อันตรายและ

ที่ท่ีมีศัตรู 
 185. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธอนุญาตให้ลาพักผ่อนไม่เกินสองสัปดาห์ ยกเว้นกรณี

ได้รับอนุญาตให้ท าหน้าที่อ่ืน 
 186. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่อยู่ในช่วงลาพักผ่อนจ าเป็นต้องกลับสู่กองก าลัง
ด่วน แม้พ่ึงลาใหม่ๆ ก็ตามแต่ 
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 187. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธไม่สามารถไปยังกองบัญชาการยกเว้นหากได้รับ
อนุญาต 

 188. สมาชิกกองก าลังติดอาวุธที่จะขอลาพักผ่อนจ าเป็นต้องรายงานให้ทราบว่าจะ
ไปไน วันเวลาที่จะไป 

จัดท าโดย 
สภาองค์กรน า 

ฝุายกองก าลังติดอาวุธ 

แปลโดย มาหะมะรอยาลี  บิดิง 
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ผนวก ค  

 

 
 

P.U.L.O การต่อสู้ที่มีส่วนร ่วมของประชาชนชาวปาตานี 
 

 เม่ือวันที่ 22 มกราคม 1967 ซ่ึงเป็นวันก่อต้ังขององค์กรปลดปล่อยปาตานี (PULO) 
องค์กรนี้ถูกก่อต้ังโดยนักต่อสู้คนส าคัญที่ร่วมกันเป็นหนึ่งเพ่ือก่อต้ังองค์กรนี้ขึ้นมาซ่ึงสอดคล้องกับค าสอน
ของอิสลามและข้อบังคับของนานาชาติ การต่อสู้ของพูโลต้ังขึ้นบนหลักคิดส าคัญสี่ประการ ดังนี้  

 1. ศาสนา : จงกล่าวเถิดพระองค์อัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ : แท้จริงศาสนาแห่งอัลลอฮฺ  คือ
อิสลาม 

 2. มาตุภูมิ : อัลลอฮฺนั้นทรงเป็นที่พ่ึง : แผ่นดินนั้นปวงบ่าวของเราที่ ดีมีคุณธรรมจะ
เป็นผู้สืบมรดกมัน 
 3. ประเทศชาติ : พระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติ :  แท้จริงเราได้ให้พวกเจ้า

แยกเป็นเผ่า และตระกูลเพ่ือจะได้รู้จักกัน 
 4. มนุษยธรรม : ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือพระองค์ : โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาใน

รูปแบบที่สวยงาม 
 5. อิสลามคือศาสนาที่ถูกยอมรับโดยพระองค์อัลลอฮฺ เพราะนั้นเป็นที่บังคับส าหรับ
ชาวมุสลิมปาตานี 

 และมุสลิมทั้งโลกเข้าใจว่าศาสนาอิสลามคือศาสนาที่ได้สั่งสอนมนุษย์ทั้งมวล เพราะ
อิสลามเท่านั้นที่จะรับประกันความพ่ึงพอใจของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ชาวมุสลิมปาตานีต้องได้รับอิสรภาพใน
ศาสนาของตนเอง เป็นศาสนาในการปกครองประเทศ เราไม่สามารถที่จะมอบหมายการปกครองประเทศ

ให้กับผู้ปฏิเสธศรัทธา (กาฟีร) ส่วนในด้านการท าอีบาดะห์เท่านั้นที่เรามอบหมายตนกับอัลลอฮฺ หลักคิด
ดังกล่าวนั้นเป็นความคิดที่ถูกวางกรอบโดยผู้ล่าอาณานิคมและศัตรูอิสลามโดยสิ้นเชิง พวกเขาต้องการ

ให้เรามีความคิดที่ผิดเพ้ียนจากค าสอนที่แท้จริง (ศาสนาแยกออกจากการเมือง) เรา  คือ ประชาติของ
ท่านนบีมูฮ าหมัด เราจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจหลักค าสอนของท่านนบีและซอฮาบะห์ในการที่เราจะเผชิญ 
กับศัตรูอสลาม เพ่ือที่จะเชิดชูอิสลามให้เป็นศาสนาอันสูงสุดและเป็นศาสนาในการปกครองประเทศ 

ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสในอัลกุรอานที่มีความว่า แท้จริงศาสนาแห่งอัลลอฮฺ  คือ อิสลาม ถึงแม้ว่ามักกะห์ 
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คือ เมืองเกิดขอนท่านนบี แต่ท่านยอมที่จะอพยพไปยังมาดีนะห์ เพราะเป็นค าสั่งของอัลลอฮฺ  (ซ.บ.) 
ท่านก็ยอมที่จะอพยพท่ามกลางความยากล าบากก็ตาม แต่ท่านนบีมูฮ าหมัด (ซ็อลฯ) และผู้ตามแนวทาง

ของท่านอดทนและยอมที่จะปฏิบัติตามค าสั่งจากพระองค์อัลลอฮฺแม้การอพยพจะเป็นไปด้วยความยาก 
ล าบากก็ตาม จนในที่สุดสามารถสร้างประเทศอิสลามที่มาดีนะห์และสุดท้ายอิสลามได้ถูก เผยแพร่ไป

ทั่วโลก 
 เพราะฉะนั้นเราชาวมุสลิมที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมูฮ าหมัด (ซ็อลฯ) ไม่ควร 
ที่จะยอมให้ดินแดนของเรา (ปาตานี) ถูกปกครองโดยผู้ปฏิเสธศรัทธา (กาฟีร)  จ าเป็นต้องวางศาสนา

อิสลามเป็นศาสนาสูงสุดและปกครองมวลมนุษย์ทั้งหมดให้อยู่ภายใต้การปกครองของอิสลาม ทั้งหมด
เป็นภาระหน้าที่ของเราที่ต้องสละตนพร้อมชีวาเพ่ืออัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ 

 
เช ื้อชาติและภาษา 
 มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ย่อมมีเชื้อชาติของตนเอง “แท้จริงเราได้ให้พวกเจ้าแยก

เป็นเผ่าและตระกูลเพ่ือจะได้รู้จักกัน” เราทุกคนย่อมมีชาติของตนเอง คือ ชาติมลายูปาตานี แดนนี้
แห่งนี้ คือ ชาติที่มีเกียรติและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในยุคสมัยที่ปกครองของปาตานี โดยการปกครองของ

ราชวงศ์มลายูสมัยก่อน เพราะเหตุนี้เราจ าเป็นต้องวางดินแดนของเรา (มลายู) เป็นชาติและภาษาที่มี
อ านาจปกครองส าหรับประชาชาติของเรา อย่าให้พวกกาฟีรสยามต้องมาครอบง าความคิดลูกหลานของ
เราสู่ความคิดของพวกเขา เพราะเราทุกคน คือ ลูกหลานชาติมลายูที่ มีอ านาจในการปกครองตนเอง 

เราอย่ายอมขายศักด์ิศรีของเราให้กับใคร อย่ายอมรับภาษาไทยดังที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน  คือ เรา
ยอมเปลี่ยนชื่อจากมลายูเป็นชื่อภาษาไทยด้วยคุณค่าอันต่ าต้อย และเราไม่รักในภาษาของตนเองสุดท้าย
ภาษาเขาเราท าให้มันมีคุณค่าในการพูดคุยในแต่ละวันของเรา.   

 ### ภาษามลายูจะไม่หายจากโลกใบนี้ #### เราทุกคน คือ ประชาชาติชามลายู
ปาตานี ที่มีเกียรติอย่า’ยิ่ง เราถือว่าภาษามลายูคือภาษาสูงสุดในการปกครองประชาชาติเราเอง ถ้า

ไม่อย่างนั้นภาษาเราจะจางหายไปกับกาลเวลา นี้คือชาติต้นตระกูลเลือดเนื้อบรรพบุรุษของเราโดยแท้
ในดินแดนอันทรงเกียรตินี้.  
 

(มาตุภ ูมิ)  
 ปาตานีคือดินแดนที่เป็นสมบัติของคนมลายู เพราะเหตุนี้ไม่ควรนักที่ เราในถานะลูกหลาน

แผ่นดินนี้ยอมมอบให้กับสยาม (กาฟีรฮารบี) (แผ่นดินนั้นปวงบ่าวของเราที่ ดีมีคุณธรรมจะเป็นผู้สืบ
มรดกมัน) 
 แผ่นดินแห่งนี้ คือ มรดกสืบทอดของเราชาวมุสลิม เพราะฉะนั้นจ าเป็นส าหรับเรา

ต้องกู้กลับคืนดินแดนของเรา และเราต้องบริหารประเทศนี้ตามแนงทางของอัลกุรอานและซุนนะห์ 
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อย่าได้มอบเกียรติอันนี้ให้กับกาฟีร เพ่ือปกครองดินแดนของเราอย่างที่เป็นดังที่เป็นในวันนี้ เพราะอิสลาม
ไม่ได้สอนให้ผู้ปฏิเสธศรัทธา (กาฟีร) ต้องมาจูงเราชาวมุสลิมในการปกครองประเทศ 

 
(มนุษยธรรม)  

 เราประชาชาติมลายูปาตานีที่เป็นชนส่วนใหญ่ที่ประกอบด้วยชาวมลายู แน่จริงแล้ว
ไทยต้องให้สิทธิที่เราเรียกร้องนี้ ในนามสิทธิมนุษยชน แต่รัฐบาลไทยยังด้ือรั้นไม่ยอมรับในสิ่งที่ เป็นจริง
กับชาวมลายูปาตานี แถมยังพยายามสร้างความเข้าใจให้กับชาวมลายูว่า (เราทุกคน คือ คนไทย) และ

ยังใส่ร้ายให้กับเหล่านักต่อสู้เพ่ืออิสลามว่าเป็นขบวนการโจรก่อการร้ายอีกด้วยซ้ าไป ทั้งหมดนี้ เกิดขึ้น
เพราะพวกเขากลัวประชาชนจะลุกต่อต้านรัฐบาลนั้นเอง อันที่แท้จริงแล้วเรามีสิทธิที่จะเรียกคืนดินแดน

ที่ถูกยึด เพราะถ้าหากเราอ้างข้อตกลงของสหประชาชาติ  ปี 1960 มีอยู่ว่าชนส่วนน้อยมีสิทธิที่จะ
เรียกร้องอิสรภาพและเอกราชของประเทศ ฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราเรียกร้องในวันนี้  สอดคล้อง
กับค าสอนของศาสนาและกฏหมายข้อบังคับของสหประชาชาติ ที่ได้ให้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ให้กับ

ประชาชนที่ต้องการเสรีภาพและเอกราชในการปกครองตนเอง 
 

โดยทั่วไป 
 เป็นที่ขัดเจนว่าองค์กรพูโล คือ องค์กรเพ่ือต่อสู้ของชาวมลายูปาตานีที่ ต้องการปลด 
ปล่อยประเทศ และต้องการที่จะสร้างประเทศอิสลามมลายู พูโลถูกก่อต้ังขึ้นบนพ้ืนฐานของอิสลาม 

การเมืองและการทหาร (United) มีความหมายว่าการรวมประชาชาติมลายูปาตานีในองค์กรเดียวกัน 
(Organization) ที่จะให้ชาวปาตานีเป็นตัวแทนในระดับนานาชาติ ที่ เป็นเอกลักษณ์การรวมตัวของ
ชาวมลายูปาตานีสู่การต่อสู้เพ่ือเอกราช (Liberation) ที่แท้จริงโดยพูโล (และพวกเจ้าจงยึดสายเชือก

ของอัลลอฮฺโดยพร้อมกันทั้งหมดและจงอย่าแตกแยกกัน) เป็นการใส่ร้ายอย่างสิ้นเชิงหากมีการกล่าวหา
ว่าพูโลไม่ต้องการรวมตัวกับคนอ่ืน เพราะหากเราดูชื่อขององค์กรเอง คือ (United) ที่ต้องการร่วมกับ

ทุกภาคส่วน ทุกพรรคและสังคมมลายูปาตานีทั้งหมดในองค์กรนี้ (Organization) ที่เปรียบได้กับรัฐบาล
ที่ปกครอง และเป็นตัวแทนของชนส่วนน้อยของชาวมลายูปาตานีสู่หนทางกอบกู้เอกราชและปกครอง
ตนเอง (P.U.N.C) สภาสหรัฐปาตานี 

 
การปฏ ิว ัติและประชาธ ิปไตย  

 การปฏิวัติ คือ การต่อสู้ของประชาชนที่ท าการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการปกครอง 
จากการคุกคามทุกประเภทและจากการล่าอาณานิคม การปฏิวัติจะสามารถบรรลุได้ ต่อเม่ือประชาชน
ทั้งหลายที่ถูกคุกคามจะรวมตัวเป็นหนึ่งในองค์กรเดียวกันที่ไม่เกิดความแตกแยก เพราะพลังของการปฏิวัติ

ประชาชนที่เป็นเอกภาพนั้นจะสามารถเอาชนะรัฐบาลที่ปกครองโดยไม่ใช้อาวุธ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลง
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ของการปฏิวัติหรือพลังของการต่อสู้ที่แท้จริง คือ การเปลี่ยนแปลงจากความล้าหลังสู่ความส าเร็จ จาก
ความอ่อนล้าสู้ความเข้มแข็ง จากที่อยู่ภายใต้อาณานิคมสู่เอกราช  

 การปฏิวัติของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญในการเดินสู่จุดหมายของการได้รับเอกราช 
เพราะฉะนั้นเราต้องปลูกฝังให้ประชาชนทุกคนมีให้มีวิญญาณของการปฏิวัติที่แท้จริง และเราต้องมา 

ร่วมกันต่อต้านการคุกคามและการล่าอาณานิคม 
 ประชาธิปไตย คือ การปกครองโดยประชาชนที่ถูกเลือกเป็นผู้แทนในสภาและรัฐบาล 
ประชาติมีอ านาจเต็มที่ในการร่วมพัฒนาประเทศและมีสิทธิแสดงข้อคิดเห็น 

 เราจ าเป็นต้องรับรู้ร่วมกันว่า (ดินแดนปาตานี) ยังไม่มีเอกราชที่แท้จริงส าหรับชาวมลายู 
เพราะเรายังไม่สามารถใช้ระหว่างการปฏิวัติกับประชาธิปไตยของประชาชนอย่างถูกต้อง เพราะในขณะ  

นี้เรายังไม่มีสนามในการแข็งขันและการเลือกต้ังอย่างประเทศที่ได้รับเอกราชแล้ว  (ประชาธิปไตย) 
เพราะฉะนั้นเราต้องท าการปฏิวัติในองค์กรเดียวกันที่มีพลังและมีความสามารถในการก้าวสู่การได้รับ
เอกราช ท าไมเราต้องทะเลาะต่อสู้กันเพียงเพ่ือได้มาต าแหน่งประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี

จนต้องแตะแยกกันในหมู่พวกเรากันเอง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีต้นเหตุจากเพราะเราใช้การปฏิวัติและ
ประชาธิปไตยอย่างไม่ถูกต้อง  

 เราในปัจจุบันนี้ (นักต่อสู้) ต้องรับรู้ว่าเราก าลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ อ่อนแอและไม่
แน่นอน แตกแยกในความคิดไม่ยอมรับซ่ึงกันและกัน เพราะต่างตนต่างคิดว่านี้ คือการต่อสู้ในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่เราเปรยีบเทียบดังการแข็งขันของรัฐบาลกับฝุายค้าน เพราะต่างคนต่างต้องการรวบรวม

คะแนนเสียงจากประชาชนที่สนับสนุนตนเอง 
 เพราะฉะนั้นเราต้องมาร่วมกันสร้างความเข้าใจในการต่อสู้ที่ถูกต้องแท้จริงเพ่ือความส าเร็จ
ของเราร่วมกัน เราต้องถืออย่างชัดเจนว่ารัฐบาลไทย คือ ศัตรูอันดับแรกของเราทุกคน และเราต้อง

