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The socio-economic development in the three southern border provinces
from 1978 to 1989 under the framework of the National Security Policy of the Thai
government was a process developed to solve security problems with the goal of
creating “a good attitude of Thai citizenship” and enhancing the quality of life of the
local people, especially Muslims. The development brought about the new Muslim
generation who had Thai language skill and passed the government educational
standard. The others were the building of irrigation system to solve the agricultural
problems, expanding local manufacturing, and constructing transportation to connect
with the inner region. All of these impacted life of the local people. On the other hand,
the developments were opposed by the resistance forces that were
called “Khor Chor Khor" (terrorist bandit movements) by the Thai government.
The forces resisted the socio-economic development by threatening the Thai
government teachers and schools, attacking the entrepreneurs who benefited from
the development, assaulting the security and development personnel and
terrorizing on the government roads. The socio-economic development led by the
Thai government in the three southern border provinces has promoted widespread
changes in the area. On the other hand, that also provoked the resistance forces to
increase opposition to the Thai government.
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บทที่ 1
บทนา
1.1. ความเป็นมาและความสาคัญ
การเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลของกองกาลังติดอาวุธ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคใหม่
มักจะมีการอธิบายจุดเริ่ มต้นของเหตุการณ์ว่าเริ่มขึ้นในระหว่างปี 2544 ถึงปี 2547 คือ เหตุการณ์
ลอบวางระเบิดสถานีรถไฟหาดใหญ่ในวันที่ 7 เมษายน ปี 2544 การเคลื่อนไหวโจมตีเจ้าหน้ารัฐฝ่าย
ความมั่นคงในช่วงเดือนเมษายน ปี 2546 โดยเฉพาะเหตุการณ์การปล้นปืนหน่วยทหารพัฒนาที่ 12
อาเภอสุคิริน จัง หวัดนราธิวาส การปล้นปืนหน่วยทหารพัฒนาที่ 5 อาเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่ง
เหตุการณ์นี้ทาให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตรวม 5 นาย บาดเจ็บ 1 นาย และเหตุการณ์สาคัญซึ่งเป็นที่รับรู้
กัน ว่าเป็ น การเปิ ดฉากการเคลื่ อนไหวต่อต้านรัฐ อย่างหนักของกองกาลั งติดอาวุธ ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ เหตุการณ์ปล้นอาวุธปืนและสังหารเจ้าหน้าที่ทหารในค่ายกรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ หรือกองพันพัฒนาที่ 4 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ค่ายปิเหล็ง” ตาบลปิเหล็ง อาเภอ
เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม ปี 25471
การมองย้อนกลับไปพิจารณาจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ความรุนแรงในขอบเขตของระยะเวลา
ดังกล่ าว กลายเป็น ข้อจ ากัดของการอธิบายความเปลี่ ยนแปลงหรือพลวัตของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายใต้บริบทการปะทะกันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามของรัฐกับขบวนการต่อต้านรัฐในพื้นที่ และ
ยังกลายเป็นข้อจากัดในการมองนโยบายหรือโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวของรัฐไปพร้อม
กัน
แท้จริงแล้วการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐของกองกาลังติดอาวุธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
ลักษณะที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 2550 ถึง 2560 สามารถมองย้อนกลับไปได้ถึงช่วงทศวรรษ 2500
ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาจากการเคลื่อนไหวของกองกาลังติดอาวุธ ใน
พื้นที่แห่งนี้มีลักษณะร่วมบางประการกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่
ช่วงเริ่มเหตุการณ์รัฐบาลไทยมักจะตอบสนองปัญหา ด้วยการดาเนินนโยบายผสมกลมกลืนชาวมุสลิม
ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ในพื้นที่แห่งนี้ด้วยกระบวนการต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง “ทัศนคติที่ถูกต้อง
1

ดันแคน แม็กคาร์โก (ณัฏธยาน์ วันอรุณวงศ์, แปล), ฉีกแผ่นดิน: อิสลามกับปัญหาความชอบธรรมใน
ภาคใต้ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2557), หน้า (19).; อารีฟิน บินจิ และคณะ, ปาตานี...
ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู (สงขลา: มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้, 2558), หน้า 429, 442.
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ในความเป็นคนไทย”2 ให้เกิดขึ้นกับชาวมุสลิมในพื้นที่ พร้อมกับดาเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม เนื่องจากรัฐเชื่อว่าความยากจนของประชาชนในพื้นที่ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความ
มั่นคงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกองกาลังติดอาวุธเหล่านี้ ดังที่ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภาคใต้ ได้กล่าวไว้ว่า “การที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาความยากจนดังได้กล่าวแล้วนี้ อาจจะมี
ผลกระทบไปถึงความไม่มั่นคงในภูมิภาคนี้ได้”3
เมื่อเข้าสู่ ปี 2521 รัฐ ไทยได้ออก “นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ที่นับได้ว่าเป็นนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงฉบับแรกที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาความมั่นคง
เฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีแผนปฏิบัติ การที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาความมั่นคง
ในพื้นที่ส่วนนี้อย่างครอบคลุมในหลากหลายด้าน คือ ทั้งทางด้านการเมือง การศึกษา และเศรษฐกิจสังคม4 สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของรัฐที่มีต่อสาเหตุของปัญหาดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
ภายใต้บริบทของนโยบายที่มีแบบแผนอย่างเป็นระบบในการพยายามแก้ปัญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การดาเนินโครงการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาภายใต้นโยบายฉบับนี้จึงน่าจะถูกหยิบยกขึ้น
มาพิจารณาเพื่อให้เห็นถึง ความพยายามในระยะแรกของรัฐ กับการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยมีกรอบหรือแผนใหญ่เป็นตัวแบบ แม้ว่าโดยสาระแล้วกระบวนการดาเนินการยังคงแสดงให้
เห็นความสืบเนื่องจากนโยบายก่อนหน้าอยู่ก็ตาม การดาเนินการแก้ปัญหาภายใต้นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นวิธีการแก้ปัญหาที่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ควบคู่ไปกับการปราบปรามที่มุ่งทาลายล้างกองกาลังต่อต้านรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่ม “ขบวนการโจร
ก่อการร้าย”
นโยบายพัฒนาที่ดาเนินไปในระยะเวลากว่า 11 ปี คือ ระหว่างปี 2521 ถึงปี 2532 เกิดขึ้น
ภายใต้บริบทการก่อความรุนแรงของขบวนการต่อต้านรัฐบาล ที่เชื่อว่ ามีเป้าหมายในการแบ่งแยก
ดิน แดนจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ ด้ ว ยองค์ กรนาหลั กที่ ดาเนิน การอยู่ส ามกลุ่ ม คื อ กลุ่ ม บี เอ็ นพี พี
(Barisan Nasional Pembasan Patani (BNPP)-แนวร่วมปลดแอกแห่งชาติป าตานี) กลุ่มบีอาร์เอ็น
2

คานี้เป็นคาที่ใช้ในเป้าหมายทั้ง 6 ประการของ “นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2521” ดู บรรยายสรุปเสนอต่อคณะนักศึกษาวปอ.รุ่นที่ 26 (ยะลา: ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้, 2527), หน้า 12.
3
ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้, แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และลู่ทางการลงทุน (สงขลา: ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภาคใต้, ม.ป.ป.), หน้า 1.
4
ชยากรณ์ ศรีสาคร, นโยบายการแก้ปัญหาการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สารนิพนธ์ปริญญา
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), หน้า 84.
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(Barisan Revolusion Nasional (BRN)-ขบวนการปฏิ วั ติ แ ห่ ง ชาติ ป าตานี ) และกลุ่ ม พู โ ล (The
Patani United Liberation Organization (PULO )-องค์การสหปาตานีเสรี)5 นอกจากนี้ยังมีการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธอีกจานวนมากที่เคลื่อนไหวภายใต้เงาองค์กรนาเหล่านี้และที่ เคลื่อนไหว
ก่อการอย่างอิสระ ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีภูเขาเป็นฐานที่มั่น
สาคัญของกลุ่ม ทั้งหมดมีลักษณะก่อการอย่างค่อนข้างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อผู้คนทั้งในพื้นที่
ชนบทและในตัว เมือ ง ทั้ง นี้ การด าเนิน นโยบายและโครงการพัฒ นาที่ มีแ ผนและกรอบในการมุ่ ง
แก้ปัญหาความรุนแรง จึงเป็นสิ่งทีช่ วนให้เกิดการตั้งคาถามต่อตัวนโยบายว่าเป็นการแก้ปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่มีส่วนในการช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ได้มากน้อยเพียงใด
รวมถึงการเคลื่อนไหวก่อ ความรุนแรงของขบวนการต่อต้านรัฐในยุคนั้น สัมพันธ์อย่างไรกับโครงการ
พัฒนาของรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของรัฐในการแก้ปัญหาผ่านการพัฒนาและการตอบสนองต่อ
การพัฒนาของกองกาลังต่อต้านรัฐบาลในพื้นที่ด้วย
เมื่อเข้าสู่ปี 2532 มีการออก “โครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ของชาวไทยใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (โครงการฮารัปปันบารู) ” โดยมีเนื้อหาที่สืบเนื่องมาจากการดาเนินนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2521 และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวกับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2531 คือ เน้นแนวคิดการยอมรับความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและ
ศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีนัยยะของการประกาศให้เห็นว่ารัฐ ยอมรับชาวมุส ลิ ม
ศาสนาอิสลาม และประเพณีที่แตกต่างออกไปในพื้นที่นี้ โดยยังคงรูปแบบการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไว้เช่นเดิม6
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต้องการอธิบายความเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในช่ว งปี 25212532 โดยศึกษาผ่านบทบาทของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ภ ายใต้นโยบายความมั่น คงแห่งชาติเกี่ยวกับชายแดนภาคใต้ฉบับแรก คือ ปี 2521 จนถึง
โครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ของชาวไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2532 และเชื่อมโยงให้
เห็นถึงผลของโครงการพัฒนาด้านต่างๆของรัฐที่สัมพันธ์กับ การก่อความรุนแรงของขบวนการต่อต้าน
รั ฐ ในพื้ น ที่ เดีย วกั น ทั้ง นี้ ช่ว งปี 2521-2532 เป็นสมัย หนึ่ งที่ เกิด ความรุนแรงในพื้น ที่เกิ ดขึ้ นอย่า ง
5