ร่วมพลังในการต่อสู้ในระบอบการปฏิวัติมิใช่ประชาธิปไตย ถ้าหากปาตานีได้รับเอกราชจริงๆ และวิธี  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยถูกน ามาใช้ในสภาแล้ว มีทั้งฝุายรัฐบาลและฝุายค้าน ใครได้เสียง

มากได้เป็นรัฐบาล ได้เป็นประธานาธิบดีและรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตาม ณ.เวลานี้ที่ส า คัญ  คือ เราต้อง
สร้างจิตวิญญาณแก่ประชาชนเพ่ือท าการต่อสู้แบบการปฏิวัติและการได้มาสู่เอกราชของดินแดนแห่งนี้ 
 สุดท้ายนี้เราหวังว่าองค์กรพูโลเป็นตัวแทนของชาวมลายูปาตานีและถูกการยอมรับ

โดยสังคมนานาชาติและสังคมภายในประเทศ และที่ส าคัญที่สุดคือเป็นองค์กรที่สร้างความหวาดกลัว
ให้กับนักล่าอาณานิคมสยาม 

จัดท าโดย  
กองก าลังอิสระอิสลามปาตานี 

กันยายน ค.ศ.1994  

แปลโดยมาหะมะรอยาลี บิดิง 
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เพลงชาติพูโล 
 

 โอ้หนุ่ม ที่เป็นความหวังของประเทศ เยาวชนสาวท่ีเป็นเสาหลักของชาติ 
 มาเถิดมา  เราร่วมกันต่อสู้ 

 เพ่ือปกปูองศาสนาและประเทศชาติ ให้เลือดแช่บนแผ่นดิน  
 ขอเพียงให้เราส าเร็จ   – ขอเพียงให้เราส าเร็จ  
 เราต่อสู้ และต่อสู้     ปาตานีต้องได้รับเอกราช 

 Bujur lalu lintang patah tumbuh hilang bergaanti 
 หนุ่มสาวผู้ปกปูองประเทศ  จงชูอาวุธแห่งการปฏิวัติ 

 เต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของนักสู้  (อัลลอฮฺทรงอยู่เคียงข้างเรา –  
  อัลลอฮฺทรงอยู่เคียงข้างเรา) 
 

 
เพลงกองทัพพูโล 

 
 แผ่นดินปาตานีประเทศของเรา แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนอันทรงเกียรติ 

 แผ่นดินปาตานีสมบัติของเรา พ้ืนดินที่มาแห่งชาติมลายู 
 เป็นประเทศที่เจริญมาต้ังแต่อดีต แดง ขาว ด า ดาวเดือน เหลืองธงชาติเรา 
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ผนวก ง 
ธรรมนูญพูโล  

 

 
 

พี ยู แอล โอ  1968 
องค์กรปลดปล่อยสหปัตตานี 

ได ้ท าการแก้ไขเมื่อวันที่ 1 เมษ ายน 2005 ตรงกับ 22 รอบีอ ุลอ ัววาล 1426 
ด้วยพระนามของอ ัลลอฮฺผู้ทรงกร ุณา ผู้ทรงเมตตาเสมอ  

 
 อัลลอฮฺได้ตรัสว่า และผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมาแล้ว ชนเหล่านี้ 

แหละ คือ ผู้ปฏิเสธศรัทธา (อัลมาอีดะห์ : 44) 
 อัลลอฮฺได้ตรัสว่า และผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมาแล้ว ชนเหล่านี้ 
แหละ คือ ผู้อธรรม (อัลมาอีดะห์ : 45) 

 อัลลอฮฺได้ตรัสว่า และผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมาแล้ว ชนเหล่านี้ 
แหละ คือ ผู้ที่ท าชั่ว (อัลมาอีดะห์ : 57) 

 รายงานจากอาบีฮูรอรเราะห์รอฎียาลัลอฮอันฮูกล่าวว่า รอซูลุลลอฮ (ซ.อ.) ได้กล่าว
ว่า  
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บทน า 
 ส าหรับผู้ต่อสู้พูโลจ าเป็นต้องรับทราบว่า อะไร คือ เปูาหมายในการต่อสู้ของพวกเขา

และอะไร คือ วิธีการและขั้นตอนตามที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า แท้จริงอัลลอฮฺทรงฝีมือที่ ต่อสู้ในหนทางของ
พระองค์เป็นแถวเดียวกันประหนึ่งพวกเขาเป็นอาคารที่ยึดติดกัน (อัศศ็อฟ : 4)  

 
ธรรมนูญ 
 องค์ปลดปล่อยสหปาตานี ได้ถูกก่อต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 22 มกราคม คศ.1968 

 บทที่ 1 ชื่อ ธง สัญลักษณ์ กองบัญชาการ ค าแนะน า และอาณาเขต  
 ข้อที่ 1/1 ชื่อ  

 ในภาษามลายู : เปอร์ตูบูฮัน ปืมเบบาซัน ฟาตอนี เบอร์ซาตู 

 ในภาษาอาหรับ : المتحدة فطاني تحرير منظمة  

 ในภาษาอังกฤษ : PATANI UNITED LIBERATION ORGANIZATION 

 
 ข้อที่ 1/2 ธง 
 ธงขององค์กรจะมีสี่สีด้วยกัน อันประกอบด้วย สีแดง ขาว ด าและดาวเดือน สีเหลือง 

จันทร์เสี้ยวและดาวจะต้ังอยู่ในกรอบสีด า 
 

ร ูปแบบ  
 ลายสีแดงด้านบนแทรกด้วยสีขาวแดง ขาวแดงและสีแดง  
 ค  าอธ ิบาย : 

 สีแดง : เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ 
 สีขาว : เป็นสัญลักษณ์ของความสุจริตและความจริงใจ 

 สีด า : เป็นสัญลักษณ์ของการยึดม่ัน 
 สีเหลือง  : เป็นสัญลักษณ์ของอธิปไตยและความเจริญ 
 จันทร์เสี้ยว : เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสลาม 

 ข้อที่ 1/3 สัญลักษณ์  
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 ร ูปแบบ  
 

 
 

 อธิบาย : 
 - นกที่พยายามจะบินขาถูกล่ามโซ่ 
 - จันทร์เสี้ยวและเดือนเต็มดวง คือ ความสมบูรณ์แบบของศาสนาอิสลาม 

 - ต้นข้าวเจ็ดก้านทั้งสองข้างมีความหมายว่าความเจริญ 
 - กรีซและดาบ คือ ความแข็งแกร่งของมลายูอิสลาม 

 - หัววัว คือ ประชาธิปไตย (ซูรอในหมู่พวกเขา) 
 - ชั่ง คือ ความยุติธรรม 
 - โซ่ คือ การผสมผสาน 

 - ดวงอาทิตย์ คือมนุษยธรรม 
 - กระดาษสองม้วน คือ ธรรมนูญขององค์กรพูโลและกฎหมายนานาชาติ  

 ข้อที่ 1/4 ส านักงานขององค์กร (ศูนย์กลางขององค์กร)  
 ส านักงานขององค์กรคือที่ปาตานีดารุสสาลาม 
 ข้อที่ 5/1 เปูาหมายหลัก 

 ทางองค์กรขอให้มีการปลดปล่อยแผ่นดินปาตานีจาก segeting kera ในทางตอนเหนอื 
ทางตอนใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย ทางทิศตะวันออกของทะเลจีนใต้ และตะวันตกทะเลอันดามัน  

 มาตราที่ 1/6 อาณาเขต 
 5 จังหวัด 20.299 ตารางกิโลเมตร 
 14 จังหวัด 70.189 ตารางกิโลเมตร 
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 บทที่สอง จุดประสงค์ พ้ืนฐาน หลักคิดและการชักชวน 
 ข้อที่ 2/1 จุดประสงค์  

 จุดประสงค์หลักขององค์กร คือ ปลดปล่อยและกอบกู้เอกราชปาตานีจากประเทศไทย
และปกครองรัฐหรือประเทศมลายูปาตานีที่ยืนอยู่บนพ้ืนฐานของอัลกุรอาน อัลฮาดิษ อิจมาอฺ กียาส 

เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดส าหรับประชาชนชาวปาตานี ในทุกยุคสมัย ปัจจุบัน ตลอดจนถึงอนาคตด้วยกับ
รากฐานที่ได้ก าหนดไว้และพลังที่พวกเขามีอยู่แล้ว 
 ข้อที่ 2/2 รากฐาน 

 องค์กรมีพ้ืนฐานสองประเภทด้วยกัน คือ  
 1. รากฐานหลัก (ปรัชญา) หรืออีกชื่อ คือ รากฐาน 4 รากฐาน หลักขององค์กร คือ 

สิ่งที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมประเพณีของชาวปาตานีและสอดคล้องกับความต้องการของ
พวกเขาซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ UBANGTAPEKEMA คือ  
  - ศาสนา (อิสลาม) ที่มีหลักฐานในค าภีร์อัลกุรอาน  

  - ชาติ ที่มีหลักฐานในค าภีร์อัลกุรอาน 
  - มาตุภูมิ  

  - มนุษยชน 
 2. Dasar pelaksanaan  
  ในการด าเนินการให้องค์กรมีความเจริญและพัฒนาขึ้นเรื่อยมาทางองค์กรได้ด าเนิ นการ 

บน 9 พ้ืนฐาน อันประกอบด้วย 4 พ้ืนฐานส าคัญเพ่ือบรรลุเปูาหมายและความพ่ึงพอใจของอัลลอฮฺ 
(ซบ.) มีดังต่อไปนี้ 
  - ความเป็นศาสนาอิสลาม ที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอาน “แท้จริงศาสนา

แห่งอัลลอฮฺ คือ อิสลาม (อาลาอิมรอน) และ.......................................................... 
  - เช ื้อชาติ ที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอาน “แท้จริงเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็น

เผ่าและตระกูลเพ่ือจะได้รู้จักกัน......(อัลฮูยูรอด 13) 
  - ประเทศชาติ ที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอาน “แผ่นดินนั้นปวงบ่าวของเรา
ที่ดีมีคุณธรรมจะเป็นผู้สืบมรดกมัน (อัล-อัมบียาอฺ : 105 ) 

  - มนุษยธรรม ที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอาน “และโดยแน่นอนเราได้ให้เกียรติ 
แก่ลูกหลานนบีอาดัม (อัล-อิสรออฺ : 70)  

  - ความยุติธร รม ที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอาน……………………………………. 
  - การปกครองโดยประชาชน (ประชาธิปไตย) ที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอาน
.............................. 

  - การป้องกัน ที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอาน............................ .................. 
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  - ความเจร ิญ ที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอาน ความว่า ต่อเม่ือการละหมาด
ได้สิ้นสุดลงแล้ว ก็จงแยกย้ายกันไปตามแผนดิน และจงแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺ......  

  - ความเป็นพี่น ้องกัน (เอกภาพ) ที่มีหลักฐานจากโองการอัลกุรอาน ความว่า 
และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดยพร้อมกันทั้งหมดและจงอย่าแตกแยกกัน......และแท้จริง 

อัลลอฮฺทรงผืที่ต่อสู้ในหนทางของพระองค์เป็นแถวเดียวกัน 
 2/3 หลักคตินิยม 
 หากเรามองถึงหลักส าคัญในการด าเนินการเราสามารถที่จะน าเอกลักษณ์หลักนิยม

เพ่ือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการต่อสู้ของเราคือ  
 - อิสลาม คือ ศาสนาของเรา  

 - ประชาธิปไตย คือ ระบบการเมืองของเรา  
 - โอกาสที่เหมือนกันคือหนทางเศรษฐกิจของเรา 
 - ความมีมนุษยธรรมที่ดีเป็นสิ่งส าคัญในระบบทางสังคมและการเมืองภายนอกของเรา 

 - การได้รับเอกราช คือ สิทธิการเรียกร้องของเรา 
 - ความยุติธรรม คือ จริยธรรมอันดีงามและวัฒนธรรมของเรา 

 ข้อที่ 2/4 การชักชวน 
 ค ากล่าวท่ีเป็นการชักชวนสู่จิตวิญญาณการต่อสู้ของพูโลคือ อัลลอฮูอกับรั (อัลลอฮฺผู้
ทรงยิ่งใหญ่)  

 บทท่ี 3 แผนขององค์กร  
 ข้อที่ 3/1 แผนระยะสั้น  
 1. ปลูกจิตส านึกในการต่อสู้เพ่ืออิสลามและสร้างลมหายใจแห่งการเรียกร้องเอกราช

และชาตินิยม พร้อมทั้งเผยแพร่ความตระหนักทางการเมืองให้กับชาวมุสลิมปาตานี  
 2. ด าเนินกิจกรรมภายในองค์กรตามวิธีการและระบบที่ได้ท าไว้และได้ผ่านการวิเคราะห์

มาก่อน 
 3. พัฒนาเศรษฐกิจขององค์กร 
 4. วางระบบและสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองก าลังติดอาวุธขององค์กร 

 5. สร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับองค์กรกอบกู้เอกราชทั่วโลก และองค์กรต่างๆ ในระดับ
นานาชาติเช่นสหประชาชาติ องค์กรอิสลามและอ่ืนๆ 

 6. สร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งในเอเชีย แอฟรีกา อเมรีกา (เหนือและใต้) 
ออสเตรเลียและอ่ืนๆ 
 7. มททท 
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 8. ตอบรับความช่วยเหลือในทุกด้านจากประเทศต่างๆ และจากทุกฝุายที่รักอิสรภาพ 
และสันติภาพ  

 9. สร้างกลุ่มเพ่ือต่อสู้พร้อมทั้งควบคุมดูแลในทุกยุทธศาสตร์โลก 
 10. ส่งตัวแทนไปทุกประเทศในทุกด้านและทุกระดับ 

 11. สร้างความเป็นเอกภาพให้กับกลุ่มเคลื่อนไหวให้เป็นหนึ่ง 
 12. รวบรวมสังคมปาตานีให้อยู่ในเปูาหมายและการต่อสู่อันหนึ่งเดียว 
 13. สร้างสังคมปาตานีให้มีการศึกษาที่ดี 

 ข้อที่ 3/2 แผนระยะยาว 
 1. เตรียมการสถาบัน (การปกครอง) ประเทศอิสลามมลายูปาตานีเอกราช (สาธารณรัฐ 

มลายู) บนพ้ืนฐานของค าสอนของอิสลามตามหลักของอัลกุรอานและซุนนะห์  
 2. เตรียมพร้อมประกาศเอกราชของรัฐบาลอิสลามมลายูปาตานีที่ มีอิสรภาพ 
 3. สร้างรัฐบาลอิสลามมลายูปาตานี 

 ข้อที่ 3/2 แผนกิจกรรมอ่ืนๆ 
 1. ทางองค์กรจะรับอย่างเต็มใจส าหรับผู้รู้ อาลิมอูลามาอฺ (นักวิชาการ) พร้อมทั้ง

มิตรสหาย ในข้อคิดเห็นต่างๆ ในการร่วมกันสร้างประเทศปาตานีที่ เจริญรุ่งเรือง อันสอดคล้องกับ
ประวัติศาสตร์และประโยชน์ร่วมกัน 
 2. องค์กรพร้อมรับอย่างเปิดอกเปิดใจเพ่ือรับกองโจร อาสาสมัคร และที่ปรึกษาเพ่ือ

ร่วมกับประชาชนชาวปาตานีในการต่อสู้เพ่ือเอกราชจากนักล่าอาณานิคม เพ่ือปลดปล่อยประเทศนี้ใน
ระยะเวลาที่มองว่าจ าเป็นส าหรับองค์กรหากไม่เกิดอันตรายกับองค์กรและการต่อสู้ของประชาชน. 
 3. พยายามเปิดส านักงาน สาขา ในต่างประเทศที่สนับสนุนการต่อสู้เพ่ือเอกราชปาตานี 

 บทท่ี 4 การเมืองและนโยบายต่างประเทศ 
 ข้อที่ 4/1 การเมืองภายในประเทศ 

 1. องค์กรจะพยายามชี้แจงข้อเท็จจริงว่าด้วยการบริหารทั่วไปเพ่ือด าเนินการไปสู่
ความยุติธรรมและด าเนินการกฎหมายภายในประเทศ 
 2. องค์กรต่อต้านการกดขี่ทุกรูปแบบ การว่างงาน ไม่มีการศึกษา และโรคภัยต่างๆ 

 3. องค์กรต่อต้านคนทรยศที่น าพาส   การแตกแยกของประชาชนปาตานี 
 4. องค์กรได้มีความต้ังใจอันเหนียวแน่น การบันทึกที่ดีต่อการยึดแผ่นดินโดยนักล่า

อาณานิคมไทยที่อธรรมพร้อมกับพันธมิตร ว่าดินแดนปาตานีแห่งนี้จะกลับคืนสู่ปกติ 
 5. องค์กรจะกระท าอย่างเด็ดขาดส าหรับผู้ที่พยายามขัดขวางการต่อสู้ถึงแม้จะเป็น
ชาวปาตานีเองหรือชาวต่างชาติ พวกเขาจะได้รับบทลงโทษอย่างหนักที่สุด 
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 6. องค์กรจะพยายามเพ่ิมส าหรับกลุ่มเยาวชนชายและหญิง รูปแบบการช่วยเหลือ 
การพัฒนา อุตสาหกรรม ชมรมการท าธุรกิจ การวางแผนการพัฒนา แผนการพัฒนาสังคมและอ่ืนๆ. 

 7. องค์กรพร้อมให้เกียรติในอิสรภาพ และให้เกียรติในการออกข้อคิดเห็น ความคิด 
ท าการเผยแพร่ และเสรีภาพในด้านศาสนา พร้อมทั้งยอมรับสิทธิของสตรีและสิทธิอ่ืนๆ. 

 8. องค์กรจะพยายามให้มีส านักงาน สาขา ที่เป็นทางาการในประเทศต่างๆ ที่ มีชาว
ปาตานีอาศัยอยู่ 
 ข้อที่ 4/2 : การเมืองระหว่างประเทศ 

 1. ทางองค์กรจะพยายามสร้างความเข้าใจปัญหาการต่อสู้ของชาวปาตานีต่อสังคม
โลก ถึงแม้จะไม่ถูกยอมรับโดยสังคมนอกก็ตาม เพราะชาวปาตานีเองมีสิทธิในการก าหนดทิศทางการ

ด ารงชีวิตเอง พร้อมทั้งสนธิสัญญาที่ถูกยอมรับโดยสหประชาชาติเองมีการพูดถึงสันติภาพและการใช้
ชีวิตอย่างสงบสุข ปราศจากอันตรายต่างๆ. 
 2. กระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลต่างประเทศ ผ่านส านักงานหรือสาขาที่มีอยู่ในประเทศ

นั้นๆ. 
 3. สนับสนุนนโยบายประเทศที่เห็นด้วยกับการต่อสู้ของพูโลและที่รักสันติภาพและ

อิสรภาพ. 
 4. สนับสนุนในข้อตกลงว่าด้วยประเทศอาเซียนเป็นประเทศที่ถูกยกเว้น 
 5. องค์กรจะปฎิบัติตามนโยบายต่างประเทศในเชิงบวกและเต็มประสิทธิภาพ 

 บทท่ี 5  
 ข้อที่ 5/1 : สมาชิกองค์กร 
 - สมาชิกองค์กร คือ ผู้ที่ตามและพร้อมมอบชีวิตและก าลัง ทรัพย์สินและความคิด

พร้อมทั้งได้สมัครเป็นสมาชิกตามช่องทางที่ได้ก าหนดไว้ 
 ข้อที่ 5/2 : การเป็นสมาชิกขององค์กรแบ่งออกเป็นสามประเภท 

 - สมาชิกหลัก 
 - สมาชิกผู้สนับสนุน 
 - สมาชิกพิเศษ (ผู้ทรงเกียรติ) 

 1. สมาชิกหลัก : คือ คนเชื้อชาติมลายูที่สมัครเขาไปอยู่ในองค์กร พร้อมทั้งจ่าย
ค่าธรรมเนียมที่ทางองค์กรได้ก าหนด และทุ่มเทความคิดเพ่ือร่วมพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิ ภาพ ผ่าน

การพบปะต่างๆที่ทางองค์กรได้ก าหนดไว้. 
 2. สมาชิกผู้สนับสนุน คือผู้ที่สนับสนุนแบบไม่เป็นประจ า แม้จะเป็นการสนับสนุน
ในรูปแบบทรัพย์สิน แรงกาย ความคิดเห็น และไม่สมัครสมาชิกเข้าไปอยู่ในองค์กร 

 3. สมาชิกพิเศษ (ทรงเกียรติ) คือ ผู้ที่ถูกมอบการเป็นสมาชิกโดยสภาองค์กรน า 
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 ข้อที่ 5/3 เง่ือนไขการเป็นสมาชิกหลัก  
 - เป็นมุสลิมเชื้อชาติมลายู 

 - บรรลุนิติภาวะ 
 - ยอมรับและเชื่อฟังข้อบังคับขององค์กรพร้อมทั้งข้อตัดสินต่างๆ ด้วยค ากล่าวที่ได้

ก าหนดไว้ 
 - ผ่านการทดสอบฟัรฎูอีน  
 ข้อที่ 5/4 การขอสมัครเป็นสมาชิก 

 ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรต้องกรอกใบสมัครและส่งให้กับผู้ที่รับผิดชอบเพ่ือ
เป็นการสมัครด้วยหลักฐานที่ครบตามเง่ือนไข 

 บทท่ี 5 ประกาศนียบัตร/บัตรสมาชิก 
 1. สมาชิกองค์กรทุกคนต้องมีบัตรสมาชิกขององค์กร 
 2. ฝุายทะเบียนกลางขององค์จะเป็นผู้ออกบัตรสมาชิก 

 3. บัตรสมาชิกจ าเป็นต้องเก็บไว้อย่างดี ห้ามแสดงบัตรให้กับบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องอย่าง
เด็ดขาด 

 4. ฝุายทะเบียนสามารถยึดบัตรสมาชิกด้วยเหตุอันสมควรที่ทางฝุายเบื้องบนของ
องค์กรสามารถรับได้ 
 ข้อที่ 5/6 : การพ้นจากการเป็นสมาชิก 

 ด้วยเหตุอันใดอันหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. มีการขอออกจากสมาชิกด้วยตนเอง 
 2. ถูกถอนจากการเป็นสมาชิกด้วยเหตุอันสมควร 

 3. มอบตัวให้กับฝุายศัตรู 
 ข้อที่ 5/7 : สิทธิและหน้าที่ 

 1. สิทธิของสมาชิก คือ  
  - สมาชิกมีสิทธิที่จะถูกเลือกโดยองค์กรให้ด ารงต าแหน่งใดๆก็ตามภายในองค์กร 
  - สมาชิกมีสิทธิท่ีจะร่วมแสดงข้อคิดเห็นที่จะน าพาสู่การพัฒนาองค์โดยผ่านช่องทาง 

บางช่องทาง 
 2. หน้าที่ของสมาชิก 

  - สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามการสั่งการขององค์กร  
  - สมาชิกทุกคนต้องท าตนให้เป็นอย่างนักต่อสู่เพ่ือศาสนาตามค าสอนของอิสลาม 
  - สมาชิกองค์กรต้องร่วมกันสร้างความเจริญให้กับองค์กรทุกเวลา 

  - สมาชิกองค์กรทุกคนต้องรักษาเกียรติและอัตลักษณ์ขององค์กร 
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  - สมาชิกขององค์กรต้องเข้าร่วมการอบรมที่ทางองค์กรได้จัดไว้และการฝึกต่างๆ 
หากจ าเป็น  

 บทท่ี 6 : การประชุมภายในองค์กร  
 ข้อที่ 6/1 การประชุมภายในขององค์กรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

 1. การประชุมใหญ่ 
 2. การประชุมทั่วไป 
 3. การประชุมพิเศษ 

 
 1. การประชุมใหญ่  

  การประชุมใหญ่ขององค์กรจะมีขึ้นทุกๆ สี่ปีเพ่ือ  
  - เลือกประธานองค์กร : สมาชิก MKP  
  - รับฟังข้อคิดเห็นต่างๆจากตัวแทน 

 2. การประชุมทั่วไป  
  การประชุมใหญ่จะถูกก าหนดโดยการตัดสินใจในที่ประชุมต่างๆ เม่ือไรก็ได้ 

 3. การประชุมพิเศษ  
  การประชุมพิเศษขององค์กรต้องถูกก าหนด โดยประธานที่ประชุม เพ่ือร่วมกัน
หาวิธีแก้ปัญหาร่วมสมัยที่ถูกเรียกร้องโดยกรรมการที่ประชุม ที่ มีผู้ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อ ยสองใน

สามของกรรมการที่ประชุม 
  กรรมการประชุมใหญ่ 
  - สมาชิก MKP 

  - ตัวแทนจาก PKC  
  - ตัวแทนนัมพรา 

  - ตัวแทนเยาวชน 
  - ตัวแทนฝุายสตรี 
  - ตัวแทนจากชมรมนักศึกษาเพ่ือปลดปล่อยปาตานี 

  ขั้นตอนการเลือกสมาชิก MKP 
  - เลือกด้วยวิธีนับจ านวน 

  - ผู้สมัคร MKP ต้องมาจาก PKC 
  - การประชุมใหญ่ขององค์กรได้รับการสนับสนุนโดย MKP และด าเนินการโดย
ฝุายเลขาธิการใหญ่ 
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 บทท่ี 7 : การบริหารองค์กร 
 ข้อที่ 7/1: การบริหารองค์กรแบ่งออกเป็นสองสภา 

 1. สภาซูรอ คือ สภาผู้น าองค์กร 
 2. สภาอูลามาอฺ  (ที่ปรึกษาขององค์กร) 

 
 1. สภาผู้น าองค์กร: 
  - มีหน้าที่ในการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การท างานขององค์กรตามมติ

ข้อเสนอในที่ระชุมใหญ่ 
  - การพัฒนาองค์กรในทุกช่วงเวลา 

  - ก าหนดทิศทางขององค์กร 
 2. สภาอูลามาอฺ :  
  - เป็นสภาที่ปรึกษาให้กับองค์กร 

  - ควบคุมดูแลการด าเนินการขององค์กรให้เป็นไปตามซารีอะห์ 
  - พยายามชักชวนสังคมปาตานีให้สนับสนุนการต่อสู้ขององค์กร  

 ข้อที่ 7/2 : โครงสร้างสภาผู้น าองค์กร  
 สภาผู้น าองค์กร ประกอบด้วย สมาชิก 19 คน 
 1. ประธาน 

 2. รองประธาน 
 3. ผู้ช่วยประธาน 
 4. เลขาธิการ 

 5. หัวหน้าฝุายเยาวชน 
 6. หัวน้าฝุายสตรี 

 7. สมาชิก 9 คนที่ถูกเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ 
 8. สามคนที่ถูกแต่งต้ังโดยประธาน 
 ข้อที่ 7/3 : อ านาจและหน้าที่ของสภาผู้น าองค์กร  

 - แต่งต้ังและให้กรรมสิทธ์ิแก่ประธาน รองประธาน ผู้ช่วยประธาน เลขาธิการและ
มีสิทธิที่จะทอดถอนกรรมสิทธ์ิทั้งหมด 

 - ให้สัตยาบันและยกเลิกการก่อต้ังทั้งหมดโดยองค์กร 
 - ก าหนดและให้การยอมรับการถูกปลดจากการเป็นสมาชิกและท่าทีส าหรับสมาชิก
ที่กระท าความผิด 
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 หน้าที่ของสภาผู้น าองค์กร  
 - สนทนาข้อเสนอแนะที่ได้เสนอในที่ประชุมใหญ่ 

 - ควบคุมการท างานของแต่ละฝุาย 
 - ก าหนดนโยบายขององค์กรกับประเทศต่างๆ องค์กร และขบวนการทั้งในและ

ต่างประเทศ 
 - ก าหนดแผนการต่างๆ ยุทธศาสตร์ขององค์กรในแต่ละฝุาย 
 ข้อที่ 7/4 : ภาระและหน้าที่ของประธาน รองประธาน ผู้ช่วยประธาน เลขาธิการ 

 1. ประธาน 
  - น าการประชุม 

  - แต่งต้ังหัวหน้าฝุายและรอง และจะถูกยอมรับโดยสภาผู้น าองค์กร 
  - ก าหนดเวลา วันที่ สถานที่ และก าหนดการประชุม 
  - ท าหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างองค์กรกับต่างประเทศและองค์กรนานาชาติ 

  - ควบคุมและเฝูาระวังกฎระเบียบขององค์กรเพ่ือให้ ม่ันคง 
  - เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองก าลังติดอาวุธโดยต าแหน่ง 

  - มีสิทธิในการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่เฉพาะการตามเวลาและสถานที่ 
 2. รองและผู้ช่วยประธาน  
  - ท าหน้าที่ร่วมกับประธานในหน้าที่ของประธาน 

  - ท าหน้าทีแทนประธานในขณะที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถท าหน้าที่ได้ 
  - สามารถรับต าแหน่งควบหากประธานมองว่าจ าเป็น 
 3. เลขาธิการ 

  - รับผิดชอบหน้าที่โดยตรงให้กับประธาน 
  - เป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะการในการบริหารสภาและส านักงานใหญ่ 

  - รับผิดชอบในการรายงานให้ประธานในทุกหน้าที่ที่ เก่ียวข้องกับการบริหาร
และส านักงานใหญ่ 
  - มีหน้าที่ในการเตรียมการประชุม 

  - รับผิดชอบในการก่อต้ังสาขาขององค์กรทั้งในและต่างประเทศโดยท าความร่วมมือ
กับฝุายที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

  - รับผิดชอบในการรับสมัครสมาชิกองค์กร 
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 บทท่ี 8 : ฝุายปฏิบัติการขององค์กร  
 ข้อที่ 8/1 :  

 1. ฝุายการทหาร  
  - ฝุานการทหารมีหน้าที่ในการรวบรวมกองก าลัง เพ่ือความเจริญและการปูองกัน 

ด้วยการวางยุทธศาสตร์และการเคลื่อนไหวอย่างชาญฉลาด ที่ถูกการยอมรับโดยสภาผู้น าองค์กร และ
ได้ผ่านการตรวจสอบโดยประธาน 
 2. ฝุายกิจการภายในประเทศ 

  - ฝุายกิจการภายในประเทศรับผิดชอบในการก่อต้ังสาขาในพ้ืนที่ ระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และหมู่บ้าน 

  - วางก าลังประชาชน / ความปลอดภัย / การสมัครสมาชิก  
 3. ฝุายการต่างประเทศ  
  - ฝุายการต่างประเทศมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ องค์กรนานาชาติ 

และสร้างความม่ันใจให้มีการสนับสนุนการต่อสู้ขององค์กรและประชาชนชาวปาตานี แต่งต้ังตัวแทน
ฝุายต่างประเทศให้เป็นเลขาติดต่อกับต่างประเทศส าหรับฝุายการต่างประเทศ 

 4. ฝุายการศึกษา 
  - ฝุายการศึกษารับผิดชอบในการให้การศึกษาให้กับบุตรของสมาชิก  และเด็ก 
ปาตานีทั่วไปสู้การศึกษาที่เป็นอิสลามและมีจิตส านึกในเรื่องญีฮาด (การต่อสู้เพ่ือศาสนา) 

 5. ฝุายประชาสัมพันธ์  
  - ฝุายประชาสัมพันธ์รับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจสถานะขององค์กรและ
การต่อสู้ปาตานีให้กับบุคคลทั่วไปตามการสั่งการของประธาน เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์ให้กับสังคมปาตานี