ดู Surin Pitsuwan, “ ISLAM AND MALAY NATIOALISM: A CASE STUDY OF THE MALAYMUSLIMS OF SOUTHERN THAILAND,” ( Doctoral dissertation, Political science and Middle Eastern
Studies, Harvard University, 1982), Page 228-240.; หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2523/201 ขบวนการโจร
ก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไ ขปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4
มกราคม 2523-26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่ 6 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 384-385.
6
ดู ฮารัปปันบารู (กรุงเทพฯ: มิตรสยาม, ม.ป.ป.), หน้า 2-39.
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กว้างขวางโดยเฉพาะในระยะแรก แต่กลับลดจานวนลงในระยะปลาย ซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะ
ได้รับการศึกษาวิเคราะห์ต่อไปในวิทยานิพนธ์นี้

1.2. ทบทวนสถานภาพองค์ความรู้: ว่าด้วยประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในส่วนของงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของผู้คนในพื้นที่ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในที่นี้จะกล่าวถึงงานเขียนที่เป็นความพยายามของนักวิชาการและผู้สังเกตการณ์ที่
ต้องการขบคิดถึงที่มาของปัญหาดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกันบริบททางสังคม แหล่งข้อมูล และสถานะ
ของผู้เขียนเรื่องราว ได้สะท้อนกรอบคิด บางอย่างที่แตกต่างกันไป กรอบคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
องค์ความรู้เกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลา และในกลุ่มสังคมที่ผู้เขียนคนนั้นๆผลิตงาน
ดังกล่าวขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะเป็นการเสนอให้เห็นว่างานประวัติศาสตร์นิพนธ์เกี่ ยวกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในระยะก่อนหน้า ยังไม่ให้ความสาคัญกับการศึกษาโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นจริงว่า มีเป้าหมายและการดาเนินการในลักษณะ
เช่นไร ส่ งผลอย่างไรต่อสังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความสัมพันธ์ อย่างไรกับการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่วิทยานิพนธ์นาเสนอและอภิปรายต่อไป
1.2.1. ประวัติศาสตร์นิพนธ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมุมมองของรัฐ
งานศึกษาในกลุ่มนี้จะผลิตโดยกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องหรืออยู่ภายใต้ระบบราชการโดยตรง
เน้นเสนอให้เห็นถึงความตั้งใจ ความพยายาม การมีเจตนาที่ดี และการเห็นความสาคัญของปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทางการ งานในกลุ่มนี้อธิบายถึงนโยบายหรือโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐที่
ดาเนินการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้คนในพื้นที่ โดย
อธิบายว่าความล้มเหลวมากมายของนโยบายและโครงการเหล่านั้น ไม่ได้มีสาเหตุมาจากตัวนโยบาย
หรือโครงการ หากแต่มีปัญหาอยู่ที่ผู้ดาเนินโครงการ ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และข้าราชการในพื้นที่
ทีข่ าดประสิทธิภาพและความรู้ความสามารถ กล่าวได้ว่างานในกลุ่มนี้เน้นศึกษานโยบายหรือโครงการ
พัฒนาของรัฐโดยตรง งานศึกษาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ เช่น การเข้าถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้7
ของสมาน รังสิโยกฤษฏ์ การผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8 ของ สงคราม
ชื่น ภิบ าล และงานของประกิจ ประจนปั จจานึก เรื่อ ง การปรับปรุงและส่ งเสริมปอเนาะให้ เป็ น

7

สมาน รังสิโยกฤษฏ์, “การเข้าถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร์
มหาบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510).
8
สงคราม ชื่นภิบาล, “การผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต แผนกวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518).
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โรงเรี ย นราษฎร์ ส อนศาสนาอิส ลาม 9 งานเหล่ า นี้ล้ ว นเขี ยนขึ้นระหว่างปี 2510-2518 ซึ่ งเป็นช่ว ง
รอยต่อระหว่างการปกครองในระบอบรัฐบาลทหารของจอมพลถนอม กิตติขจร และการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองเข้าสู่ระบอบผู้แทนในรัฐสภาครั้งใหญ่หลังปี 2516 แต่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจาก
โครงการของรั ฐ ต่ อ สามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ นช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว แทบจะกล่ า วได้ ว่ า ไม่ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงไปจากยุครัฐบาลทหารของจอมพลถนอมที่สานต่อการดาเนินโครงการพัฒนาที่มีลักษณะ
ผสมกลมกลื น ชาวมุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่ ม าจากสมั ย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ งานเหล่ า นี้ ไ ด้ ท าหน้ า ที่
ประชาสั มพัน ธ์ ผ ลงานของรั ฐ บาลและระบบราชการ ในการอธิบายกระบวนการเข้าถึง และผสม
กลมกลืนชาวมุสลิมที่เป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่โดยรัฐจากกรณีของงานสองชิ้นแรก ส่วนงานของประกิจ
แสดงถึงกระบวนการพัฒนาระบบการศึกษาโดยการสลายความเข้มข้นของการศึกษาแบบอิสลามและ
จารีตทางวัฒนธรรมแบบมลายูของรัฐ
จนเข้าสู่ช่วงปี 2527-2528 วิโรจน์ ราชรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในระยะเวลานั้น ได้
เสนองานวิจัยต่อวิทยาลัยป้อ งกันราชอาณาจักรภายใต้หัวข้อ การเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตอนล่างของประเทศไทย 10 แม้จะได้รับอิทธิพลจากงานของสุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่ง
เป็นงานที่มีเนื้อหาของการวิพากษ์นโยบายของรัฐต่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง แต่วิโรจน์ยัง
เสนอแนวคิดภายใต้ความเชื่อเรื่องของศาสนาอิสลาม การมีอาณาเขตอยู่ใกล้เขตแดนมาเลเซีย และ
การมีวัฒนธรรมมลายู -มาเลย์บางประการร่วมกับชาวมาเลเซียทาให้คนมุสลิมในพื้นที่แห่งนี้อ่อนไหว
ต่อการถูกชักจูงจาก “ผู้ไม่หวังดี” นอกจากนี้วิโรจน์ยัง มองความล้าหลังในทุกๆด้านของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ว่าเป็น ที่มาส าคัญของปัญหาความมั่นคง ทาให้ รัฐ ต้องดาเนินนโยบายพัฒ นาเพื่อ
แก้ปัญหา
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ยุคต่อมา ได้แก่ งานของปิยนาถ บุนนาค ประกอบด้วย นโยบายการ
ปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475-2516) (ตีพิมพ์ครั้งแรกปี
2531),11 นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่สมัย
รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ -รัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (14 ตุลาคม พ.ศ.2516-4 สิงหาคม

9

ประกิจ ประจนปัจจานึก. “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, แผนกวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516).
10
วิโรจน์ ราชรักษ์. “การเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอนล่างของประเทศไทย,”
(เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2527-2528).
11
ปิยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.
2475-2516) (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546).
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พ.ศ. 2531)12 และ นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่
สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ -รัฐบาลพันตารวจโททักษิณ ชินวัตร (4 สิงหาคม พ.ศ. 253119 กันยายน พ.ศ. 2549)13 งานชุดนี้นาเสนอประเด็นความเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลต่อสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคสมัยของรัฐบาลต่างๆ ปัญหาความขัดแย้งหลักมาจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาลต่างๆ ที่มีแนวทางแก้ปัญหาที่ต่างกัน และนาไปสู่ความขัดแย้งในผู้ปฏิบัติการ โดย
ยังคงเน้นย้าถึงการให้ความสาคัญต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ และประโยชน์บางประการ
จากนโยบายเหล่ า นี้ ผลสรุ ป ของงานคื อ การพิสู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ที่ ไ ม่ เปลี่ ย นแปลงของ
กระทรวงมหาดไทยในการกาหนดนโยบายต่อพื้นที่แห่งนี้ และเน้นให้เห็นถึงบทบาทของระบบราชการ
ที่มีเหนือสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงความสาเร็จ บางประการในการแก้ปัญหานี้ในสมัยของรัฐบาลพล
เอกเปรม ติณสูลานนท์
1.2.2. ประวัติศาสตร์นิพนธ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกแนวคิดของรัฐ
งานที่ถูกเขียนขึ้นโดยคนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ว่าจะมีจานวนไม่มากนัก
เมื่อเทียบกับงานเขียนของนักวิชาการไทย แต่การเกิดขึ้นของงานเขียนเหล่านี้ได้เปิดพรมแดนความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ นโยบายการปกครอง และการพัฒนาของรัฐในกลุ่มก่อนหน้า ทั้งยังแสดงให้
เห็นถึงความล้มเหลวหลายประการจากการดาเนินการตามนโยบายของรัฐ ทั้งยังเผยให้เห็นถึงเสียง
ของความเจ็บปวดของชาวมุสลิมในพื้นที่ที่เกิดจากกระบวนการดังกล่าว อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้ว่า
งานเหล่านี้ไม่ได้วิพากษ์ตัวนโยบายของรัฐไทยโดยตรง แต่จะวิพากษ์การดาเนินการที่เลวร้ายของรัฐต่อ
ชาวมุสลิม แง่หนึ่งจึงเป็นกลุ่มงานที่แตกต่างจากงานข้างต้นเพียงแค่การพยายามนาเสนอความเป็นผู้
กดขี่หรือผู้กระทาที่โหดร้ายของรัฐไทยทั้งในประวัติศาสตร์ระยะใกล้และในประวัติศาสตร์ระยะไกล
งานที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้และนับเป็นงานชิ้นแรกๆที่สร้างขึ้นเพื่อท้าทายประวัติศาสตร์ของทางการ
ไทย คือ งานของของอิบรอฮิม ชุกรี (Ibrahim Syukri) เรื่อง ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปะ
ต า นี 14 ( Sejarah Kerajaan Melayu Patani ห รื อ History of the Malay Kingdom of Patani)
อย่างไรก็ตามงานที่มีลักษณะของการศึกษาประวัติศาสตร์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีต
12