และนานาชาติ 
 6. ฝุายเศรษฐกิจ  

  - ฝุายเศรษฐกิจรับผิดชอบในการหางบประมาณให้กับองค์กรให้มากที่สุด และ
ก่อต้ังบริษัทการค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร 
 7. ฝุายวัฒนธรรมและสังคม  

  - ฝุายวัฒนธรรมและสังคมรับผิดชอบในเรื่องที่ เก่ียวข้องกับสังคมและความสัมพันธ์
ของสมาชิกองค์กร และประชาชนชาวปาตานี 

  - รักษามารยาทและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมมลายูปาตานี 
 8. ฝุายการเงิน 
  - รับผิดชอบในการวางแผนเพ่ือรักษาดูแลทรัพย์สินขององค์กร  

  - ดูแลการเงินขององค์กร 



276 

  - เตรียมการบัญชีการเงินขององค์กรและเอกสารต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับการเงิน
เพ่ือสามารถตรวจสอบได้ 

  - ……………………… 
  - เตรียมการและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าปี  

เพ่ือรายงานในที่ประชุมใหญ่. 
 ข้อที่ 8/2 : โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลโดย มาหะมะรอยาลี บิดิง 

 

การประช ุมใหญ่ 

สภาผู้น าองค ์กร  

ประธาน 

เลขาธิการ 

การทหาร ต่างประเทศ การเงิน ในประเทศ เศรษฐกิจ ประชา 

สัมพันธ์ 

วัฒนธรรม
และสังคม 

ความจ าเป็น 

ยุคสมัย 

สาขาท้ังในและต่างประเทศ ขบวนการต ่างๆ 



277 



278 



279 



280 



281 



282 



283 



284 



285 



286 



287 



288 



289 



290 



291 



292 



293 



294 



295 



296 



297 



298 

ผนวก จ  
 

 บรรดาผู้ที่ศรัทธา และอพยพและต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺทั้งด้วยทรัพย์สมบัติของพวกเขา
และชีวิตของพวกเขานั้นย่อมเป็นผู้มีระดับชั้นยิ่งใหญ่กว่า ณ ที่อัลลอฮฺ และชนเหล่านี้แหละพวกเขา คือ 
ผู้มีชัยชนะ “พระเจ้าของพวกเขาทรงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาด้วยความกรุณาเมตตาจากพระองค์ และด้วย

ความปิติยินดี และบรรดาสวนสวรรค์ด้วย ซ่ึงในสวนสวรรค์เหล่านัน้ พวกเขาจะได้รับสิ่งอ านวยความสุขอัน
จีรังยั่งยืนโดยที่พวกเขาจะพ านักอยู่ในสวนสวรรค์เหล่านั้นตลอดกาล แท้จริงอัลลอฮฺนั้น ณ ที่พระองค์มี

รางวัลอันยิ่งใหญ่ 
 (อัตเตาบะห์ โองการที่ 20-22) 
 ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ 
 

บทน า 
 พวกเราเหล่าผู้น าและนักรบองค์เบอร์ซาตูเพ่ือเอกราชปาตานีและคณะกรรมาธิการ
การเจรจาประชาชนมลายูปาตานี (KPRMP) เม่ือวันที่ 8 และ 9 ซอฟัร 1418 (14 และ 15 พ.ค. 1997) 

เพ่ือเชิญชวนการญีฮาดกับประชาติอิสลามทั้งหลายและผู้สนับสนนุเอกราชพร้อมทั้งผู้ต่อต้านนักล่าอาณา 
นิคมทั้งมวล 

 เอกสารฉบับนี้จะพูดถึงเรื่องเก่ียวกับความเป็นมาของชาติมลายูอิสลามปาตานี ประวัติ 
ความรุ่งเรือง และการล่มสลายของชาติมลายู รวมถึงการต่อสู้ เพ่ือกู้เอกราชกลับคืนมาจากนักล่าอาณานิคม 
และกระบวนการการกลมกลืนของระบบการปกครองของไทย 

 ส าหรับเราแล้วการท าญีฮาดเพ่ือต่อต้านนักล่าอาณานิคมกาฟิร (ผู้ปฏิเสธศรัทธา) นั้น
เป็นข้อบังคับส าหรับมุสลิมทุกคน มันไม่สามารถที่จะปรองดองกับฝุายใดก็ตาม แต่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้

ของชาติมลายูอิสลามปาตานีนั้นจะเป็นความทรงจ าส าหรับประชาชาติอิสลามโดยเฉพาะชาติมลายูต่อไป 
 เชื่อเถอะว่าจะไม่มีสิ่งที่น่าเศร้าโศกที่สุดนอกจากประเทศชาติถูกรุกรานโดยนักล่าอาณา 
นิคม ประเทศชาติที่โดนดูถูก และศาสนาอยู่ในภัยอันตราย ด้วยสถานการณ์เช่นนี้เราขอความช่วยเหลือ

และความร่วมมือจากทุกฝุาย เราหวังว่าการช่วยเหลือจากท่านทั้งหลายจะถูกตอบแทนผลบุญอันควร
ทั้งโลกนี้และโลกอาคีเราะห์ แท้จริงแล้วไม่มีพลังอันใดที่จะเทียบกับพลังของการท าญีฮาด เพ่ือต่อสู้ กับ

ผู้ล่าอาณานิคม ญีฮาดเพ่ือศาสนา ประเทศชาติและดินแดน คือ การต่อสู้ที่จะไม่มีค าว่าพ่ายแพ้ใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์หวังว่าอัลลอฮฺจะยกระดับความต้ังใจและภารกิจญีฮาดของเรา 
       วัสสาลาม 

            ดร.มะห์ดี  ดาวูด  
           ประธานกลุ่มเบอร์ซาตูและ MPRMP 
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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ 
สัตยาบัน 

การประชุมของเหล่านักรบปาตานี 
31 ตุลาคม 1989 

 
 เราแกนน าและเหล่านักรบเพ่ือกอบกู้เอกราชปาตานี ด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมของการญีฮาด 
และเอกภาพ ขอกล่าวค าปฏิญาณตนว่าเราจะท าการญีฮาดจนปาตานีได้รับเอกราช 

 การต่อสู้นี้คือการต่อสู้เพ่ือสิทธิอันประเสริฐยิ่ง ที่จ าเป็นใช้พละก าลังและความร่วมมือ
จากประชาชนทุกคน 

 การรวมตัวเพ่ือเปูาหมายเดียวกันและการประสานกันระหว่างนักต่อสู้นั้นย่อมเป็น
การปฏิบัติการอันแนวแน่และความรับผิดชอบที่เต็มประสิทธิภาพ 
 เป็นที่รับรู้กันว่าความจริงของประวัติศาสตร์ที่ปาตานี คือ ประเทศอิสลามที่เอกราช

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้   
 และเพ่ือเป็นการเชิญชวนประชาชนทุกคนเพ่ือลุกขึ้นมาเพ่ือรักษาสิทธิดินแดนและ

ความเป็นประเทศของปาตานี 
 
ด้วยการนี้เร าขอประกาศว่า  

 1. การต่อสู้เพ่ือเอกราชปาตานี คือ การต่อสู้เพ่ือกอบกู้เอกราชอย่างแท้จริงเพ่ือให้
เกิดประเทศอิสลามอย่างเป็นรัฐอธิปไตย 
 2. การต่อสู้ของเรา คือ การญีฮาดโดยใช้อาวุธ ซ่ึงเป็นข้อบังคับในอิสลาม และด้วย

การสนับสนุนจากประชาชนชาวมลายูปาตานี 
 3. เราต่อต้านกฎหมายและนโยบายไทยที่พยายามท าลายหลักศรัทธา ชาติพันธุ์ ภาษา 

และวัฒนธรรมมลายูปาตานี 
 4. เราต่อต้านการกดขี่ข่มเหง ความเหี้ยมโหด การละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็น
การเข่นฆ่า การจับตัวโดยไม่มีเหตุผล การท าร้ายร่างกาย และการแบ่งแยก 

 5. เราต่อต้านการให้ความร่วมมือในทุกมิติกับสยามในด้านผลประโยชนข์องทรัพยากร 
เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติปาตานี 

 6. เราจะด าเนินการอย่างเด็ดขาดกับคนที่ให้ความร่วมมือกับฝุายรัฐไทยซ่ึงเราถือว่า
เป็นการทรยศ การต่อสู้ของประชาชนปาตานี 
 7. เราขอความร่วมมือจากชาวมุสลิมทุกคนเพ่ือช่วยเหลือการต่อสู้ของเรา 
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 8. เราเชิญชวนประเทศต่างๆ และทุกองค์กรที่รักในเสรีภาพ ความยุติธรรม เพ่ือร่วม
ช่วยทางด้านศีลธรรมและทางวัตถุต่อการต่อสู้ของเรา 

 9. เราพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกองค์กรที่ท างานด้านเสรีภาพและสันติภาพในทุกมุมโลก 
โดยเฉพาะองค์กรอิสลามการประกาศดังกล่าวนี้ คือ ข้อมติจากการประชุมที่ทางองค์กรได้มีขึ้นและใน

การประชุมครั้งนี้มีแกนน าขององค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วย 
 ประวัติศาสตร ์ชาติมลายูปาตานี 1457 – 1901 ชาติพันธุ์มลายูปาตานี คือ เป็น
ชาวมลายูด้ังเดิมริมฝั่งทะเลปาตานีรายา ที่ถูกสั่งการโดยผู้ปกครองรัฐปาตานี (Kingdom of Patani) 

ต่อมารัฐปาตานีถูกเรียกด้วยชื่อใหม่ว่า รัฐแห่งซุลตานปาตานี (Sultanaat of Patani) หลังจากที่กษัตริย์ 
ประกาศตนรับอิสลามอย่างเป็นทางการเม่ือ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1457 พิธีการประกาศรับอิสลามดังกล่าว

นั้นเริ่มจากพิธีการรับอิสลามของกษัตริย์ ตู อันตารา (กษัตริย์องค์แรกและเป็นผู้สถาปนารัฐปาตานี)  
โดยมีเชคซัยด์ จากปาซัยเป็นผู้ท าพิธีการรับอิสลามในครั้งนั้น หลังจากการรับอิสลามของตู อันตารา 
ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า ซุลต่าน อิสมาอิล ชาฮ์ ไม่นานหลังจากนั้นเหล่าคณาญาติในพระมหากษัตริย์ คน

ในวังและประชาชนส่วนใหญ่เข้ารับอิสลาม การรับอิสลามของกษัตริย์ปาตานี ได้พาทางน าจากอัลลอฮฺ
ให้กับประเทศชาติและปวงประชาชนครั้งใหญ่ การปกครองแบบเก่าได้ถูกเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบ

อิสลามภายใต้การปกครองของซุลต่าน การปกครองแบบอิสลามไม่เพียงถูกใช้ในปาตานีเพียงอย่างเดียว 
ต่อมาหลังจากนั้นการปกครองแบบเดียวกันถูกใช้ขึ้นในรัฐซุลต่านอาแจะ รัฐซุลตานอาระขาน รัฐซุลตาน 
บรูไน รัฐซุลต่านมินดาเนา รัฐซุลต่านมะละกา รัฐซุลต่านซูลู และรัฐซุลต่านตารนาเต 

 ประวัติศาสตร์ของรัฐซุลต่านปาตานีสามารถแบ่งออกเป็นสี่ ยุคสมัย คือ ยุคสมัยที่
ประเทศรุ่งเรือง ยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงอ านาจ ยุคสมัยของการสูญเสียอ านาจ และยุคที่หายไปของ
รัฐปาตานี (ยุคปัจจุบัน)  

 1. ยุคสมัยที่ปร ะเทศร ุ่งเร ือง 
  ไม่มีนักประวัติศาสตร์คนไหนที่กล้าออกมาปฏิเสธความรุ่งเรืองของของรัฐซุลต่าน 

ปาตานีสมัยนั้น สมัยที่ปาตานีมีความเจริญรุ่งเรืองนั้น ถูกปกครองโดยซุลต่าน 16 องค์ด้วยกัน ได้ปกครอง
ในช่วงเวลา 17 ราชการระหว่างปี ค.ศ. 1457 -1729 รายนามของซุลตานดังกล่าว คือ  
  - ซุลต่านอิสมาอิล ชาห์ (c. 1457 - ?) 

  - ซุลต่านมุซซอฟาร์ (ค.ศ. 1530 - 1564) 
  - ซุลต่านมันโซร์ชาห์ (ค.ศ. 1564 - 1572) 

  - ซุลต่านปาเตะสยาม (ค.ศ. 1572 - 1573) 
  - ซุลต่านบะห์โดร์ (ค.ศ. 1573 - 1584) 
  - ซุลต่านบะห์ฮีเยา (ค.ศ. 1584 - 1616) 

  - ซุลต่านบะห์บีรู (ค.ศ. 1616 -1623) 
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  - ซุลต่านบะห์อูงู (ค.ศ. 1623 - 1635) 
  - ซุลต่านบะห์กูนิง (ค.ศ. 1635 - 1688) 

  การปกครองของราชวงศ ์กลันตัน    
  รายาบากาล ตือโลก (ค.ศ. 1688 - 1690) 

  รายาเออร์มัสกลันตัน (ค.ศ. 1690 - 1707) 
  รายาเออร์มัสจะยัม (ค.ศ.1707 - 1710) 
  รายาเดวี (ค.ศ. 1710 - 1719) 

  รายาบึนดังบาดัน (ค.ศ. 1719 - 1723) 
  รายาลักษมณาดายัง (ค.ศ. 1723 - 1724) 

  รายาเออร์มัสจะยัม (ค.ศ.1724 - 1726) 
  รายาอาลุงยานุส (ค.ศ. 1726 - 1729) 
  ในช่วงระยะเวลาประมาณ 272 ปี การปกครองของราชวงศ์ปาตานีสามารถเห็น

ถึงความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการศาสนาอิสลาม กองก าลัง ความม่ันคงของประเทศ 
ส่วนในด้านศาสนาอิสลาม ปาตานี ถูกเรียกว่า เป็นศูนย์กลางของสถาบันการศึกษาอิสลาม เช่น  มัสยิด 

โรงเรียนศาสนา (ปอเนาะ) และศาลอิสลาม นอกจากนั้นปาตานีเป็นประเทศหนึ่งเดียวท่ีสามารถด าเนินการ
กฎหมายฮูดูด (กฎหมายอิสลาม) ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  ส่วนในด้านความม่ันคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนั้ นเห็นได้ชัดในเรื่อง

ของการค้าซ่ึงจะมีผู้ค้าอาหรับจากประเทศตะวันออกกลางและยังเป็นศูนย์กลางของพ่อค้าและนักธุรกิจ  
จากทุกชนชาติ โดยเฉพาะนักธุรกิจจากประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุุน และยุโรป ในเมืองปาตานี  จะมี
โรงงาน ศูนย์ค้าขายและตึกต่างๆ มากมาย มีการบอกเล่าสู่กันฟังว่าแมวเดินแต่บนหลังคาบ้านในการเดิน 

ไปไหนมาไหน โดยไม่จ าเป็นต้องลงดิน เพราะบ้านติดกันอย่างหนาแน่น 
  นอกจากนั้นปาตานียังเป็นที่รู้จักในด้านการผลิตอาวุธต่างๆ เช่น กริซ ดาบ ปืน

และปืนใหญ่ ปาตานีเคยสร้างปืนใหญ่สองกระบอกที่มีชื่อว่า ศรีนาคาราและศรีปาตานี ซ่ึงเป็นปืนใหญ่
และยาวท่ีสุดในเขตนี้ ส่วนปืนใหญ่ศรีปาตานียังคงมีอยู่ให้เห็นจนถึงวันนี้ ซ่ึงปัจจุบันต้ังอยู่หน้าส านักงาน
กระทรวงกลาโหมของไทยที่กรุงเทพ ส่วนศรีนาคาราได้จมลงในทะเลจีนใต้ในขณะถูกขนไปยังกรุงเทพ 

  ความสมดุลระหว่างทางธรรมและทางโลกในช่วงการปกครองรัฐปาตานีในเวลานั้น 
จะให้เราได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของปาตานี หากเทียบกับรัฐอิสลามอ่ืนๆ ในแหลมมลายู รัฐอิสลาม 

ปาตานีไม่เพียแค่มีทรัพยากรธรรมชาติร่ ารวยเท่านั้น แต่ยังเป็นพ้ืนที่ท่ีเต็มไปด้วยอูลามาอฺ (นักการศาสนา) 
อันโด่งดังในบริเวณแหลมมลายูอีกด้วย 
  ปาตานีในสมัยนั้นถูกเรียกว่าเป็นระเบียงแห่งนครเมกกะห์ เพราะปาตานีมีความพิเศษ

ในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านวิชาการศาสนา มีโรงงานและเทคโนโลยีด้านการผลิตอาวุธ นักประวัติศาสตร์
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ได้มีการบันทึกว่าในสมัยการปกครองของราชวงศ์มลายู ปาตานีเป็นเมืองใหญ่ที่และมีประชากรมากที่สุด
ในเขตแหลมมลายู. 

 2. ยุคสมัยการ โอนอ านาจ 
  ยุคสมัยการโอนอ านาจเริ่มต้ังแต่ปี ค.ศ. 1776 จนถึงปี 1861 ยุคนี้ถูกปกครองโดย 

สี่ราชวงศ์ด้วยกัน คือ 
  ซูลตานมูฮ าหมัด  (1776 – 1786) 
  เต็งกูลามีดีน   (1786 – 1791) 

  ดาโตะปังกาลัน  (1791 – 1810) 
  นายขวานทราย  (1861 – 1815) 

  ในช่วงเวลา 40 ปี ยุคสมัยการโอนอ านาจ ปาตานีตกอยู่ในสภาพการเมืองที่ไม่
แน่นอนและเกิดความวุ่นวายขึ้นมา เป็นสาเหตุมาจากสงครามในหมู่พวกเดียวกันและยังมีการโจมตีจาก
ฝุายสยามอีกด้วย สุดท้ายปาตานีเกิดความอ่อนแอและตกอยู่ในอ านาจของสยาม เพราะเหตุดังกล่าว

ยุคนี้จุดเริ่มต้นของการล่มสลายของปาตานี. 
 3. ยุคล่มสลาย (1816 – 1901)  

  รัฐอิสลามปาตานีเข้ายุคล่มสลาย ต่อเม่ือสยามสามารถเอาชนะและบังคับให้ปาตานี 
ตกอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา 85 ปี (1816 – 1901) ในสมัยนั้นปาตานี
ไม่มีอ านาจใดๆ ทั้งสิ้น จนปาตานีถูกแยกออกเป็นเจ็ดหัวเมือง คือ ปาตานี ระแงะ หนองจิก รามัน 

ยะลา และยะหริ่งหลังจากที่สยามสามารถแยกปาตานีออกเป็นเมืองเล็กๆ สยามได้แต่งต้ังเจ้าเมือง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  ปาตานี (1816 – 1901) 

  ต่วนสูหลง 
  นิยูโซะ 

  เต็งกูมูฮ าหมัด 
  เต็งกูปูเตะ 
  เต็งกูบือซา 

  เต็งกูสุไลมาน ซารีฟุดดีน 
  เต็งกูอับดุลกอเดร กอทารุดดีน  

  ลือเฆะ (ร ะแงะ) (1816 – 1901) 
  นิเดะ 
  นิบองซู 

  ต่วนเนาะ 
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  ต่วนตือเงาะ 
  หนองจิก (1816 – 1901) 

  ต่วนนิ 
  ต่วนกือจิ 

  นายแมน (คนสยาม) 
  นายเกลียง (คนสยาม) 
  นายเวียง (คนสยาม) 

  นายหมิง (คนสยาม) 
  นายทัด (คนสยาม) 

  รามัน (1816 – 1901) 
  ต่วนมันซูร 
  ต่วนกูนดุร 

  ต่วนตีมุง 
  ต่วนยาโฆง 

  ต่วนลือเบะ 
  สายบุร ี (1816 – 1901) 
  นิดะห์ 

  นิดิฮ 
  นิกาลซิฮ 
  นิปิ 

  ยะลา (1816 – 1901) 
  ต่วนยือลอ 

  ต่วนบางกอก 
  นายเมือง (คนสยาม) 
  ต่วนบาตูปูเตะ 

  ต่วนกือจิ  
  ยะหร ิ่ง (1816 – 1901) 

  นายปาย (คนสยาม) 
  นายยิ้มซ้าย (คนสยาม) 
  นิยุโซะ 

  สุลตานเดวา 
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  นิตีมุง 
  นิมะห์ 

  นิโวะ 
 การที่สยามได้แบ่งปาตานีเป็นหัวเมืองเล็กๆ นั้น เพ่ือเป็นการง่ายต่อการควบคุมและ

ปกครอง วิธีการแบ่งแยกแล้วปกครองที่สยามได้ใช้ สามารถที่จะขจัดผู้ปกครองหัวเมืองต่างๆทุกครั้ งที่
พยายามจะต่อต้านสยามขึ้น  
 ชะตากรรมของรัฐอิสลามปาตานียิ่งแย่ลงหลังจากที่อังกฤษและฝรั่งเศสพยายามเข้า

มารุกรานประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอ านาจตะวันตกใช้สยามเป็นประเทศกันชน  เพ่ือให้ 
บรรลุเปูาหมายของพวกเขา ผลจากนั้นท าให้ปาตานีถูกใช้โดยไม่ได้รับการยอมรับจากชาวปาตานีแต่

อย่างใด สุดท้ายปาตานีได้ตกเป็นส่วนหนึ่งของสยาม และเพ่ือเป็นการตอบแทนบุญคุณ สยามต้องยอม
มอบสิทธิที่มีเหนือไทรบุรี ปะลิส กลันตัน ตรังกานู ให้แก่อังกฤษ เพ่ือเป็นประเทศอาณานิคมไป สนธิ  
สัญญาดังดล่าว เรียกว่า สนธิสัญญาระหว่างอังกฤษกับสยามเม่ือปี  1909 ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

ท าให้รัฐปาตานีจบสิ้นถึงจุดนี้ 
 ยุคสมัยความสูญเสียและนโยบายการกลมกลนืทางวฒันธรรมกับปาตานี (1901 

– 1991) นโยบายการกลมกลืนทางวัฒนธรรมของสยามที่มีต่อปาตานีนั้นเริ่มต้ังแต่ปาตานีถูกแบ่งเป็น
เจ็ดหัวเมืองที่ปกครองโดยคนมลายูที่ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของสยามเม่ือปี 1901 นโยบายดังกล่าวที่
ทางสยามได้กระท ากับปาตานี เช่นดังต่อไปนี้  

 1. ขจัดกษัตร ิย ์และบุตรหลานมลายู  
  เม่ือปี 1901 – 1906 กรุงเทพได้ขจัดกษัตริย์และบุตรหลานมลายูที่ปกครอง
แหลมปาตานีและได้รวมเจ็ดหัวเมืองเป็นสามจังหวัด คือ ปัตตานี นราธิวาสและยะลา ส่วนเขตสตูลที่

เป็นของรัฐเคด้าถูกปกครองโดยสยามและได้ต้ังชื่อว่า จังหวัดสตูล ทุกสี่จังหวัดดังกล่าวนั้นทางรัฐไทย
ได้มีการแต่งต้ังผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นคนสยาม อ านาจการปกครองทั้งสี่จังหวัดดังกล่าวก็ได้มอบ

ให้กับข้าราชการที่เป็นคนสยามที่ทางรัฐบาลส่วนกลางแต่งต้ังเองทั้งหมด 
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 2. ลบล้างกฎหมายอิสลามและขนบประเพณีมลายู  
  เม่ือปี 1906 รัฐบาลสยามเริ่มมีการยกเลิกระบบการปกครองที่ใช้กฎหมายอิสลาม

และขนบประเพณีมลายูในจังหวัดแหลมปาตานีและถูกแทนด้วยระบบการปกครองของรัฐสยามขึ้นที่ มี
พ้ืนฐานของศาสนาพุทธและขนบประเพณีสยาม ยกเว้นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแต่งงานและการแบ่ง

มรดก ด้วยนโยบายดังกล่าวนั้นท าให้ชาวมลายูปาตานีรู้หมดคุณค่าของความเป็นมลายูอิสลาม จึงท า
ให้มีบางคนที่มีความสามารถด้านการเงินได้ย้ายไปอยู่ในประเทศซาอุดีอาราเบียและตามประเทศใน
แหลมมลายู 

 3. สนธ ิสัญญาอังกฤษ – ไทย ปี 1909 
  เม่ือปี 1909 สนธิสัญญาอังกฤษ – สยาม ได้มีข้อตกลงให้จังหวัดในแหลมปาตานี

ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสยาม ด้วยอ านาจของตะวันตกที่เป็นนักล่าอาณานิคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ได้มีการยอมรับให้ปาตานีเป็นเขตอาณานิคมของไทย 
 4. กฎหมายการศ ึกษาภาคบังค ับ 

  เริ่มต้ังแต่ปี 1921 ระบบการศึกษาสยามถูกบังคับใช้ในสี่จังหวัดของปาตานี โดย
การประกาศใช้กฎหมายการศึกษาระดับประถม กฎหมายดังกล่าวนั้นถูกชาวปาตานีมองว่าเป็นการพยายาม

ที่จะกวาดล้างศาสนาอิสลามและภาษามลายูในหมู่คนมลายู เม่ือปี 1922 วิธีการมองของพวกเขาถูก
สนับสนุนด้วยคนส่วนมาก ฝุายผู้มีอ านาจสยามถูกกล่าวหาว่ามีความพยายามจะปิดโรงเรียนศาสนาใน
สี่จังหวัดปาตานี (Fraser, 1966: 203) 

 5. พระราชกฤษฎ ีกาวัฒนธรรมไทย  
  เม่ือปี 1939 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็น
ประเทศไทย มีการเปลี่ยนชื่อประเทศเพ่ือให้มีการปลุกระดมให้คนไทยรู้สึกรักชาติ และได้ออกประกาศ 

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย “รัฐนิยม เพ่ือให้คนไทยเปลี่ยนวัฒนธรรมความเป็นไทยให้เป็นสากล และ
ภายใต้ประกาศดังกล่าวชาวมลายูปาตานีห้ามใส่ชุดมลายู ห้ามใช้ภาษามลายู และห้ามปฏิบัติภารกิจ

ศาสนาบางประการ (Na Saiburi, 1944) 
 6. การ เปลี่ยนแปลงสถาบันปอเนาะ (โร งเร ียนศาสนา)  
  เม่ือปี 1961 รัฐบาลสริต ธนรัตน์ ได้เริ่มมีการเปลี่ยนสถาบันการศึกษาอิสลาม

แบบเก่า (ปอเนาะ) ให้เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาภายใต้การควบคุมของรัฐบาล เพราะรัฐบาล
มองว่าโรงเรียนปอเนาะเป็นสถาบันที่ค้านกระบวนการการดูดซึม มีข้าราชการบางคนมองว่าสถาบัน

ปอเนาะไม่เพียงผลิตผู้รู้ศาสนาเท่านั้น แต่มีการสร้างคนให้มีวิญญาณในการปลุกระดมความเป็นชาติพันธุ์  
มลายูด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวสถาบันปอเนาะถูกเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ถูกควบคุม
โดรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด โรงเรียนเอกชนจะไม่เพียงไม่สามารถแข่งกับโรงเรียนของรัฐบาล แต่ไม่มี

ความสามารถในการท าตามข้อก าหนดของรัฐบาลที่เพ่ิมมากขึ้น ในการนี้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
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นับวันยิ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากจ านวน 535 โรง ในปี 1961 เหลือ 186 โรงในปี 1991 ถ้าหาก
ความเป็นอยู่ดังกล่าวยิ่งวันโรงเรียนยิ่งลดลงและสาบสูญในที่สุด หากมีก็ไม่ก่ีโรงที่สามารถแข่งขันกับ

โรงเรียนของรัฐบาลได้ 
 7. โคร งการย้ายคนมาอยู่ในพื้นที่ 

  พร้อมกับนโยบายเปลี่ยนระบบปอเนาะ เม่ือปี 1961 รัฐบาลสฤษต์ ธนรัตน์ ยังได้
มีโครงการย้ายคนเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือให้สมดุลในจ านวนประชากรชาวไทยพุทธกับมุสลิมในสี่จังหวัด
ของปาตานี ด้วยโครงการดังกล่าวนั้นรัฐบาลสนับสนุนให้ชาวไทยพุทธที่มาจากต่างจังหวัดโดยได้มอบ

ที่ดินคนละ 7-10 ไร่ ส าหรับทุกครัวเรือน 
 8. นโยบายการกลมกลืนทางวัฒนธรรม 

  เม่ือปี 1980 รัฐบาลไทยภายใต้การปกครองของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้มี
การวางนโยบายเพ่ือการกลมกลืนทางวัฒนธรรมระยะยาวกับชาติมลายูปาตานี นโยบายดังกล่าวเรียกว่า  
นโยบายการกลมกลืนทางวัฒนธรรม ด้วยนโยบายดังกล่าวรัฐบาลได้ท าขึ้นเพ่ือดึงดูดและผลักดันให้ชาติ 

มลายูปาตานี เช่น กระท าความรุนแรงกับชาวมลายูโดยใช้ทหารหรือต ารวจเฉพาะการ โดยมีการสอบสวน
ความเป็นจริงเสียก่อน จะไม่มีการจับหรือท าโทษตามอ าเภอใจ ให้ชาวมลายูสามารถเล่นการเมือง ไม่มี

การห้ามในการท าพิธีทางศาสนา เริ่มมีการพัฒนาเศรษฐกิจสี่จังหวัดขึ้น เพ่ิมสถาบันการศึกษา เริ่มเปิด
กว้างในการให้โอกาสชาวมลายูเข้าท างานในสถานที่ราชการ นโยบายดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของชาวมลายู
ปาตานีและไม่มีการระแวงระหว่างคนพุทธและมุสลิมที่เป็นชนส่วนน้อย 

 
กิจกรรมการต่อต้านนโยบายการกลมกลืนทางวัฒนธรรมของร ัฐบาล 1901 – 1991  
 การล่าอาณานิคมของสยามที่มีต่อรัฐอิสลามปาตานีและความต้ังใจที่จะสร้างความเป็น

สยามในหมู่ชาวมลายูนั้น เป็นการล่าอาณานิคมภายในที่อันตรายยิ่งกว่าการกักขังในเรือนจ า การล่า
อาณานิคมปกติที่โลกได้ท า คือ เขาดูที่ก าไรหรือขาดทุนต่อประเทศที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของเขา หาก

คิดว่าไม่มีผลประโยชน์ต่อประเทศนั้นๆ เขามักจะปล่อยให้เป็นอิสระ แต่การล่าอาณานิคมของสยามนั้น
เขาคิดแต่จะกอบโกยผลประโยชน์ให้มากที่สุดและทุกด้าน เพราะฉะนั้นสยามจะไม่มีวันปล่อยให้ปาตานี
เป็นอิสระ ยกเว้นการปฏิบัติการการต่อต้านโดยใช้ความรุนแรงเท่านั้น 

 
 1. การต่อต้านของอดีตผู้ปกครองปาตานี   

  หลังจากที่สุลต่านและบุตรหลานปาตานีที่ปกครองเจ็ดหัวเมืองปาตานีถูกก าจัด
โดยรัฐบาลสยามเกิดขึ้น เกิดการต่อต้านโดยผู้น าสุลต่านเต็งกู อับดุลกอดีร กอมารุดดีน และเหล่าอดีต
หัวเมืองทั้งเจ็ด เห็นด้วยให้มีการต่อต้านรัฐบาลสยาม โดยวิธีการไม่ท าตามการบริหารการสั่งการของ