ปิยนาถ บุนนาคและคณะ, นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ -รัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ( 14 ตุลาคม พ.ศ.2516-4 สิงหาคม
พ.ศ. 2531) (กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551).
13
ปิยนาถ บุนนาคและคณะ, นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตั้งแต่ ส มัย รัฐ บาลพลเอกชาติ ชาย ชุ ณ หะวั ณ -รัฐ บาลพั นต ารวจโททัก ษิณ ชิน วั ตร (4 สิ งหาคม พ.ศ. 2531-19
กันยายน พ.ศ. 2549) (กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552).
14
อิบรอฮิม ชุกรี, ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปะตานี (เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์ม บุคส์, 2549).
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ภายใต้กรอบคิดว่า รัฐไทยกดขี่ชาวมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดมาทุกยุคทุกสมัยชิ้นนี้ ก็ถูก
วิพากษ์ว่าติดอยู่ในกรอบเรื่องราวของชนชั้นนาปาตานี /สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทาการต่อต้าน
อานาจรัฐไทย ไม่ได้เผยให้เห็นเรื่องราวของประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่แต่อย่างใด15
งานของอิบรอฮิม ชุกรี ส่งอิทธิพลต่องานศึกษาชิ้นต่อมา คือ ปัตตานี อดีต -ปัจจุบัน16 ของ
อ.บางนรา ซึ่งเป็นนามปากกาของอับดุลเลาะห์ ลออแมน ซึ่งเขียนขึ้นภายหลังจากการชุมนุมประท้วง
ครั้งใหญ่ของชาวมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2518 ถึงปี 2519 เนื่องจากเกิด
เหตุการณ์สังหารชาวมุสลิม 5 ศพ ที่สุดท้ายเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นฝีมือของนาวิกโยธินในพื้นที่ เนื้อหา
ภายในงานเสนอไปในทางเดียวกับงานของอิบรอฮิม แต่เขียนในลักษณะของกึ่งบันทึกประวัติศาสตร์ที่
เน้นย้าให้เห็นว่าการชุมนุมประท้วงครั้งนี้เป็นการต่อต้านความอยุติธรรมของเจ้าหน้ารัฐไทยที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดในประวัติศาสตร์ปัตตานี
อย่างไรก็ตามงานเขียนของคนท้องถิ่นที่ทั้งหมดเป็นชาวมุสลิมในพื้นที่ ไม่ได้มีเพียงแค่การท้ า
ทายประวั ติ ศ าสตร์ ฉ บั บ ทางการแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว ในขณะเดี ย วยั ง มี ง านที่ มี น้ าเสี ย งของการ
ประนีประนอม แต่อธิบายให้เห็นถึงตัวตนทางจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นการ
พยายามอธิบายและแก้ไขอคติที่คนไทย(พุทธ)ส่วนใหญ่มีต่อชาวมุสลิม โดยเฉพาะมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยโมหั มมัด อับดุลกาเดร์ มุสลิมที่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลไกของระบบ
ราชการของรัฐในพื้นที่และเป็นคนท้องถิ่น เรื่อง ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่อง ศาสนาและชาวไทยมุสลิม
ใน 4 จังหวัดภาคใต้17 โมหัมมัดยังเสนออีกว่าชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มยอมรับการ
ใช้ ภ าษาไทยแล้ ว และโครงการส่ ว นใหญ่ ข องรั ฐ ส่ ง ผลด้ า นดี ต่ อ ชาวมุ ส ลิ ม และงานที่ มี ลั ก ษณะ
ประนีประนอมทีส่ ุดในงานกลุ่มนี้ คือ งานของอารีฟิน บินจิ เรื่อง ปาตานี...ประวัติศาสตร์และการเมือง
ในโลกมลายู 18 ที่ เ สนอให้ เ ห็ น ถึ ง ความล้ ม เหลวและความส าเร็ จ ที่ ไ ม่ ค งที่ ใ นแต่ ล ะช่ ว งเวลาทาง
ประวัติศาสตร์การปกครองสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐไทย โดยเน้นให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิ
15

ดู การวิพากษ์ดังกล่าวใน Patrick Jory. “Problems of Modernity in Patani and Thailand: The
Emergence of “the People” in Patani’s Past and Present,” รุไบยาต: วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554): 44.
16
อ. บางนรา, ปัตตานี อดีต-ปัจจุบัน. (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์,
2551).
17
โมหั มมั ด อั บ ดุล กาเดร์, ความเข้ าใจเบื้ อ งต้ น เรื่ อ ง ศาสนาและชาวไทยมุ ส ลิม ใน 4 จั งหวั ดภาคใต้
(ม.ป.ท.: ม.ป.ป.).
18
อารีฟิน บินจิ และคณะ, ปาตานี...ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู (สงขลา: มูลนิธิวัฒนธรรม
อิสลามภาคใต้, 2550).

20
เสรีภาพชาวมุสลิมโดยคนของรัฐ ว่าเป็นหัวใจสาคัญของการเกิดปัญหาการเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดน
ในพื้นที่แห่งนี้
1.2.3. จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นาเสนอโดยนักวิชาการอื่นๆ
งานศึกษาในกลุ่มนี้เริ่มหันกลับมาพิจารณาปัญหาที่มีอยู่ในตัวนโยบายและโครงการของรัฐ
นอกเหนือจากปัญหาในตัวผู้ดาเนินนโยบายในพื้นที่ที่งานศึกษาในกรอบความคิดแบบรัฐพยายามเน้น
ย้า ในขณะเดียวกันงานศึกษาโดยกลุ่มนี้ยังพยายามอธิบายให้เห็นถึงกรอบคิดสาคัญที่อยู่เบื้องหลัง
นโยบายหรือการดาเนินการที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในพื้นที่แห่ง นี้ และยังพยายามเสนอให้เห็นถึงสาเหตุ
สาคัญของปัญหา งานของอารงค์ สุธาศาสน์ เรื่อง ปัญหาความขัดแย้งในสี่จังหวัดภาคใต้19 นับเป็นงาน
สาคัญที่พยายามอธิบายให้เห็นว่าการศึกษา เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นเพียงตัวกระตุ้นจิตสานึกของ
ความแตกต่างทางชาติพัน ธุ์และศาสนาของชาวพุทธกับ ชาวมุสลิ มในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จนกระทั่งกลายเป็นความตึงเครียดที่ระเบิ ดออกมาในการประท้วงของชาวมุสลิม ระหว่างปี 25182519
ปี 2518 มูลนิธิโกมลคีมทอง ได้ตีพิมพ์งานแปลของปีเตอร์ จี. กาววิ่ง ในชื่อว่า โมโรและแขก:
ฐานะของชาวมุสลิมในฟิลิปปินส์และไทย 20 ที่มีบัณฑร อ่อนดา เป็นผู้แปล งานที่เกิดขึ้นมาในช่วงของ
การประท้วงครั้งใหญ่ของชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ เขียนขึ้นโดยนักวิชาการตะวันตก
โดยการนาเสนอแบบเปรียบเทียบกับกรณีปัญหามุสลิมโมโรในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ ตัวงานเสนอว่า
นโยบายผสมกลมกลืนทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
รัฐไทย ถูกมองด้วยทัศนคติที่เป็นลบจากผู้คนที่มี “สานึกในความเป็นอิสลาม” ดังนั้นแนวคิดเรื่องพื้นที่
สงครามหรือดารุลฮาร์บจึงถูกหยิบยกมาใช้โดยขบวนการโจรก่อการร้ายในพื้นที่ เพื่อเป็นข้ออ้างในก่อ
ความรุ น แรงต่ อ เจ้ า หน้ า ของรั ฐ และผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ จ านวนมาก ในปี เ ดี ย วกั น M. Ladd Thomas นั ก
มานุษยวิทยาชาวตะวันตกได้ผลิตงานศึกษาของเขา ในชื่อว่า Political Violence in the Muslim
Provinces of Southern Thailand21 โดยเสนอว่าภาวะการแบ่งแยกกันอยู่และขาดการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมระหว่างชาวมุสลิมกับชาวพุทธในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การผูกขาดความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยชาวไทยเชื้อสายจี นและชาวพุทธ ความรู้สึกของการอยู่ในฐานะพลเมืองชั้น
19

อารงค์ สุธาศาสน์ , ปัญหาความขัดแย้งในสี่จังหวัดภาคใต้ (กรุงเทพฯ: บริษัท พิทักษ์ประชา จากัด ,

2519).
20

ปีเตอร์ จี. กาววิ่ง (บัณฑร อ่อนดา, แปล). โมโรและแขก: ฐานะของชาวมุสลิมในฟิลิปปินส์และไทย.
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2518).
21
M. Ladd Thomas. Political Violence in the Muslim Provinces of Southern Thailand
(Singapore: The Institute of Southeast Asian Studies, 1975).