รัฐบาลส่วนกลาง อูลามาอฺและนักการศาสนาก็มีบทบาทในการต่อต้านครั้งนี้ด้วย และได้ชี้ขาดว่าผู้ใ ด
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ท าตามอะไรก็ตามที่ทางรัฐบาลสยามได้สั่งการที่ถือว่าเป็นกาฟีร (ผู้ปฏิเสธศรัทธา) ในดินแดนของชาว
มุสลิมนั้น เป็นสิ่งที่ถูกห้ามในศาสนา แต่การต่อต้านที่ได้ท านั้นไม่ประสบผลส าเร็จ สุดท้ายเต็งกู อับดุล

กอดีร กอมารุดดีนจ าเป็นต้องอพยพไปพ านักที่รัฐกลันตัน (Che Man, 1990: 63-4) ปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความพ่ายแพ้ในการต่อต้านครั้งนี้ คือ (1) เป็นเพราะเหล่าผู้น าและขุนนางหลายคนถูกจับตัว (2) ฝุาย

นักล่าอาณานิคมตะวันตก โดยเฉพาะอังกฤษสนับสนุนและเข้าฝุายสยาม 
 
 2. การต่อต้านโดยไม่มีองค ์กรทางการ  

  หลังจากที่สยามสามารถปกครองสี่จังหวัดของปาตานี ระบบการปกครองเดิม คือ
การปกรองในรูปแบบอิสลามและวัฒนธรรมมลายูถูกเปลี่ยนด้วยระบบการปกครองแบบสยามขึ้น ระบบ 

การศึกษาสยามถูกใช้ในปาตานีชาวมลายูปาตานีได้มีการต่อต้านทุกรูปแบบ บางคนอพยพไปอยูใน
ประเทศอิสลามอ่ืน บางกลุ่มไม่สนใจการสั่งการของรัฐบาลสยาม การต่อสู้ระหว่างชาวมลายูกับรัฐบาล
สยามก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนสยามจ าเป็นต้องส่งทหารและต ารวจเพ่ือคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

  ต่อมาเม่ือปี (1923) รัฐบาลกรุงเทพจ าเป็นต้องท าการประเมินใหม่นโยบายที่ใช้
อยู่ เพราะกลัวการต่อต้านของชาวมลายูจะบานปลายจนสยามต้องเสียปาตานีไป เพราะฉะนั้นสยามมี

การเปลี่ยนแปลงนโยบายหลายประการด้วยกันอย่าง เช่น ลดภาษีส าหรับชาวปาตานี และมีการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะเม่ือสยามใช้ระบบสถาบันพระมหากษัตริย์  
เม่ือปี 1932  

  หลังจากที่สยามได้พยายามได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ที่ มีต่อชาวมลายู ปี 
1923 จนถึงปี 1938 กระแสการต่อต้านก็ยิ่งลดลงตามล าดับ มีผู้น ามลายูบางคนให้ข้อเสนอว่าชาติ
มลายูจะได้รับสัมปทาน และจะยังคงให้สิทธิความเป็นมลายู หากชาวมลายูยอมรับระบบการปกครอง

ของสยามและอีกฝุายหนึ่งมองว่าการร่วมมือการรัฐบาลกรุงเทพส าคัญเป็นการชั่วคราวเพ่ือยกระดับใน
การรวมพลังของพวกเขาในการต่อต้านสยาม พลังของการต่อต้านรัฐบาลสยามนั้นลดน้อยลง ส าคัญ

ที่สุดหลังจากการเสียชีวิตของเต็งกู อับดุลกอดีร กอมารุดดีน เม่ือปี 1933 ที่ได้เป็นผู้น าหลักของนัก
ต่อสู้มลายูปาตานีที่ต่อต้านสยาม 
 

 3. การต่อต้านด้วยองค ์กรที่เป็นทางการ  
  เม่ือรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ประกาศว่าด้วยรัฐนิยม เม่ือปี 1939 

กระแสต่อต้านรัฐสยามของชาวมลายูปาตานีที่ก าลังลดลงนั้น เริ่มมีการต่อต้านอีกครั้ง โดยเต็งกูมัฮมูด 
มะห์ยูดีน บุตรคนเล็กของเต็งกูอับดุลกอดีร กอมารุดดีน ได้ต่อยอดการต่อสูกั้บสยามตามรอยพ่อ โดย
ได้ก่อต้ังองค์กรปลดปล่อยปาตานีรายา (GAMPAR) องค์กรนี้ถูกก่อต้ังขึ้นที่มาลายา จุดประสงค์หลัก 

คือ เพ่ือให้ปาตานีเป็นส่วนหนึ่งของมลายา ในเวลาเดียวกันฮายีสุหลง บินอับดุลกอดีร ซ่ึงเป็นผู้รู้ทาง
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ศาสนาอิสลามก็ได้ก่อต้ังองค์กรเคลื่อนไหวประชาชนปาตานี (GRP) ในสี่จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ทั้ง
สององค์กรได้ท างานในเปูาหมายเดียวกัน  คือ เพ่ือปลดปล่อยปาตานี ทั้งสององค์กรนี้ถือว่าเป็น

รากฐานให้กับองค์กรเคลื่อนไหวเพ่ือปลดปล่อยปาตานีจนถึงปัจจุบัน เม่ือปี 1953 เต็งกูมัฮมูด มะห์ยูดีน ได้
เสียชีวิตลง หลังจากนั้นฮายีสุหลงกับลูกคนโตพร้อมกับลูกน้องคนส าคัญของ (GRP) สองคนได้ถูกฆ่า

โดยผู้มีอ านาจสยาม (Muhammad Kamal Zaman: 1996) การสูญเสียของทั้งสองผู้น านั้น ท าให้ 
GAMPAR และ GRP จบสิ้นลง. 
 นักต่อสู้เพ่ือต่อต้านสยามได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นองค์กรเคลื่อนไหวเพ่ือปลดปล่อย 

(Liberation movement) ที่มีการเริ่มต้ังแต่ปี 1959 เม่ือเต็งกู อับดุลยาลาล บิน เต็งกูอับดุลมูตอเลบ 
อดีตรองหัวหน้า GAMPAR ได้มีการก่อต้ังองค์กรปลดปล่อยแห่งชาติปาตานี Barisan Nasional 

Pembebasan Patani(BNPP) หลังจากนั้นไม่นานชื่อเดิมถูกเปลี่ยนเป็น องค์กรอิสลามปลดปล่อย  
ปาตานี Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP) เม่ือปี1960 ต่อมาเม่ือปี 1968 พวกหัว
ก้าวหน้าภายใต้การน าของ ฮายีการีม ฮาซัน ได้ก่อต้ังองค์กรการปฏิวัติแห่งชาติ Barisan Revolusi 

Nasional (BRN) ต่อจากนั้นมีการก่อต้ังองค์กรพูโลขึ้นมา Patani United Liberation Organization 
LULO มีสองข้อแตกต่างส าคัญระหว่าง BIPP BRN และPULO กับ GAMPAR และ GRP ข้อแรก คือ 

ทั้งสามองค์กรนั้นมีเปูาหมายเดียวกัน คือ เพ่ือปลดปล่อยปาตานีให้เป็นเอกราช ข้อสอง คือ ทุกองค์กร
มีทหารกองโจร ซ่ึงเป็นกองก าลังในการบรรลุเปูาหมายทางการเมือง ส่วน  GAMPAR และ GRP จะไม่
มีกองก าลังและมีเปูาหมายที่แตกต่างกัน คือ เพ่ือให้ปาตานีเป็นส่วนหนึ่งของมลายาเท่านั้น นอกจาก 

นั้นมีองค์ที่เกิดใหม่หลังจากนั้น คือ ขบวนการมูจาฮีดีนปาตานี Gerakan Mujahidin Patani (GMP) 
ถึงแม้ว่าเปูาหมายของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างด้านความคิด การวางแผน อง ค์ประกอบของ
สมาชิก แต่ทุกองค์กรมีหลักคิดเดียวกัน คือ พวกเขาถือว่าไทย คือ นักลาอาณานิคมและถือว่าการต่อสู้

ของพวกเขา คือ ญีฮาดเพ่ือเปูาหมายคืนปาตานีสู่สภาพเดิม คือ เป็นรัฐอธิปไตยของชาวมุสลิม. 
 หลังจากการต่อสู้ในสี่จังหวัด เพ่ือเอกราชปาตานีเข้าสู่ทศวรรษที่สี่  ทุกองค์กรที่ร่วม

ต่อสู้นั้นรู้ตัวดีว่าต่างก็มีความอ่อนแอและจ าเป็นต้องรวมตัวและร่วมมือในการต่อสู่ ถึงแม้ว่าความพยายาม
ที่จะมีการรวมตัวไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก แต่ผู้น าเหล่านั้นมีการรวมตัวในการประชุมเหล่านักต่อสู้   
ปาตานี ในวันที่ 31 ตุลาคม 1989 โดยมีการรวมตัวของแกนน าของสี่องค์กรที่เข้าร่วม คือ BIPP BRN 

(Kongres) GMP และ PULO โดยมีมติในการประชุมเพ่ือสร้างองค์กรใต้ร่มเดียวกัน (umbrella 
organization) เพ่ือประสานทุกกิจกรรมสู่เปูาหมายเดียวกัน 

 หลังจากที่ท้ังสี่องค์กรดังกล่าวได้มีการประสานกันและท างานร่วมกันเป็นเวลาหนึ่ งปี
องค์กรนี้ได้ก่อต้ังองค์กรร่วมกันภายใต้ชื่อ Barisan Bersatu Kemerdekaan Patani BERSATU 
ภายใต้ผู้น า BERSATU เพ่ือยกระดับพลังแห่งการญีฮาด 
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 หลังจากที่ได้มีการปฏิบัติการหลายปีผ่านมา BERSATU ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ 
ที่ชื่อว่า คณะกรรมาธิการการเจรจาประชาชนมลายูปาตานี (KPRMP) ซ่ึงมีสมาชิกจากทุกองค์กรใน 

BERSATU รวมทั้งสององค์กรที่ไม่ใช่สมาชิก BERSATU คือ Barisaan Revolusi Nasional (BRN) 
และองค์อูลามาอฺปาตานี Gerakan Ulama Patani (GUP) เม่ือเดือนมิถุนายน 1997 KPRMP มี

บทบาทเป็นองค์กรสูงสุดในการตัดสินทุกอย่างและเป็นผู้วางแผนในการท าญีฮาดโดยใช้อาวุธในพ้ืนที่สี่
จังหวัดของปาตานี 
 ก่อนที่จะเกิดองค์กร BERSATU เราได้เห็นถึงความอ่อนแอในการต่อสู้ เพ่ือกู้เอกราช

ปาตานี ซ่ึงเราสามารถสรุปได้ออกเป็นสามข้อ  
 ข้อแรก คือ ผู้น าและประชาชนปาตานีต่างต่อสู้ตามวิถีของตน  

 ข้อที่สอง คือ นักต่อสู้ปาตานียังไม่สามารถสร้างสัญลักษณ์อันเป็นคุณลักษณะของ
ตนเอง ถึงความเป็นชาติที่อิสระและอธิปไตยอย่างแท้จริง  
 ข้อที่สาม การต่อสู้ของนักรบปาตานียังไม่บรรลุเปูาหมายที่แท้จริง ยังไม่สามารถที่

จะเปิดหูเปิดตาประเทศอิสลามและนานาชาติว่าเป็นการต่อสู้ในลักษณะที่สมควรให้การสนับสนุนและ
ให้การช่วยเหลือ 

 ชาติมลายปูาตาน ี: ระหวา่งตายกบัเปน็ ชะตากรรมของชาวมลายูในสี่จังหวัดภาคใต้
ของไทยมีสองทางเลือก คือ จะเป็นหรือจะตายขึ้นอยู่กับห้าองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ (1) นโยบายการดูดซึม
ของรัฐบาลไทย (2) บทบาทของนักรบเพ่ือเอกราชปาตานี (3) บทบาทของชาวมลายูที่ เข้าไปร่วมกับ

รัฐบาลไทย (4) บทบาทของอูลามาอฺ (นักวิชาการศาสนา) (5) บทบาทของประชาชนมลายูปาตานี
ทั่วไป 
 1. นักประวัติศาสตร์บางคนให้ข้อคิดว่า นโยบายการดูดซึมที่ทางรัฐบาลไทยได้ใช้มา

นับนานปีนั้นไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เพราะมีการใช้การบังคับและความรุนแรงต่อประชาชน อย่างเช่น 
ข้อประกาศของชาตินิยมไทย 1939 ในทางตรงกันข้ามนโยบายดึงดูดเข้าถึงประชาชน การพัฒนา  

การปรองดองที่รัฐบาลในปี 1980 ได้รับการยอมรับจากประชาชนชาวมลายูบางส่วนโดยเฉพาะนักการเมือง
และข้าราชการที่เป็นชาวมลายู 
  นโยบายกลมกลนืทางวฒันธรรม ที่รัฐบาลได้ใช้มาเม่ือปี 1980 ตามด้วยข้อบังคับ 

ย่อยที่ทางสถาบันของรัฐและนักการเมืองไทย ตัวอย่าง เช่น กองทัพบกภาคสี่ได้ใช้นโยบายใต้ร่มเย็น 
เพ่ือให้ได้เห็นว่า ทางฝุายกองทัพมีความพยายามที่จะร่วมสร้างจังหวัดภาคใต้  ให้เกิดสันติสุข และมี

ความปลอดภัย พร้อมกันนั้นทางพรรคความหวังใหม่ก็มีนโยบายฮารับบันบารู เพ่ือดึงดูดชาวมลายูให้
เลือกพรรคของพวกเขา และพยายามสร้างความเข้าใจว่าความเป็นอยู่ของชาวมลายูจะดีขึ้นหากพวก
เขาได้เป็นรัฐบาล 
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  ด้วยนโยบายต่างๆ ที่ทางรัฐบาลได้ใช้กับชาวมลายูปาตานีนั้น มีบางกลุ่มมีความคิด
ว่าพวกเขาไม่ถูกอธรรมในสังคมไทย แถมยังถือว่าพวกเขา คือ ชนส่วนน้อยที่ได้รับสิทธิพิเศษในสังคมไทย

ต่างหาก หากความคิดดังกล่าวเกิดขึ้นในสังคมเราโดยไม่มีการก าจัด อัตลักษณ์ของเราก็จะหายไปจาก
สังคมมลายูไปอย่างน่าเสียดาย พวกเขาจะถูกเรียกว่าชาวมุสลิมไทย สุดท้ายพวกเขาจะถูกเรียกว่าคน

ไทย ไม่ใช่คนมลายูปาตานีอีกต่อไป. 
 2. อนาคตชาติมลายูตกอยู่ในความรับผิดชอบของนักรบเพ่ือเอกราชปาตานี ที่ยังคง
ท าการต่อสู้อย่างไม่หยุดยั้ง  

  การต่อสู้ของเหล่านักรบจะไม่มีวันหยุดตราบใดที่หน้าที่ยังไม่จบสิ้น 
  สิ่งทีเ่ราได้รับของการต่อสู้ของนักรบในทางบวก คือ 

  ข้อแรก ชาวมลายูปาตานีได้รับสัมปทานต่างๆ ที่ทางรัฐบาลได้ให้ในช่วงเวลาสาม
ทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ หรือทางการเมือง หากไม่ใช่การต่อสู้ของพวกเขา 
รัฐบาลไทยคงจะไม่สนใจชาวมลายูที่เป็นชนส่วนน้อยอย่างเรา 

  ข้อที่สอง คือ ด้วยเพราะการต่อสู่ของพวกเขาสามารถระงับนโยบายกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมของรัฐบาลไทยไปได้ส่วนหนึ่ง เพราะนโยบายดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการอย่างราบรื่น  