21
สองของชาวมุสลิม รวมถึงการขาดการความคุ้มครองทางด้านความปลอดภัยจากรัฐและทัศนะที่มอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเป็นกลุ่มที่เอื้อผลประโยชน์ต่อคนที่นับถือศาสนาพุทธ เป็นฐานสาคัญของการเกิด
ความรุนแรงทั้งในรูปแบบของการก่ออาชญากรรมทั่วไปและการพยายามแบ่งแยกดินแดนโดยกลุ่ม
ขบวนการที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม Thomas ได้เสนอทิ้งท้ายว่ารัฐไทยเริ่มที่จะปรับนโยบายและ
การดาเนินการของตนเพื่อให้สอดคล้องกับศาสนาและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่แห่งนี้
นอกจากงานของนักวิชาการอาชีพที่ผลิตงานศึกษาเกี่ยวกับ ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ออกมาโดยตรงแล้ว ยังมีผู้สังเกตการณ์ซึ่งในที่นี้คือนักหนังสือพิมพ์ได้เสนอประเด็นในการพิจารณาปม
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ออกมาด้ว ย พ.ศ. 2523 เรืองยศ จันทรคีรี ได้ออกหนังสือที่เป็ นงาน
รวบรวมบทความในหนังสือพิมพ์ของตนเรื่อง สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้22 เนื้อหาเสนอให้เห็นถึง
การเป็นพื้นที่ของการแย่งชิงอานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจในท้องถิ่นของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ระหว่างกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น กลุ่มขบวนการต่อต้านรัฐ คหบดีในพื้นที่ รวมถึง
เจ้าหน้าที่รัฐทั้งฝ่ายพลเรือนและความมั่นคง โดยเรืองยศได้พยายามพิสูจน์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกัน
อย่างสลับซับซ้อนของกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ งาน
ของเรืองยศจึงมีคุณูปการในแง่ของการมองปมปัญหาไปยังกลุ่มอานาจและผลประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งทา
ให้เห็นมิติของปัญหาชายแดนภาคใต้ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
งานของพรรณงาม เง่าธรรมสาร เป็นหนึ่งในงานที่สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้ได้ เนื่องจาก
พรรณงามได้อธิบายประเด็นความขัดแย้งในกรณีมณฑลปัตตานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทางการเรียกว่ากรณี “แผนขบถ พ.ศ. 2465” ว่าแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากความเสื่อม
ประสิ ทธิภ าพของระบบมณฑลเทศาภิบาลในรัช สมัยนี้ อย่างไรก็ตามด้ว ยบทบาทของเจ้าพระยา
ยมราช (ปั้น สุขุม) เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น สามารถที่จะผลักดันนโยบายที่ผ่อนปรนต่อ
มณฑลปัตตานี (ต่อมาคือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้) ที่รู้จักกันดีในนาม “หลักรัฐประศาสโนบาย 6
ประการ” ประเด็นเหล่านี้พรรณงามได้เสนอผ่านงานบทความเรื่อง กระบวนการบูรณาการรัฐชาติใน
กรณีจังหวัดชายแดนใต้: บทเรียนจากระบบเทศาภิบาลในสมัยรัชการที่ 623

22

เรืองยศ จันทรคีรี. สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ (กรุงเทพฯ: บริษัทวงศ์ปาล จากัด, 2523).
พรรณงาม เง่าธรรมสาร, “กระบวนการบูรณาการรัฐชาติในกรณีจังหวัดชายแดนใต้: บทเรียนจากระบบ
เทศาภิบาลในสมัยรัชการที่ 6” ใน ณภัค เสรีรักษ์ และรชฏ สาตราวุธ (บรรณาธิการ). จินตทรรศน์จากปัตตานี:
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ใ นกระแสการเปลี่ ย นแปลง (ปั ต ตานี : คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2558): 182-235.
23

22
งานศึกษาชิ้นสาคัญที่ท้าทายแนวคิดเรื่องคุณค่าของนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐต่อ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกเขียนขึ้นในปี 2525 (ค.ศ. 1982) โดยสุรินทร์ พิศสุวรรณ (Surin Pitsuwan)
ซึ่งเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ภายใต้ชื่อ
เ รื่ อ ง ว่ า ISLAM AND MALAY NATIOALISM: A CASE STUDY OF THE MALAY-MUSLIMS OF
SOUTHERN THAILAND24 ซึ่ ง เสนอให้ เ ห็ น ถึ ง การปะทะกั น ทางอ านาจทางวั ฒ นธรรมตลอด
ประวัติศาสตร์ ระหว่างรัฐไทยที่มีฐานคิดและวัฒนธรรมแบบพุทธ กับปาตานี /สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่มีฐานคิดแบบอิสลามและมีวั ฒนธรรมแบบมลายูมุสลิม กระบวนการดังกล่าวเข้าสู่ภาวะตึง
เครียดเมื่อรัฐไทยเริ่มดาเนินนโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมในรูปของการพัฒนาทางด้านต่างๆ ที่
เริ่มดาเนินการสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ การดาเนินการพัฒนาเพื่อผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ซึ่ง
ดาเนินการโดยระบบราชการที่มีแนวคิดและจารีตแบบพุทธ จึงทาให้ชาวมุสลิมในพื้นที่ตื่นตระหนก
และหวาดกลัวว่า รัฐกาลังดาเนินการคุกคามอัตลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมของพวกเขา กระแส
ดังกล่าวหนักหน่วงขึ้นเมื่อเกิดการไหลบ่าเข้ามาของกระแสการฟื้นฟูศาสนาอิสลาม ปัจจัยทั้งสองจึงทา
ให้เกิดขบวนการต่อต้านรัฐบาลที่มีเป้าหมายแบ่งแยกดินแดน ซึ่งหยิบยกแนวคิด อิสลาม-ชาติพันธุ์
มลายู นิ ย มมาใช้ เ ป็ น แนวคิ ด ต่อ ต้ า นรั ฐ ไทย การวิ เ คราะห์ ใ ห้ เ ห็ น ถึง แก่ น ทางความความคิ ด ที่ อ ยู่
เบื้องหลังตัวนโยบาย ซึ่งสุรินทร์ชี้ให้เห็นว่านั่นคือ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา นาเสนอผ่านงานในโลก
ภาษาไทยอีกหลายชิ้ น ส่ ว นใหญ่ แปลหรือสรุปมาจากวิทยานิพนธ์ของเขา เช่น นโยบายประสม
ประสานชาวมาเลย์มุสลิมในประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 25 และ เงื่อนไขทางการเมืองที่นาไปสู่การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้26
งานของสุรินทร์ พิศสุวรรณ และงานของ M. Ladd Thomas มีอิทธิพลอย่างมากต่องานของ
วันกาเดร์ เจ๊ะหมาน หรือ W.K. Che Man ผู้นาขบวนการเบอร์ซาตู ที่เป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดน
กลุ่มใหม่ที่พยายามรวมการต่อสู้ของขบวนการแบ่งแยกดินแดนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยุคใหม่เข้า
ด้วยกัน ในแง่นี้งานของวันกาเดร์จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างงานแบบวิชาการกับงานของคนท้องถิ่นที่เป็น
ผู้นาขบวนการต่อต้านรัฐ วันกาเดร์เสนองานของเขาในการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ the Australian
24

Surin Pitsuwan. “ISLAM AND MALAY NATIOALISM: A CASE STUDY OF THE MALAY-MUSLIMS
OF SOUTHERN THAILAND,” ( Doctoral dissertation, Political science and Middle Eastern Studies,
Harvard University, 1982).
25
สุ ริ น ทร์ พิ ศ สุ ว รรณ, นโยบายประสมประสานชาวมาเลย์ มุ ส ลิ ม ในประเทศไทยสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์
(กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525).
26
สุรินทร์ พิศสุวรรณ, “เงื่อนไขทางการเมืองที่นาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
,” ใน สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527).

23
National University ในชื่อว่า Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and
the Malays of Southern Thailand27 เสนอว่ารัฐมักใช้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการสลาย
แนวคิดชาติพันธุ์นิยมมลายู แต่แท้จริงแล้วปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องของชาติ
พันธุ์ (มลายูนิยม) ศาสนา (อิสลาม) และชาตินิยม ที่อิงกับความเป็นชาติของท้องถิ่น ดังนั้นการพัฒนา
ที่หลงประเด็นของรัฐจึงประสบความล้มเหลว
การเสนอให้เห็นถึงปัญหาที่อยู่ในตัวนโยบายของรัฐ เสนอผ่านบทความเรื่อง The Pondok
System in Thai Government Schools: New Trends in Islamic Education in Thailand’s
Southern Border Provinces28 ของ Fisol Haji Awang ซึ่งเป็นนักวิชาการมุสลิมจากมหาวิทยาลัย
อิสลามยะลา Fisol เสนอในประเด็นเดียวกับสุรินทร์ แต่พิจารณาผ่านนโยบายการจัดการศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐในช่วงทศวรรษ 2540 ที่จัดการศึกษาด้านศาสนาอิสลามทั้งการเข้า
ควบคุมระบบและหลักสูตรของปอเนาะ รวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตลอดจนการเพิ่ม
การเรียนการสอนศาสนาอิสลามไว้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนของรัฐ ทุกกระบวนการนอกจากจะ
ก่อให้เกิดการลดทอนความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางศาสนาและความเป็นศูนย์กลางชุมชน
ของปอเนาะแล้ ว ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความต้อ งการในการสร้ า งความมั่ น คงในพื้ น ที่แ ห่ ง นี้ข องรั ฐ
มากกว่าความต้องการในการพัฒนาระบบการศึกษาอิสลามในท้องถิ่นอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ ชั ย วั ฒ น์ สถาอานั น ท์ ยัง เสนอผ่ า นงานศึ กษาเรื่ อง อิ ส ลามกั บความรุน แรง:
การศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์รุนแรงในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2519-พ.ศ. 252529 ว่าการที่
ขบวนการต่อต้านรัฐสามารถหยิบยกหลักการของศาสนาอิสลามมาใช้อ้างความชอบธรรมในการก่อ
ความรุนแรงได้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จะต้องมีความ “อยุติธรรม” อยู่จริง เพราะขบวนการต่อต้านรัฐเหล่านี้สามารถอ้างหลักศาสนา
อิสลามอย่างได้ผล และขาดการต่อต้านความรุนแรงดังกล่าวจากชาวมุสลิมในพื้นที่อย่างจริงจัง

27

W.K. Che Man, Muslim Separatism: The Moros of Southern Philipines and the Malays of
Southern Thailand (Singapore: Oxford University Press, 1990).
28
Fisol Haji Awang. “ The Pondok System in Thai Government Schools: New Trends in
Islamic Education in Thailand’s Southern Border Provinces” . In Islamic thought in Southeast Asia:
new interpretation and movement, Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad and Patrick Jory, editor.
(Kuala Lumper: University of Malaya Press, 2013), Page 113-123.
29
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ , “อิสลามกับความรุนแรง: การศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์รุนแรงในสี่จังหวัด
ภาคใต้ประเทศไทย พ.ศ.2519-พ.ศ.2525” ใน ใน สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน, หน้า 79-176.
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หนังสือเรื่อง มลายูศึกษา: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาชนมลายูมุสลิมในภาคใต้ 30ของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้ตีพิมพ์ออกมาในปี 2550 โดยมีนิธิ เอียวศรีวงศ์เป็นบรรณาธิการ หนังสือเล่ม
ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ความรุนแรงในพื้นที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องภายหลังจากปี 2547 งานชิ้นนี้เป็น
การพยายามทาความเข้าใจปั ญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติที่กว้างกว่าเรื่องของความ
ขัดแย้งทางด้านศาสนา ชาติพันธุ์ และการเมือง โดยมีบทความของตัวบรรณาธิการ รัตติยา สาและ
ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ปิยะ กิจถาวร ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และเกษียร เตชะพีระ นาเสนอมุมมอง
ในแต่ละมิติของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในภาพรวมหนังสือยังเน้นให้เห็นถึงการดาเนินการที่
ค่อนข้างล้มเหลวในการปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวนี้ของรัฐ นั่นคือ รัฐไม่สามารถที่จะสร้างนโยบายที่
สามารถบูรณาการเข้ากับลักษณะทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่แห่งนี้ได้
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ได้เสนองานที่ท้าทายวาทกรรมแบ่งแยกดินแดน โดยเสนอให้เห็นว่าใน
ยุคสมัยหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแบ่งแยกดินแดนยังเป็น
แนวคิดและแนวทางที่อยู่ห่างไกลจากความเคลื่อนไหวของเหล่าผู้นาและประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่
แห่งนี้ แต่ในช่วงทศวรรษ 2490 รัฐกลับสร้างและใช้วาทกรรมแบ่งแยกดินแดนในการกดปราบการ
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองและเหตุการณ์ความวุ่นวายที่อยู่ห่างไกลกับคาว่า
แบ่งแยกดินแดน อย่างกรณีข้อเรียกร้องของหะยีสุหลง อับดุลกาเดร์ และเหตุการณ์ความวุ่นวาย ที่
บ้านดุซงญอ จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี 2491 การดาเนินการทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นภายใต้ความต้องการ
ธารงไว้ซึ่งลักษณะการปกครองแบบรวมอานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง (กรุงเทพฯ) หรือที่เรียกว่าระบบรัฐ
เดี่ยว ข้อเสนอเหล่านี้ธเนศ ได้เสนอผ่านงานศึกษาเรื่อง ความเป็นมาของทฤษฎี “แบ่งแยกดินแดน”
ในภาคใต้ไทย31 และงานที่อธิบายต่อยอดในแนวคิดเดียวกันใน ประวัติศาสตร์วิพากษ์: สยามไทยกับ
ปาตานี32 งานของธเนศจึงเป็นการตอกย้าประเด็นที่ว่ารัฐไทยต่างหากที่ เป็นตัวแปรที่สาคัญในการ
สร้างเหล่าขบวนการแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาในอาณาเขตประเทศตน ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็
ตาม
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นิธิ เอียวศรีวงศ์ (บรรณาธิการ). มลายูศึกษา: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาชนมลายูมุสลิมในภาคใต้
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550).
31
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ความเป็นมาของทฤษฎี “แบ่งแยกดินแดน” ในภาคใต้ไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2555).
32
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ประวัติศาสตร์วิพากษ์: สยามไทยกับปาตานี (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556).

25
การวิพากษ์รัฐ ไทยดาเนินมาถึงจุดสาคัญเมื่อดันแคน แมคคาร์โก (Duncan Mccargo) ได้
ผลิตงานศึกษาเรื่อง ฉีกแผ่นดิน: อิสลามและปัญหาความขอบธรรมในภาคใต้ ประเทศไทย33 ซึ่งเป็น
งานที่แปลมาจากงานในภาษาอังกฤษชื่อว่า Tearing apart the land: Islam and legitimacy in
Southern Thailand (ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 2009/พ.ศ.2542) ซึ่งเป็นงานที่อธิบายให้เห็นถึงความสูญ สิ้ น
ความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ของรัฐไทยในการบริหารและปกครองพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
ปัจจุบัน การสูญสิ้นความชอบธรรมดังกล่าวเกิดจากการที่กลไกต่างๆของรัฐในพื้นที่ไม่สามารถสร้าง
การมีส่ ว นร่ ว มทางการเมือ งทั้งในระดับชาติและระดับ ท้องถิ่น ทั้งยัง ไม่ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการของของชาวมลายูมุสลิมได้ แม้แต่กลไกในการกระจายอานาจการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
ต่างๆและกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่สามารถที่จะ
สร้างความไว้วางใจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งทาให้กลไกเหล่านี้หมดประสิทธิภาพในการ
เป็นตัวเชื่อมระหว่างชาวมุสลิมกับรัฐ การสูญเสียความชอบธรรมของรัฐไทยจึงเป็นสิ่งที่ “ขบวนการ
นักรบ” ใช้ในการปลุกระดมและอ้างความชอบธรรมอยู่เสมอ
งานศึกษาในกลุ่มนี้ยังมีกลุ่มย่อยที่เน้นศึกษาความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐไทยกับชาว
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอธิบายให้เห็นถึงความเป็นมาของการเคลื่อนไหวทางสังคม
การเมืองของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความสาเร็จและความล้มเหลวของรัฐในการชนะใจ
ชาวมุสลิมในพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา งานเหล่านี้ได้แก่งานของนันทวรรณ ภู่สว่าง เรื่อง
ปัญหาชาวไทยมุส ลิ มในสี่ จั งหวัดภาคใต้ 34 งานของอิมรอน มะลู ลี ม เรื่อง วิเคราะห์ ความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐบาลกับมุสลิมในประเทศ: กรณีศึกษากลุ่มมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 35 ซึ่งอิมรอนได้
เน้นย้าให้เห็นถึงความเสื่อมประสิทธิภาพของระบบราชการของรัฐไทยในส่วนกลางและท้องถิ่น รวมถึง
อคติที่มีต่อกั น ระหว่างข้ าราชการและประชาชนชาวไทยพุ ทธกับชาวมลายูมุส ลิ มในพื้นที่จังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งทั้งสองปัจจัยเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้ปัญหายังคงอยู่เรื่อยมาและการแก้ปัญหาของ
รัฐบาลยากที่จะสาเร็จ และงานที่โดดเด่นที่สุดในงานกลุ่มนี้ คือ งานของเฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร
เรื่อง หะยีสุหลง อับดุลกาเดร์ กบฏ...หรือวีรบุรุษแห่งสี่จังหวัดภาคใต้ 36 อธิบายให้เห็นถึงการต่อรอง
33

ดันแคน แม็กคาร์โก (ณัฐธยาน์ วันอรุณวงศ์, แปล). ฉีกแผ่นดิน: อิสลามและปัญหาความขอบธรรมใน
ภาคใต้ ประเทศไทย. (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2557).
34
นันทวรรณ ภู่สว่าง, ปัญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต้ (กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย, 2521).
35
อิมรอน มะลูลีม , วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับมุสลิมในประเทศ: กรณีศึกษากลุ่มมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรุงเทพฯ: อิสลามิคอะเคเดมี, 2538).
36
เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร, หะยีสุหลง อับดุลกาเดร์ กบฏ...หรือวีรบุรุษแห่งสี่จังหวัดภาคใต้ (กรุงเทพฯ:
มติชน, 2547).
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เชิงอานาจที่จบลงด้วยการใช้อานาจด้านมืดของรัฐ โดยมองผ่านมิติการเคลื่อนไหวของหะยีสุหลง อับ
ดุลกาเดร์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดปัตตานีในช่วงปลายทศวรรษ 2480 ถึง ต้น
ทศวรรษ 2490 ซึ่ง เรี ย กร้ องให้ รั ฐ ยอมรั บตั ว ตนทางศาสนาและวั ฒ นธรรม ตลอดจนสิ ท ธิใ นการ
ปกครองและจัดการตัวเองของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2.4. ประวัติศาสตร์สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประวัติศาสตร์สังคมของพื้นที่แห่งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกจะเป็นการพยายามมอง
ย้อนกลับไปอธิบายประวัติศาสตร์ ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสมัยอาณาจักรลังกาสุกะและ
อาณาจักรปาตานี/ปัตตานี โดยให้ความสาคัญกับการอธิบายความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ
ของปาตานี /ปั ต ตานี ใ นอดี ต ว่ า มี ค วามเจริ ญ และความเสื่ อ มที่ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งแนบชิ ด กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงทางการค้าในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างโลกตะวันตก คือ ยุโรป อาหรับ และอินเดีย
กับโลกตะวันออกคือ จีน ญี่ปุ่น หรือรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน งานในกลุ่มนี้จึงมุ่งอธิบาย
ลักษณะการเป็นเมืองท่าของอาณาจักรปัตตานีเดิม และมองความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของ
ปาตานี /ปั ตตานี ด้ว ยปั จ จั ย ของความเปลี่ ยนแปลงทางการค้าในภู มิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาคพื้นสมุทรเป็นสาคัญ กล่าวได้ว่างานในกลุ่มนี้เป็นการพยายามพิสูจน์และอธิบายความคิดเห็นของ
ธงชัย วินิจจะกูล ว่า
“...เราแทบไม่รู้จักปัตตานีที่เป็นเมืองท่าเก่าแก่มาแต่โบราณ ตั้งแต่สมัยลังกาสุ
กะที่เป็นฮินดู-พุทธก่อนยุคสมัยสุโขทัยหลายร้อยปี ไม่เข้าใจความเป็นมาของปัตตานีที่
ผู ก พั น กั บ ประวั ติ ก ารค้ า ทางทะเลในภู มิ ภ าค มี ค วามรุ่ ง เรื อ งตกต่่ า ผั น แปรไปตาม
สถานการณ์ของการค้าทางทะเลในภูมิภาคเสียยิ่งกว่าความสัมพันธ์กับสยาม...”37
งานในกลุ่มนี้ ได้แก่ งานรวมบทความซึ่งมีสุจิตต์ วงษ์เทศ เป็นบรรณาธิการเรื่อง รัฐปัตตานีใน
“ศรีวิชัย” เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์ 38 และงานของครองชัย หัตถา เรื่อง ประวัติศาสตร์
ปั ต ตานี ส มั ย อาณาจั ก รโบราณถึ งการปกครอง 7 หั ว เมือ ง 39 งานของครองชั ย ให้ ภ าพพลวั ต ทาง
37