เพราะถูกสกัดก้ันโดยองค์กรนักรบที่มีอยู่ 
  ข้อที่สาม ด้วยการเรียกร้องและการปฏิบัติการของเหล่านักรบต่างๆ นั้น สามารถ
ทีจ่ะเปิดโปงปัญหาขอพวกเขาให้นานาชาติได้รับรู้ จนท าให้รัฐบาลจ าท าอะไรกับชาวมลายูปาตานีตามใจ

ไม่ได้อีกต่อไป 
  ข้อที่สี่ การต่อสู้ของนักรบปาตานีถือได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ถาวร เพราะมันเป็นสิ่ที่
เก่ียวข้องกับปัจจัยทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ชาติพันธุ์ และมาตุภูมิ ตราบใดที่ปัจจัยดังกล่าวยังคงมี 

การต่อสู้ก็ยังคงเดินต่อไปไม่วันสิ้นสุด 
  ถึงแม้ว่าการต่อสู้ก็มีข้อบกพร่องบ้างที่จ าเป็นต้องแก้ไขโดยผู้น าในองค์กรต่างๆ 

ประชาชนและผู้น าจ าเป็นต้องท าการต่อสู้อย่างสุดพลัง ต้องต่อสู้ให้ทันกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
อย่างใกล้ชิดและการงานดังกล่าวจะสามารถกระท าโดยผู้ที่มีความสามารถสูง ขอให้ความต้ังใจในการท า 
ญีฮาดของเราถูกตอบด้วยสิ่งที่ดีกว่าโดยอัลลอฮฺ (ซบ) 

 3. อนาคตของชาติมลายูเป็นหน้าที่ของชาวมลายูที่ได้อยู่ในวงการราชการและพรรค
การเมืองไทย และพวกเขาเหล่านี้ทรงอิทธิผลอย่างมากในหมู่ชาวมลายูปาตานี ถ้าหากพวกเขาเชื่อการที่

พวกเขาร่วมมือกับรัฐบาลไทยแล้ว สามารถปกปูองชะตากรรมของชาวมลายู (ด้านเศรษฐกิจและการเมือง) 
และหากวิถีชีวิตของไทยถือว่าเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมมลายู อาจจะท าให้สังคมมลายูส่วนใหญ่
ถูกผลักดันให้เราเขาทางนโยบายกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่รัฐบาลได้วางไว้ หากสิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมมลายู
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ความส าเร็จของการวางนโยบายก็ได้เริ่มขึ้น ความส าเร็จของนโยบายกลมกลืนทางวัฒนธรรม คือ  
ความพ่ายแพ้ของชาติมลายูปาตานี 

 4. บทบาทของผู้รู้ทางศาสนาอิสลามและผู้น าศาสนาในสังคมมลายูปาตานีจนทุกวันนี้
สามารถช่วยโดยทางตรงและทางอ้อม ความพยายามในการรักษาอัตลักษณ์ชาติพันธุ์มลายูปาตานีและ

ปลูกฝังหลักศาสนาอิสลามให้กับชาวมลายู แสดงให้เห็นว่าหากพวกเขาต้ังใจในการทานด้านนี้แล้ว อากีดะห์ 
อิสลามและความเป็นชาติพันธุ์มลายูยังคงสมบูรณ์ต่อไป. 
 5. สุดท้ายประชาชนทั่วไปในสังคมปาตานี คือ ปัจจัยส าคัญในการที่จะน าพาชาติมลายู

ปาตานี ในการต่อต้านการรุกรานที่จะเข้ามาท าลายสังคมมลายูปาตานี หากสังคมมลายูมีความต้ังใจที่
แน่วแน่ เปูาหมายอันประเสริฐ วิสัยทัศน์ก้าวไกล พวกเขาจ าเป็นที่จะต้องรักษา อัตลักษณ์ชาติพันธุ์

ของพวกเขา และต้องมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยความที่พวกเขาเป็นสังคมที่ไม่ได้หวังอะไรจ าก
คนภายนอกมาก จึงเกิดสังคมที่ยืนบนขาตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาสาให้ใครมาช่วย 
 

บทสร ุป 
 ทุกชาติพันธุ์ที่มีอารยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีในโลกนี้ มีความทนทานของมันเองด้วย

กลไกธรรมชาติ เช่นเดียวกับภูมิต้านทานในร่างกายมนุษย์ หากกลไกดังกล่าวยังคงท างานด้วยดี มัน
เป็นการยากส าหรับผู้รุกรานจากภายนอกจะเข้ามาท าลายประเทศชาติดังกล่าวได้ ในทางกลับกันหาก
กลไกดังกล่าวไม่สามารถท างานได้ ก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่ประเทศที่อ่อนแอจะถูกท าลายโดยศัตรูที่เหนือกว่า 

 นี้คือ สถานการณ์ชาติมลายูปาตานีในปัจจุบัน ชาติมลายูจะเดินไปในทางตัน หาก
ประชาชนชาวปาตานีไม่มีบทบาทและไร้อ านาจทางการเมืองไทยที่มีความก้าวร้าวกว่า ในทางกลับกัน
หากพวกเขามีความเอกภาพและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีพลังเพ่ือที่จะพิทักษ์รักษาชาติมลายูปาตานีจาก

ความกดดันภายนอกเหมือนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ แน่นอนอัตลักษณ์ และอากีดะห์ชาติมลายูจะอยู่ใน
ความมืดมน (ดร.มะห์ดี  ดาวูด ประธานกลุ่มเบอร์ซาตูและ MPRMP เอกสารแปล เบอร์ซาตู 1418 

แปลโดย มาหะมะรอยาลี บิดิง) 
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ผนวก ฉ 

 

 

 
ข้อตกลงเพิ่มเติม พูโล 

 

บทน า  
 ข้อตกลงนี้ถูกประกาศขึ้นตามข้อตกลงในการพูดคุย ระยะที่สองระหว่างตัวแทนพูโล

กับตัวแทนรัฐบาลไทย ณ กรุงดัมซีก ประเทศซีเรีย ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 1994 ฝุายตัวแทน
รัฐบาลไทยได้ท าข้อเรียกร้องให้ฝุายพูโลบันทึกรูปแบบของรัฐบาลปกครองพิเศษปาตานี เพ่ือเสนอให้  
กับนายกรัฐมนตรี และสภาผู้แทนราษฎรไทย เป็นฝุายตัดสิน 

 หลักการส าคัญของรัฐบาลปกครองพิเศษดังกล่าวนั้น มีดังต่อไปนี้ 
 ก. รูปแบบรัฐบาล 

  1. เป็นรัฐบาลที่มีสภา ซ่ึงสภาดังกล่าวนั้นมีชื่อเรียกว่า สภากฎหมายแห่งชาติปาตานี 
สภาของรัฐมีอ านาจเป็นฝุายนิติบัญญัติ 
  2. รัฐบาลมีอ านาจเป็นผู้บริหารระดับสูงและมีอ านาจในการบริหารประเทศ 

 ข. การเลือกต้ังทั่วไป 
  1. รัฐบาลถูกต้ังขึ้นผ่านการเลือกต้ัง 
  2. คณะกรรมการการเลือกต้ัง ถูกแต่งต้ังเพ่ือควบคุมการเลือกต้ังของรัฐ 

  3. พรรคการเมืองที่จะร่วมในการเลือกต้ัง ต้องสมัครรับเลือกต้ังผ่านคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังของรัฐและผ่านคณะกรรมการการเลือกต้ังก่อน 

 ค. กฎหมาย 
  1. ระบบกฎหมายอิสลามที่สอดคล้องกับกฎหมายไทยสามารถน ามาใช้ได้ 
  2. ศาลซารีอะห์ (อิสลาม) จะถูกใช้ส าหรับด าเนินการกฎหมายและมีอ านาจใน

การก าหนดกฎหมายกับผู้ที่ถูกด าเนินคดี 
  3. ฝุายกฎหมายและฝุายยุติธรรมต้องอิสระ 
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  4. สภาอูลามาอฺจะถูกก่อต้ังขึ้นเพ่ือควบคุมดูแลระบบกฎหมายและตุลาการอิสลาม
และเรื่องที่เก่ียวข้องกับศาสนาอิสลาม ประธานสภาองค์กรอูลามาอฺ จะถูกเรียกว่า มุฟตีแห่งรัฐ 

  5. ฝุายประสานงานด้านกฎหมายจะถูกแต่งต้ังขึ้นเพ่ือท าการประสานงานระหว่าง
กฎหมายอิสลามกับกฎหมายทั่วไป เพ่ือไม่ให้ขัดแย้งระหว่างกัน 

 ง. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐปาตานีกับรัฐบาลกลาง 
  1. รัฐปาตานีมีอ านาจเบ็ดเสร็จทุกด้านในการบริหารที่เก่ียวข้องกับกิจการภายใน
ของรัฐ พร้อมทั้งอ านาจท้องที่ ยกเว้นด้านการปูองกันประเทศและนโยบายต่างประเทศ 

  2. รัฐปาตานีมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การค้าขาย อุตสาหกรรม การศึกษา และเรื่องที่ เก่ียวข้องกับ

สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 จ. บทสรุป  
  พูโลได้เรียกร้องสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้น เพ่ือที่จะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลไทย ส่วน 

รายละเอียดการพูดคุยว่าด้วยการต้ังรัฐบาล ระบบการท างานของรัฐบาล ระบบการบริหา ร กฎหมาย 
และกระบวนการถ่ายโอนอ านาจ การบริหารนั้นจะสามรถด าเนินการต่อด้วยหนังสือค าตอบจากรฐับาลไทย 

 เลขานุการนานาชาติ 
 องค์กรปลดปล่อยสหปาตานี  
 - ส านักเลขาธิการพูโล 

 - ฝุายปฏิบัติการพูโล 
 - สภา P.U.N.C. พูโล 
 - สภา WASAYA (ULAMA) พูโล 

 
แปลโดย มาหะมะรอยาลี บิดิง 
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ผนวก ช 
องค์กรปลดปล่อยสหปาตานี (พ ูโล) 

 
ข้อตกลง พูโล 

เร ียกร ้องเอาค ืนปาตานี 
 
 เม่ือเดือนมีนาคม 1909 รัฐบาลสยาม (ไทย) ได้ท าข้อตกลงลับกับรัฐบาลอังกฤษ 

(Anglo – Siammes of 1909) เพ่ือที่จะปล้นดินแดนปาตานีให้ดินแดนอาณานิคมของเขา และใน
ปัจจุบันปาตานี ได้ถูกแบ่งออกเป็นสี่จังหวัดที่ติดชายแดนมาเลเซีย สี่จังหวัดดังกล่าว  คือ สตูล ยะลา 

ปาตานี และนราธิวาส และอ่ืนๆ อีก เช่น รัฐเคดาห์ รัฐเปอร์ลิส รัฐตรังกานู และรัฐกลันตัน  ซ่ึงอยู่
ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ ในปัจจุบันขึ้นกับประเทศมาเลเซีย รัฐบาลไทยได้ยึดเอาปาตานี  โดยวิธี 
การหลอกซุลตานอับดุลกอดีร กอมารดดีน และต่วนกูเงาะ ซ าซูดีน ส่วนเรื่องการหลอกลวงนั้นได้มี

การเขียนโดยสองนักวิชาการ ดังนี้ :  
 1. Magret L. Koch ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า Patani and the Development 

of Thai State ปี 1978 หน้าหนังสือ 78-77 
 2. David K. Wyatt ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า ประวัติศาสตร์ประเทศไทย ปี 1974 
หน้า 213  

  เริ่มต้ังแต่ปี 1909 เป็นต้นมาช่วงเวลา 77 ปี ปาตานีตกอยู่ภายใต้การครอบง า
ของรัฐไทยที่ปกครองด้วยวิธีการ............การขยายอาณาเขต และการดูดซึมกับชาวปาตานีบนเส้นทาง

สองนโยบายหลัก  
  เปูาหมายของพูโล คือ เพ่ือเอาคืนปาตานี และปลดปล่อยชาวมลายูมุสลิมจาก
การครอบง าของรัฐไทย และต้องการที่จะก่อต้ังรัฐอิสลามที่เอกราช (สาธารณรัฐอิสลามปาตานี) ที่ยืน

บนเส้นทางของอัลกุรอานและซุนนะห์ 
 ด้วยเหตุดังกล่าวเราเรียกร้องและขอความร่วมมือจากพ่ีน้องในศาสนาและพ่ีน้องร่วม

ชาติ เรามาร่วมกันต่อต้านรัฐไทยที่ได้ยับยั้งอิสรภาพของเรามายาวนาน ข้อเรียกร้องของเรา คือ :  
 1. รัฐบาลไทยต้องมอบคืนปาตานีให้กับชาวมลายูอิสลามเพ่ือที่พวกเขาสามารถก าหนด 
ชะตากรรมของพวกเขาเองในอนาคต  

 2. คนเชื้อชาติไทยหรือจีนทั้งมวลท่ีได้ครอบครองเศรษฐกิจ เช่น บริษัทและผู้รับเหมา
ทั้งหมดจ าเป็นต้องออกจากดินแดนมลายูปาตานี 
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 3. ภาษามลายู ต้องเป็นภาษาทางการ ไม่ว่าจะเป็นส านักงาน โรงเรียน วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์และอ่ืนๆ 

 4. ชาวปาตานีมีสิทธิที่จะก่อต้ังชมรม องค์กรเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น  ชมรมนักศึกษา 
ชมรมแรงงาน สตรี ครู ทนายความและอ่ืนๆ 

 5. เหล่าทหารและกองทัพไทยต้องออกจากพ้ืนที่ปาตานี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ 
 ทางเราให้เกียรติอย่างสูง ในความร่วมมือของพ่ีน้องผู้ที่จริงใจ 
 

            นายลุกมาน บิน ลีมา  
     ฝุายการเมือง ปาตานีดารุสสาลาม 

 
แปลโดย มาหะมะรอยาลี บิดิง 
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ผนวก ซ 
การพบปะเฉพาะกิจ  

 
วันที่ 9/11/1997  

 หากเรามองถึงการเคลื่อนไหวของฝุายปฏิบัติการพูโล ทางฝุายได้ออกจากสภาร่วมของ
พูโลตามแนวทางของหัวหน้าฝุาย คือ อาบูยาซีร ฟิกรี เพราะเหตุดังกล่าวท าให้เกิดการท้าทายให้กับเรา 
เราจึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมในเรื่องดังต่อไปนี้  

 1. สภา PUNC ไม่สามารถท างานได้ในระยะเวลาสี่ปีหลังจากที่ได้ก่อต้ังมา (จะมีรอง
ประธานมาวางการท างานหลังจากนี้) ทั้งนี้เพ่ือเพ่ือการเคลื่อนไหวของเราสามารถเดินต่อได้บนสามฝุาย

หลักที่ยังมีอยู่ตามโครงสร้างของรัฐบาลพูโลและรัฐปาตานีที่ได้มีการวางแผนโดยองค์กรพูโล ปี 1993  
และได้ถูกอนุมัติแล้ว  
 2. ให้ทุกฝุายได้มีการท ากิจกรรมโดยด่วน (ท าอะไรก็ได้ที่สามารถท าก่อน) 

 3. ให้มีการจัดการออมทรัพย์ญีฮาดขึ้น (ให้เลขาฝุายปฏิบัติการและฝุายบัญชีกลาง
เป็นผู้ด าเนินการ) และฝุายการเงิน 

 4. ให้มีทีมเคลื่อนที่ในทุกพ้ืนที่ด้วยการท างานกลุ่ม เพ่ือชี้แจงสาเหตุของการถูกใส่ร้าย
และข้อผิดพลาดของสมาชิก 
 5. ขอให้มีความร่วมมือในกระบวนการท าบัญชีและท าบัตรสมาชิกให้เร็วที่สุด และ

ให้สมาชิกและคณะกรรมการระดับสูงและหัวหน้าในระพ้ืนที่ต้องท าก่อนให้เป็นตัวอย่างให้สมาชิกอ่ืนๆ. 
 6. ทุกโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการเคลื่อนไหว ต้องเสนอให้ ฝุายบัญชีกลาง (ด้วย