ธงชัย วินิจจะกูล , “บทนาเกียรติยศ เรื่องเล่าจากชายแดน” ใน สุจิตต์ วงษ์เทศ (บรรณาธิการ), รัฐ
ปัตตานีใน “ศรีวิชัย” เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), หน้า 17.
38
สุ จิ ต ต์ วงษ์ เ ทศ (บรรณาธิ ก าร). รั ฐ ปั ต ตานี ใ น “ศรี วิ ชัย ” เก่ า แก่ ก ว่ า รั ฐ สุ โ ขทั ย ในประวั ติ ศ าสตร์
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2548).
39
ครองชัย หัตถา. ประวัติศาสตร์ปัตตานีสมัยอาณาจักรโบราณถึงการปกครอง 7 หัวเมือง (กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551).
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การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับการค้าของภูมิภาคมากยิ่งกว่าการขยายอานาจของรัฐ
สยามของอาณาจักรปัตตานี ทาให้เห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของปัตตานีที่มีลักษณะเป็นตัว
ของตัวเอง กล่าวคือ มีความผูกพันทางการเมืองกับรัฐตอนบนคือสยามมากกว่ารัฐมลายูตอนล่าง แต่
ในขณะเดียวกันกลับเป็นรัฐเมืองท่าที่มีความเปลี่ยนแปลงตามการค้าระหว่างภูมิภาคเช่นเดียวกับรัฐใน
โลกมลายู และยังมีความเป็นไปของรัฐที่แตกต่างจากทั้งรัฐตอนล่างและตอนบน ซึ่งทาให้เห็นความ
เป็นตัวของตัวเองทางการเมืองและเศรษฐกิจของปัตตานี
ส่ ว นประวัติ ศาสตร์ สั งคมประเภทที่ ส องอธิ บายสั งคมของสามจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
ค่อนข้างร่ วมสมัย ได้แก่งานของรั ตติยา สาและ เรื่อง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฏใน
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 40 ข้อเสนอหลักของรัตติยา คือ การมีวัฒนธรรมและศาสนาที่
แตกต่างกันของชาวมุสลิมและชาวพุทธในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเนื้อแท้แล้วสามารถที่
จะต่อรองเพื่อที่อยู่ร่วมกันและพึ่งพากันได้ รัตติยาใช้หมู่บ้าน 4 แห่งเป็นกรณีศึกษาเพื่อพิสูจน์ข้อเสนอ
ข้างต้นโดยอธิบายให้เห็นว่าในหมู่บ้านทั้งสี่นั้น ประชาชนมีแนวคิดสาคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ เรื่องของ
ประเพณี ทางสั ง คมกับ ประเพณี ทางศาสนา โดยอย่า งแรกนั้ นเอื้อให้ ต่างศาสนิกสามารถเข้ามามี
ปฏิสัมพันธ์กันได้ นั่นทาให้ทั้ง 4 หมู่บ้านสามารถที่จะร่วมกิจกรรมและประเพณีทางสังคมบางอย่าง
ร่วมกัน พร้อมกันนั้นยังมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่าที่หลักศาสนาจะเอื้ออานวยให้ งานของรัตติยาจึง
เป็นการเสนอให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการจัดการทางสั งคมของชนต่างศาสนาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
งานบทความของรวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ของบ้ านทิว สนระหว่างปี ค.ศ. 1950-199041 และของวัฒ นา สุ กัณศีล เรื่อง ชุ มชนมุส ลิ มกับการ
เปลี่ยนแปลง42 ซึ่งงานทั้งสองชิ้นเสนอให้เห็นถึงการพัฒนาของรัฐทางด้านการประมงเชิงพาณิชย์ ใน
พื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะในช่วงหลังทศวรรษ 2520 ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในชุมชนหมู่บ้านประมง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการหา
ปลาของชุมชนหมู่บ้านประมงในจังหวัดปัตตานี จากใช้เรือกอและแบบดั้งเดิม ที่ใช้แรงคนในหมู่บ้าน
40

รัต ติ ย า สาและ. การปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งศาสนิ ก ที่ ป รากฏในจั งหวั ดปั ต ตานี ยะลา และนราธิ ว าส
(กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544).
41
รวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์, “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของบ้านทิวสนระหว่างปี ค.ศ.
1950-1990” ใน ณภัค เสรีรักษ์ และรชฏ สาตราวุธ (บรรณาธิการ). จินตทรรศน์จากปัตตานี: มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง (ปัตตานี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี, 2558): 324-362.
42
วัฒนา สุกัณศีล, “ชุมชนมุสลิมกับการเปลี่ยนแปลง” ใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 364-402.
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จานวนมาก มาสู่การใช้เรือกอและเสริมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ที่ใช้จานวนแรงงานคนเพียงเล็กน้อย ซึ่ง
เป็นกระบวนการหนึ่งในการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประมงเชิงพาณิชย์ สิ่ง
ดังกล่าวก่อให้เกิดความเปลี่ยนด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนมาเป็นแบบการผลิตในครอบครัว
การขยายตัวของประชากรในชุมชน การเริ่มแสวงหาอาชีพที่หลากหลายของทั้งชายและหญิงชาว
มุสลิม ตลอดจนการเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจของสตรีมุสลิมในชุมชนหมู่บ้านประมง
นอกจากนี้ยังมีงานที่ตีพิมพ์ในเล่มเดียวกันของภมรี สุรเกียรติ เรื่อง “เปลี่ยน “ป่าดิบ” ให้เป็น
“บ้าน”: ชุมชนในฝัน ณ ทัณฑนิคมธารโต พ.ศ. 2478-250043 ซึ่งภมรีอธิบายถึงหลัก 6 ประการของ
คณะราษฎรที่เป็น ผลให้เกิดการจั ดตั้งโครงการทัณฑนิคมธารโต จังหวั ดยะลา เพื่อนานักโทษจาก
ภู มิ ภ าคต่ า งๆลงไปอยู่ อ าศั ย และมี ห น้ า ที่ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยะลา แม้ ว่ า
อุตสาหกรรมและโครงการนี้จะประสบความล้มเหลว แต่โครงการทัณฑนิคมธารโตจะเป็นรากฐานของ
โครงการนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ในระยะต่อมา นับเป็นงานที่อธิบายความเป็นมาโครงการนิคม
สร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่สร้างความบาดหมางระหว่างรัฐกับ
ประชาชนในพื้นที่อย่างสูงมากโครงการหนึ่ง
งานต่อมาคืองานของศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ เรื่อง “ปาเยาะห์เนาะยาดีนายู ” (มันยากที่จะ
เป็ น นายู ) : ความเป็ น ชาติ พั น ธุ์ ความหมาย และการต่ อ รองของมลายู ใ นชี วิ ต ประจ าวั น 44 งาน
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโททางด้านมานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชิ้นนี้ ได้เสนอให้เห็ น
ถึงการให้ความหมายต่อความเป็นมลายูของชาวมุสลิมในหมู่บ้านปะนาเฆะ จังหวัดปัตตานี ซึ่งสัมพันธ์
กับกระแสการหวนกลั บไปหาหลักการดั้งเดิมของศาสนาอิสลามและการเข้ามาของอานาจรัฐไทย
ปัจจัยทั้งสองเป็นผลให้ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้นิยามความเป็นมลายูให้มีความสัมพันธ์แนบชิดและ
เป็ น อัน หนึ่ งอันเดีย วกับ ความเป็ น มุส ลิ ม จากแต่เดิมความเป็นมลายูไม่มีความแนบชิดกับศาสนา
อิสลามมากเท่าใดนั ก เพราะความเป็นมลายูยังเปิดพื้นที่ให้ชาวพุทธเข้ามาเป็นส่ว นหนึ่งได้ แต่ใน
ขณะเดียวกัน ศาสนาอิสลามในหมู่บ้านแห่งนี้ยังแบ่งออกเป็นสายเก่ากับสายใหม่ ซึ่งสายเก่าถูกให้
ความหมายโดยพวกสายใหม่ให้เข้ากับความเป็นมลายู ซึ่งในที่นี้หมายถึงความล้าหลังทางความคิด
ความเชื่อ วิถีการปฏิบัติ และเป็นตัวปัญหาของสังคม ในขณะที่สายใหม่ได้นิยามตัว เองว่าเป็นพวกที่
หลุดออกมาจากความเป็นมลายูในความหมายข้างต้น งานของศรยุทธจึงมีคุณูปการในแง่ของการ
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ทาลายภาพลักษณ์และองค์ความรู้ที่มองว่าความเป็นมลายูนั้นหยุดนิ่ง ไม่เคยมีความเปลี่ยนแปลง และ
มีเอกภาพทั้งในทางความเชื่อและวัฒนธรรม ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ถูกนาเสนออีกครั้งโดยศรยุทธในงาน
บันทึกกึ่งวิชาการเกี่ยวกับประสบการณ์ลงภาคสนามเพื่อจัดทาวิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าวใน มลายูที่
รู้สึก45
ยังมีงานที่ศึกษาประเด็นที่แตกต่างออกไปจากงานที่จัดอยู่ในกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นค่อนข้าง
มาก คือ งานของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เรื่อง ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปัตตานีในรอบ
กึ่งศตวรรษ46 ชัยวัฒน์ได้อธิบายกระบวนการจัดการความจริงเหตุการณ์ที่ดูรุนแรงและเป็นที่น่า วิตก
ของสังคม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการทาให้เรื่องดังกล่าว
กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ เงียบงัน หรือกล่าวความจริงอย่างไม่โจ่งแจ้งผ่านสารบางอย่าง หรืองาน
ของ Patrick Jory เรื่อง Problems of Modernity in Patani and Thailand: The Emergence of
“the People” in Patani’s Past and Present47 ที่ ศึ ก ษาแนวประวั ติ ศ าสตร์ นิ พ นธ์ ปั ต ตานี ใน
เนื้ อ หาของบทความ Patrick Jory ได้ จั ด วางหนั ง สื อ เรื่ อ ง Sejarah Kerajaan Melayu Patani
(History of the Malay Kingdom of Patani) ของ Ibrahim Syukri ไว้ในบริบทของการเกิดขึ้นของ
กระแสการท้าทายประวัติศาสตร์ที่มีกรุงเทพฯและชนชั้นนาสยามเป็นศูนย์กลางของเรื่องราว มาสู่การ
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมของพื้ น ที่ น อกเหนื อ
ศูน ย์กลางอานาจรั ฐ อื่น ซึ่งเป็น อิทธิพลที่ได้รับจากส านัก Annales จากทางยุโ รปอีกต่อหนึ่ง การ
เกิดขึ้นของหนังสือดังกล่าวยังเกิดขึ้นในบริบทที่สังคมไทยเริ่มยอมรับความเป็นพหุสังคมหรือภาวะที่
ชนในชาติมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่ในขณะเดียวกันหนังสือดังกล่าวยังมีเนื้อหาจากัดอยู่เพียงแค่
การอธิบายความขัดแย้งระหว่างรัฐสยาม/ไทยกับปาตานี ที่เน้นพิสูจน์ให้เห็นถึงความไร้ความชอบ
ธรรมของรัฐ ไทยในการปกครองแห่งนี้ ซึ่งเป็นงานเขียนในลักษณะของนักประวัติศาสตร์ชาตินิยม
ปาตานี แต่ในขณะเดียวกันหนังสือดังกล่าวได้ละเลยภาพของประชาชนชาวปาตานีธรรมดาทั่วไป
จะเห็ น ได้ ว่ ากระแสของงานเขี ยนเกี่ย วกับ สามจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ใ นระยะแรกจะมี
ข้อเสนอที่มีน้าเสียงยอมรับความถูกต้องชอบธรรมของนโยบาย โครงการ และการดาเนินการปกครอง
และการพัฒนาของรัฐ พร้อมๆกับการวิพากษ์ให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายหรือข้าราชการของรัฐ
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Patrick Jory. “ Problems of Modernity in Patani and Thailand: The Emergence of “the
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ในพื้นที่เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินการเหล่านั้นมีปัญหา ภาพลักษณ์ของรัฐไทยเริ่มถูกวิพากษ์
อย่างหนักหน่วงเมื่องานเขียนเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกเขียนขึ้นโดยคนท้องถิ่นที่เป็ น
มุสลิม จากนั้นกระแสการวิพากษ์ปัญหาในตัวฐานคิดและตัวนโยบายทางด้านต่างๆของรัฐ กลายมา
เป็นข้อเสนอหลักที่ปรากฏอยู่ในงานวิชาการที่พยายามศึกษาถึงที่มาสาคัญของปัญหาความรุนแรงใน
พื้นที่แห่งนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าจะเป็นการประสานแนวคิดของกระแสงานเขียนของกลุ่มต่างๆเข้า
ด้ว ยกั น คื อ การพยายามอธิ บ ายโครงการพัฒ นาของรั ฐ ในพื้ น ที่ส ามจัง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ว่ า
ก่อให้เกิดผลที่เป็นจริง ในลักษณะใด สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มากน้อยแค่ไหน และที่สาคัญคือการเคลื่อนไหวก่อความรุนแรงของขบวนการต่อต้าน
รัฐไทย มีความเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาทางด้านต่างๆของรัฐหรือไม่ อย่างไร ซึ่งอาจจะ
เป็ น คาถามที่เอื้อให้ เห็ น ทั้งด้านคุณประโยชน์ ตลอดจนข้อจากัดของโครงการพัฒ นาของรัฐ และ
ลักษณะพลวัตของขบวนการต่อต้านรัฐในพื้นที่แห่งนี้ไปในตัว

1.3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง
พ.ศ. 2521-2532
2. เพื่อศึกษานโยบายและการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ที่ส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง พ.ศ.
2521-2532
2. เข้ า ใจนโยบายและการด าเนิ น การของหน่ว ยงานของรั ฐ ในพื้ นที่ ที่ ส่ งผลให้ เ กิ ดความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.5. สมมติฐานของการศึกษา
ในช่วง พ.ศ. 2521-2532 “นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”
เป็น ปัจ จัยส าคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ การ
พัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การพัฒ นาการศึกษาที่ เน้น การเรี ยนภาษาไทย วิช าชีพ และการสร้า ง
“ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งในความเป็ น คนไทย” และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ทั้ ง ภาคการเกษตรและ
หั ตถอุตสาหกรรม การดาเนิ น นโยบายดังกล่ าวส่ งผลให้ เศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ขยายตัว เกิดคนกลุ่มใหม่ที่ได้รับการศึกษาตามแบบแผนของรัฐ เกิดการขยายโอกาสในการประกอบ
อาชีพในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ความรุนแรงที่เกิดจาก
การต่อต้านรัฐมีอัตราลดลง

1.6. ขอบเขตของการศึกษา
วิท ยานิ พ นธ์ นี้ ศึก ษาครอบคลุ ม ระยะเวลา ตั้ง แต่ รั ฐ ออก “นโยบายความมั่ น คงแห่ งชาติ
เกี่ยวกับจังหวั ดชายแดนภาคใต้ ” ครั้งแรก เมื่อปี 2521 ซึ่งจะเป็นกรอบต่อนโยบายหรือโครงการ
พัฒนาของหน่วยงานต่างๆของรัฐในการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะ
ใช้ปี 2532 ซึ่งเป็นปีที่มีการออก “โครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ของชาวไทยใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” หรื อ “โครงการฮารั ป ปันบารู ” เพื่อแก้ปัญหาเดียวกัน และปีที่ใช้ในการสิ้ นสุ ดขอบเขต
ทางด้านระยะเวลาของวิทยานิพนธ์ยังเป็นปีที่พรรคคอมมิวนิสต์มลายาหรือโจรคอมมิวนิสต์มลายา ซึ่ง
มีฐานกาลังสาคัญอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา อาเภอนาทวีและอาเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา วางอาวุธ ซึ่งส่งผลให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เหลือแค่เพียงปัญหาของการก่อความรุนแรงของ
“ขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.)” ที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองของรัฐไทยหรือ
แบ่งแยกดินแดนที่เป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในส่วนของขอบเขตทางด้านพื้นที่จะเน้นศึกษาบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประกอบ
ไปด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นสาคัญ แต่จะกล่าวถึงบางอาเภอของจังหวัดสงขลาที่
ประสบความรุนแรงในลักษณะเดียวกัน คือ อาเภอสะบ้าย้อย อาเภอเทพา ในกรณีของการก่อความ
รุนแรงของ “ขบวนการโจรก่อการร้าย” และในอาเภอสะเดา และอาเภอนาทวี ในจังหวัดเดียวกันเมื่อ
กล่ าวถึ งการด าเนิ น การของพรรคคอมมิ ว นิส ต์ม ลายาหรือโจรจี น คอมมิว นิส ต์มลายา นอกจากนี้
นโยบายของรัฐที่มีต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ มักจะรวมจังหวัดสตูลเข้าไว้ด้วย และจะรวมเอาจังหวัด
สงขลาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแก้ปัญหาในบางช่วงเวลา วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่ศึกษาการ
ดาเนิ น การพั ฒ นาของรั ฐ ในจั งหวัดสตูล แม้ว่าจั งหวัดสตูล จะเป็นส่ ว นหนึ่งในพื้นที่เ ป้าหมายของ
นโยบาย เนื่องจากจังหวัดสตูลไม่มีปัญหาการก่อความรุนแรงของขบวนการต่อต้านรัฐ โดยเฉพาะการ
ดาเนินการของขบวนการโจรก่อการร้ายเช่นเดียวกับพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัด
สงขลาในบางอาเภอ แต่ในขณะเดียวกันวิทยานิพนธ์นี้จะไม่ให้ความสาคัญกับการศึกษาการพัฒนาของ
รัฐในพื้นที่จังหวัดสงขลาเช่นกัน เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการโจรก่อการร้ายในบางพื้นที่เท่านั้น
ทางด้านเนื้ อหาจะให้ ความสาคัญกับการดาเนินการแก้ปัญหาของรัฐ ในพื้นที่ส ามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในรูปของโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และผลของการพัฒนาดังกล่าว
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และจะอธิบายให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวก่อความรุนแรงของขบวนการต่อต้านรัฐบาลในพื้นที่ศึกษาแห่ง
นี้ โดยให้ความสาคัญกับการเคลื่อนไหวของ “ขบวนการโจรก่อการร้าย” ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองและสังคมที่มีลักษณะการท้าทายอานาจรัฐและมีเป้าหมายแตกต่างออกไปจากการก่อการ
ร้ายในยุคสมัยเดียวกันในบริเวณอื่นๆภายของประเทศ

1.7. วิธีการและหลักฐานในการศึกษา
วิธีการหรือกระบวนการในการศึกษาวิจัยเพื่อเขียนออกมาเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะเป็นการ
รวบรวม สรุ ป วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้ อมูล จากหลั กฐานประเภทหนัง สื อ งานวิจัย บทความ
วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักฐานส่วนใหญ่จะมาจากสานักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติโดยเฉพาะหลักฐานประเภท “บัญชีประมวลข่าวสาคัญ” และ “วิทยุสารประจาวัน” ของ
กรมประชาสัมพันธ์ และเอกสารข่าวของสานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. ที่ได้นาเสนอข่าวเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ได้ใช้หลักฐานประเภท “บรรยายสรุป ” “รายงานสถิติ ” หรือเอกสาร
เกี่ยวกับโครงการและผลการดาเนินโครงการของรัฐโดยหน่วยงานในพื้นที่ เช่น ศูนย์อานวยการบริหาร
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ส านั ก งานจั ง หวั ด ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด เป็ น ต้ น และ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดยะลา คือ หนังสือพิมพ์ “ชาวใต้” จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง
ออกมาเพื่ออธิบายให้เห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลาดังกล่าว และ
เสนอให้เห็นถึงประเด็นสาคัญที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต้องการนาเสนอ ในส่วนของแหล่งค้นคว้าที่สาคัญ
ได้แก่ สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร สานักงานวิทยทรัพยากร ศูนย์เอกสารประเทศ
ไ ท ย แ ล ะ ห้ อ ง ส มุ ด ป ร ะ จ า ค ณ ะ ต่ า ง ๆ ข อ ง จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส า นั ก ห อ ส มุ ด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ส านั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร ห้ อ งสมุ ด ของส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ
ประสานงานโครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชดาริ (ส านั กงาน กปร.) และหอจดหมายเหตุ และ
พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษามหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