การเขียนโครงการ) ใบกรอกมีเตรียมไว้ท่ีส านักงาน 
  6.1 ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหลาย เชิญท่านทั้งหลายท าค าร้องเพ่ือการเดินทาง
มาประชุมของท่านให้กับฝุายบัญชีกลาง หวังว่าค าร้องของท่านจะถูกตอบรับและสามารถด าเนินการ

ได้ (ตามความประสงค์ของอัลลอฮฺ) 
 

ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือศาสนาและประเทศชาติ 
โดยรองหัวหน้า PUNC และรองหัวหน้าฝุายปฏิบัติการพูโล 8 พฤษจิกายน 1997 

 

แปลโดย มาหะมะรอยาลี  บิดิง 
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ผนวก ฌ 
การ เจรจาระยะที่สอง ระหว่างตัวแทนพูโลกับตัวแทนร ัฐบาลไทย  

 
ณ  กรุงดัมซีกี ประเทศซีเรีย 

ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน  1994 
สนธิสัญญาพูโล 

บทน า 

 จากการที่ได้ส ารวจ ข้อตกลงการเจรจาระยะที่หนึ่งระหว่างตัวแทนพูโล  กับตัวแทน
รัฐบาลไทยที่กรุงไคโร ประเทศอียิปส์ ได้มีการเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมกัน เม่ือวันที่ 12 เมษายน 1993 

ฝุายพูโลเห็นด้วยเพ่ือที่จะมีการพูดคุยตามข้อ 1-3 คือ เรียกร้องให้จัดต้ังรัฐบาลเฉพาะกิจปาตานีในภาคใต้
ของไทย ผู้น าพูโลโดยวัตถุประสงค์ได้ตอบรับ เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันในการแก้ปัญหาทางการเมืองที่
ถาวรจ าเป็นที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนในภาคใต้ของประเทศไทย ผู้น าพูโลได้แลเห็นถึงวิธีการที่ ดี

อันจะน าพาสู่สันติภาพอันยาวนาน ด้วยวิธีการประนีประนอมทางการเมือง ระหว่างองค์กรพูโลกับ
รัฐบาลไทย “ผู้น าพูโลจะท าการพิจารณากองทัพ ถ้าหากรัฐบาลไทยได้ยอมรับรัฐบาลเฉพาะกิจปาตานี

ที่สามารถปกครองตนเองในภาคใต้ของไทย” พูโลมีความเชื่อเหลือเกินว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สันติ
และมีเสถียรภาพ ได้ให้ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ส าคัญอันมากมายให้กับรัฐบาลและประชาชนทั้งหลาย 
ถึงแม้ระบบการเมืองการปกครองที่มีอยู่ปัจจุบันไม่สามารที่จะใช้ผลประโยชน์กับศักยภาพที่มีอยู่อย่าง

เต็มที่ เบื้องหลังประวัติศาสตร์ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ อุปสรรคที่ส าคัญ เพ่ือการบูรณาการ
ประเทศชาติ ระบบการปกครองพิเศษที่ได้วางไว้นั้นจะเป็นทางเลือกส าหรับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งความสัมพันธ์

ที่ดีกับรัฐบาลกลางเพ่ือสันติภายใน ความม่ันคง ความสงบสุขของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย 
 ข้อเรียกร้องของพูโล 
 1. ให้รัฐบาลไทยยอมรับรัฐบาลเฉพาะกิจปาตานี ในภาคใต้ของไทย รัฐดังกล่าวนั้น

ประกอบด้วย จังหวัดดังต่อไปนี้ จังหวัดปาตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา อ าเภอ
จะนะ เทพา สะบ่าย้อย หาดใหญ่และสะเดา พร้อมทั้งพ้ืนที่ท่ีมีมุสลิมส่วนใหญ่. 

 2. รัฐบาลไทยยอมรับให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาทางการของปาตานี 
 3. รัฐบาลไทยยอมรับภาษามลายูเป็นภาษาทางการของปาตานี 
 4. รัฐบาลไทยยอมรับในประกาศใช้กฎหมายอิสลาม 
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บทสร ุป  
 องค์กรพูโลได้เสนอข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้นบนข้อตกลงของรัฐบาลไทย การเจรจาว่า

ด้วยระบบการจัดต้ังรัฐ ระบบการปกครอง การบริหารและด้านกฎหมายจะด าเนินการต่อบนค าตอบ
รับของรัฐบาลไทย 

 
            เลขานุการนานาชาติ 
      เลขาธิการองค์กรปลดปล่อยสหปาตานี (พูโล) 

 
แปลโดย มาหะมะรอยาลี  บิดิง 
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ผนวก ญ 
การตัดส ินของสภาซูรอส ูงส ุด  
องค์กรปลดปล่อยสหปาตานี 

 
 สภาซูรอสูงสุด องค์กรปลดปล่อยสหปาตานี ที่ประกอบด้วย สมาชิกระดับสูงและ

นักวิชาการ ได้มีการประชุมเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2011 ได้มีการเชิญส าหรับผู้ที่ปรากฏขึ้นมาเพ่ือที่
ต้องการเป็นผู้น าของการต่อสู้พูโล ในการที่จะชี้แจงเก่ียวกับค าสั่งเสียของผู้ก่อต้ังพูโล อัลมัรฮูม บาพา
กาบีร อับดุลรอฮมาน ที่เห็นความส าคัญของเอกภาพ และได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้ ค าสั่งเสียของอัลมัรฮูม 

บาพากาบีร อับดุลรอฮมาน จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม  
 1. เอกภาพ คือ หลักพ้ืนฐานของความส าเร็จ 

 2. อย่างมองข้ามผู้ร่วมก่อต้ังองค์กรและผู้ที่ท าประโยชน์ให้กับองค์กร 
 3. ห้ามเป็นเครื่องมือให้กับตะวันตกและตะวันออก 
 สภาซูรอสูงสุดได้มีมติว่า 

 1. สภาซูรอสูงสุด คือ ร่มผู้คุ้มครองของการต่อสู้ขององค์กรพูโลและการต่อสู้ปาตานี
โดยทั่วไป 

 2. ให้สภาอูลามาอฺขององค์กรเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กร 
 3. ไม่ให้ความส าคัญกับผู้ที่อ้างว่าเราไม่จ าเป็นต้องรวมตัวกัน โดยอ้างว่าในบางประเทศ
มุสลิม และบางองค์กรประชาสังคมได้ยอมรับพวกเขา. 

 4. ก่อต้ังคณะกรรมการเพ่ือการรวมตัว 
 5. แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือเตรียมพร้อมการประชุมสุดยอดผู้น าและสมาชิกผู้ ก่อต้ัง

ในช่วงกลางเดือน 2011  
 ดังนั้น สภาซูรอสูงสุดเชิญชวนทุกฝุายทั้งเป็นรายบุคคล รัฐบาล หรือองค์กรที่มี
ความเห็นอกเห็นใจกับการต่อสู้ปาตานี ให้การปรึกษาที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมปาตานีทั้งมวลไม่ว่า

จะเป็นส่วนบุคคล องค์กรหรือผู้น าเพ่ือที่พวกเขารวมตัวกันเพราะเป็นหลักพ้ืนฐานของความส าเร็จ  
 

            เลขานุการที่ประชุม 
        23-07-2011 
 

แปลโดย มาหะมะรอยาลี  บิดิง 
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ผนวก ฎ  
เลขาธ ิการ  OIC 

กร ุงเจดาห ์ ประเทศซาอ ุด ีอาราเบีย 
 
ค  ายืนยนัของพโูล 

 องค์ปลดปล่อยสหปาตานี พูโล เป็นการผสมผสานที่คณะกรรมการได้ถูกแต่งต้ังขึ้น 
ณ เมืองดัมซีกี ประเทศซีเรีย เม่ือปี 2005 โดยได้รับการยอมและน าโดยผู้ ก่อต้ังพูโล อัลมัรฮูมบาปา  
กาบีร อับดุลรอฮมาน จะชี้แจงในเรื่องต่อไปนี้  

 1. การเลือกต้ังคณะกรรมการ AJK-MKP เม่ือปี 2009 ถือว่าเป็นโมฆะ เพราะไม่ได้
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญขององค์กร โดยเฉพาะการเลือกต้ังผ่านไปรษณีย์ที่ มีการโกงคะแนน

เลือกต้ังขึ้น 
 2. การตัดสินในการเลือกต้ังต้องได้รับการยอมรับโดยสภาอูลามาอฺขององค์กร 
 3. พูโลร่วมกันปฏิเสธทุกข้ออ้างที่ได้แพร่หลายโดยผู้ที่อ้างตัวไม่ว่าจะเป็น (กัสตูรี มัฮ

โกตา และ อารีฟ มุคตาร์) ว่าพวกเขาเป็นผู้น าพูโลและกลุ่มต่อสู้ประชาชนปาตานีในสังคมนานาชาติ
เช่น มาเลเซีย โอไอซี และอ่ืนๆ ข้ออ้างทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริง พวกเขามิใช้ผู้น าพูโลแต่อย่างใด 

ด้วยการนี้ทางองค์กรพูโลขอยืนยันอีกครั้งว่าสิ่งใดก็ตามที่เก่ียวข้องกับการพูดคุยที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
การต่อสู้ของพูโลและประชาชนปาตานีนั้น ต้องผ่านช่องทางที่ถูกต้องและถูกยอมรับเท่านั้น 
 

          อาบู อักรอม  
        เลขาธิการพูโล  

 
แปลโดย มาหะมะรอยาลี บิดิง 
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ผนวก ฏ  
ประธานสภาผสานร ่วม 

 
บาปา กาบีร อับดุลรอฮมาน 

เรื่อง    จุดยืนขอพูโล MKP 
 
 สภาผู้น าองค์กรปลดปล่อยสหปาตานี เรียนให้ประธานสภาผสานรวม พูโล พยายาม

แก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญ โดยกลุ่มต่างๆ ในกลุ่มพูโลกันเอง เพ่ือจะสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
ครอบคลุมทั้งหมดการรวมตัวอะไรก็ตามที่ไม่มีการร่วมตัวของทุกฝุายในกลุ่มพูโลกันเองนั้น จะไม่เกิด

ประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้นองค์กรปลดปล่อยสหปาตานี (พูโล) เรียกร้องให้เกิดพูโลหนึ่งเดียวเท่านั้น 
         ขอขอบคุณ 
 

15 – 10 – 1997  
ส าเนาส าหรับ                                                                          สภาผู้น าองค์กร 

สภาคณะกรรมการด าเนินการ                                                    รูซี ฮัซซัน ลูโบะโตะเปง 
 

แปลโดย มาหะมะรอยาลี  บิดิง 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



350 



351 

ผนวก ฐ 
แนวค าถามส าหร ับการส ัมภาษ ณ์กล ุ่มเคล ื่อนไหวพูโล  

 

1. ภูมิหลังที่มา เช่น เป็นคนที่ไหน ท าอะไรมาก่อน  
2. เหตุผลท่ีเข้าร่วมกับขบวนการ คือ อะไร อะไร คือ แรงจูงใจ/แรงบันดาลใจให้ตัดสินใจเข้าร่วมกับ

 กลุ่มเคลื่อนไหว และเข้าร่วมกับกลุ่มเม่ือไหร่และนานแค่ไหน 
3. เม่ือเข้าไปอยู่ในขบวนการ ท าหน้าที่/มีบทบาทอย่างไรบ้าง หน้าที่ความรับผิดชอบในระหว่างการ

 เคลื่อนไหวมาจากความสมัครใจ หรือมาจากการตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง ถ้าเลือกเอง ท าไมเลือก
 หน้าที่นั้นๆ 
4. ภายใต้โครงสร้างการเคลื่อนไหวของกลุ่ม คิดว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไร เพราะอะไร  

5. หลังจากเคลื่อนไหวกับกลุ่ม ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อขบวนการ/อุดมการณ์ของกลุ่มเปลี่ยนไป
 หรือไม่ อย่างไร หากเปลี่ยนอะไรที่ท าให้ความคิด/ความรู้สึกเปลี่ยน 

6. (ส าหรับคนที่ออกจากการเคลื่อนไหวแล้ว) เหตุผลท่ีออกจากการกลุ่ม คือ อะไร?  
7. คิดอย่างไรต่อการที่พูโล แตกออกเป็นหลายกลุ่ม คิดว่าเหตุผลของการแตกออกเป็นหลายกลุ่ม  คือ
 อะไร ส่งผลต่ออุดมการณ์และการเคลื่อนไหวของกลุ่มอย่างไร 

8. คิดว่า บทบาทของพูโลยังคงมีอิทธิพลหรือไม่ ถ้าลด หรือยังมีอิทธิพลอยู่ คิดว่าเป็น เพราะอะไร  
9. คิดอย่างไรกับความพยายามเจรจาอย่างลับๆ ของรัฐไทยกับกลุ่มขบวนการฯหลายกลุ่มในอดีต โดย 

 เฉพาะกับพูโล เหตุใดจึงล้มเหลว 
10. ท่าทีของพูโล เม่ือรัฐบาลที่แล้วเริ่มเปิดการพูดคุยอย่างเป็นทางการกับขบวนการบีอาร์เอ็น ท่าน
 เห็นด้วยกับการริเริ่มพูดคุยสันติภาพหรือไม่ เพราะอะไร 

11. ท่านคิดอย่างไรกับข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ของบีอาร์เอ็น และท่าทีของรัฐบาลไทย 
12. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับท่าทีท่ีกลุ่มพูโลจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งและร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่ม MARA 

 Patani อย่างไร โปรดอธิบาย 
13. ในความเห็นของท่าน อะไร คือ บทเรียนส าคัญจากการล่มสลายของเบอร์ซาตู และบทเรียนดังกล่าว
 จะสามารถเอามาปรับใช้กับ MARA Patani ได้หรือไม่ 

14. ภายใต้รัฐบาลทหาร ท่านคิดว่าแนวโน้มการพูดคุยสันติภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร  
15. หากการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุขไม่บรรลุตามที่กลุ่มเรียกร้อง ท่านคิดว่า กลุ่มพูโลเองจะมีท่าทีต่อ

 ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อย่างไร 
16. ท่านมองอนาคตของพูโล และสมาชิกของพูโลในต่างแดนอย่างไร 
17. ท่านมองอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร 

18. อะไร คือ เปูาหมายหรืออุดมการณ์สูงสุดของกลุ่มในขณะนี้  
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ประวัต ิผู้เ ขียน 
 

ชื่อ  สกุล   นายซาการียา  บิณยูซูฟ 

รหัสประจ าตัวนกัศกึษา  561002003 
วุฒ ิการศกึษา 

วุฒ ิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร ็จการศ ึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรกรรม) 

วิทยาลัยครูยะลา 2533 

 
ต าแหน่งและสถานที ่
2529 – 2545 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกส่วนโครงการ 311 (ศปก.ทบ. 311) 

2538 – 2548 ครูโรงเรียนรอมาเนีย อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
2550 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดนราธิวาส 

2551 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพลังงาน จังหวัดนราธิวาส 
2551 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กร  
 สาธารณประโยชน์ 

2554 - 2558 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดนราธิวาส 
2554 – 2558 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก จังหวัดนราธิวาส 

2554 – 2558 คณะกรรมการประจ าสภาที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ด้านพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
2554 – ปัจจุบัน เลขานุการ ศูนย์ประสานองค์กรเอกชน จังหวัดนราธิวาส 

2549 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข เครือข่ายศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (สงขลา) 
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 
การตีพมิพ์ เผยแพร  ่
ซาการียา  บิณยูซูฟ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี . (2559). พัฒนาการและ

 การปรับตัวของพูโลPatani United Liberation Organization – PULO ในความขัดแย้ง
 ในพ้ืนที่ชายแดนใต้/ปาตานี.  ประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้าง 

 สันติภาพ. 