1.8. นิยามศัพท์
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ /จังหวัดชายแดนใต้ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะขอใช้คาเหล่านี้
สลับกันไปในบริบทที่แตกต่างกัน กล่าวคือจะใช้คาว่า “สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในกรณีที่ต้องการ
ให้หมายถึงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และจะใช้คาว่า “จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ที่
ครอบคลุมจังหวัดสตูล ในกรณีที่ต้องการกล่าวถึงการดาเนินการพัฒนาของรัฐ นโยบายของรัฐ หรือ
แนวคิดของรัฐ /ข้าราชการของรัฐ และจะหมายรวมถึ งพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา คือ อาเภอ
สะบ้าย้อย เทพา นาทวี และสะเดา เมื่อกล่าวถึงการก่อความรุนแรงโดยกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐ
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ขบวนการต่อต้านรัฐ/ขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.)/กองกาลังต่อต้านรัฐ/กลุ่มติดอาวุธ
คาเหล่านี้จะขอใช้สลับกันไป โดยคาว่า “ขบวนการต่อต้ านรัฐ” “กองกาลังต่อต้านรัฐ ” “กลุ่มติด
อาวุธ” จะหมายถึงกองกาลังติดอาวุธในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และบางอาเภอของจังหวัด
สงขลา ที่ ห มายรวมทั้ ง “ขบวนการโจรก่ อ การร้ า ย” และ “โจรคอมมิ ว นิ ส ต์ ม ลายา/โจรจี น
คอมมิว นิ ส ต์ม ลายา/พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ มลายา” ซึ่ง เคลื่ อ นไหวอยู่ ในพื้น ที่แ ห่ ง นี้ และจะใช้ค าว่ า
“ขบวนการโจรก่อการร้าย” หรือ “ขจก.” เมื่อกล่าวถึงกองกาลังติดอาวุธที่มีสมาชิกทั้งหมดเป็นชาว
มุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือบางอาเภอของจังหวัดสงขลา โดยส่วนใหญ่จะสังกัด
องค์กรนาหลัก 3 องค์กรคือ กลุ่มบีเอ็นพีพี (Barisan Nasional Pembasan Patani (BNPP)-แนวร่วม
ปลดแอกแห่งชาติป าตานี) กลุ่มบีอาร์เอ็น (Barisan Revolusion Nasional (BRN)-ขบวนการปฏิวัติ
แห่งชาติปาตานี) และกลุ่มพูโล (The Patani United Liberation Organization (PULO)–องค์การ
สหปาตานีเสรี) ทั้งหมดมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของรัฐไทยในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ชาวมุสลิม /ชาวพุทธ ในงานจะขอใช้คาว่า “ชาวมุสลิม ” ซึ่งหมายถึง ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นับถือศาสนาอิสลาม มีสัญชาติไทย แต่มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่ใกล้เคียง
กับวัฒนธรรมมาเลย์ กล่าวคือ มีภาษาพูดที่เรียกว่าภาษามลายู (หรือนายูในสาเนียงท้องถิ่น) มีภาษา
เขียนที่เรียกว่าอักษรรูมีและยาวี ที่ในระยะหลังงานเขียนเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมักเรียกคน
กลุ่มนี้ว่า “ชาวมลายูมุสลิม” ส่วนชาวพุทธจะหมายถึง กลุ่มคนที่นับถือศาสนาพุทธ มีสัญชาติไทยใน
พื้นที่แห่งเดียวกันนี้ รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยคนที่ใช้ภ าษาไทย
กลางและภาษาไทยถิ่นใต้ และในบางมิติจะหมายรวมถึงข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่นับถือศาสนา
พุทธ และปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

บทที่ 2
นโยบายของรัฐที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
“นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2521” นับเป็นนโยบาย
ความมั่นแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับแรก ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนและวิธีการใน
การแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ที่ค่อนข้างมีรายละเอียดครอบคลุมหลายด้าน ภายใต้นโยบายฉบับ นี้
รัฐได้ออกโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ ตลอดจนการ
ก่อตั้งองค์กรเฉพาะขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย โครงการพัฒนาและองค์กรเฉพาะที่รัฐจัดตั้งขึ้น
ระหว่างปี 2521-2532 เป็นกลไกส าคัญที่จะเป็นกรอบสาหรับดาเนินการพัฒ นาพื้นที่ส ามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

2.1. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2521
การพั ฒ นาเพื่ อ แก้ ปั ญ หาความมั่ น คงในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องรั ฐ ตลอด
ทศวรรษ 2500-2510 แม้ว่าจะเป็นรากฐานที่สาคัญของการดาเนินการพัฒนาของรัฐในช่วงทศวรรษ
2520-2530 แต่จากการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะจากชาว
มุสลิมและกลุ่มติดอาวุธโดยเฉพาะ “ขบวนการโจรก่อการร้าย” ทาให้รัฐตระหนักว่าการพัฒนาในช่วง
ก่อนหน้ายังมีข้อจากัดและยังขาดนโยบายกลางที่ให้รายละเอียดทางด้านกลยุทธ์หรือวิธีการในการ
แก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้มี “...นโยบายที่จะ
เป็นกรอบหรื อทิศทางที่ชัดเจน ที่จะให้หน่วยราชการต่างๆเข้าไปด่าเนินการในการบริหารจัดการ
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”1 สภาความมั่นคงแห่งชาติจึงได้เสนอ “นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้” ต่อคณะรัฐมนตรีภายใต้การนาของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และ

1

สัมภาษณ์คุณขจัดภัย บุรุษพัฒน์ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ณ สมาคมข้าราชการพลเรือน โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค และคณะ อ้างถึงใน ปิยนาถ บุนนาค และคณะ, นโยบายการปกครองของรัฐบาล
ต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ -รัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
(14 ตุลาคม พ.ศ. 2516-4 สิงหาคม พ.ศ. 2531) (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.),
2551), หน้า 310.
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คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2521 โดยให้ส่วนราชการดาเนินการ
ต่อไป2
กล่ า วได้ว่ านโยบายฉบั บ นี้เ กิด ขึ้น ในบริบ ทการเมื องไทยที่รั ฐ บาลของพลเอกเกรีย งศั กดิ์
ชมะนันท์ ได้ประกาศเลิกใช้นโยบายขวาจัดของรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ซึ่งเคยครองอานาจมา
ก่อนหน้า โดยพลเอกเกรียงศักดิ์ได้หันมาใช้นโยบายผ่อนปรนต่อประชาชนให้มีสิทธิทางการเมืองมาก
ขึ้น การออกมาตรการที่ ผ่ อ นปรนต่ อ ขบวนการนิ สิ ตนั ก ศึก ษาและประชาชน ผู้ น านั ก ศึก ษาและ
ปัญญาชนที่ถอยหลังให้กับการเคลื่อนไหวของพรรคคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย การเคลื่อนไหว
ของกรรมกร และการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศ โดยการยกเลิกการเป็นศัตรูกับประเทศสังคม
นิยม และรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศสังคมนิยม โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอินโดจีนอย่างลาว
และเวียดนาม รวมถึงประเทศจีน 3 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.
2521 จึงเกิดขึ้นภายใต้บริบทที่รัฐดาเนินการนโยบายที่ผ่อนปรนต่อกลุ่มที่รัฐเคยมองว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อ
รัฐทั้งในและนอกประเทศ
เป้าหมายของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้มีดังนี้
“...1. ให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมพูดและใช้ภาษาไทยโดยยึดถือเอาเยาวชน
รุ่นใหม่เป็นเป้าหมายส่าคัญ
2. ให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองและสถาบัน
หลักของชาติ มีทัศนคติที่ถูกต้องในความเป็นคนไทย ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยและไม่น่าความแตกต่างทาง
ศาสนาเป็นเครื่องแบ่งแยก
3. ให้สภาวะความเป็นอยู่และรายได้ของประชากรสูงขึ้น และแตกต่างกันน้อยที่สุด
4. ให้ ป ระชาชนจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ป ลอดภั ยจากการคุ ก คามของโจรผู้ ร้ ายและการ
ด่าเนินการทั้งปวงที่มีวัตถุประสงค์ในทางก่อความไม่สงบ บ่อนท่าลายหรือล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือการเปลี่ยนแปลงบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติ

2 ศู น ย์ อานวยการบริ ห ารจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ,

บรรยายสรุปเสนอต่อคณะนัก ศึกษา วปอ.รุ่ นที่ 26
(ยะลา: ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2527), หน้า 12.
3
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, สายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย (กรุงเทพฯ: พี.เพรส, 2551), หน้า 177181.
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5. ให้กลุ่มประเทศมุสลิมมีความเข้าใจสถานการณ์ที่ แท้จริงเกี่ยวกับการปกครองและความ
เป็นอยู่ของคนไทยมุสลิม และเข้าใจนโยบายของรัฐที่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่คนไทยมุสลิม เพื่อให้กลุ่ม
ประเทศมุสลิมระงับความช่วยเหลือ ขจก. ทางลับ หรือด่าเนินการใดๆอันจะเป็นผลร้ายต่อไป
6. ให้การบริหารงานการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”4
นอกจากนั้นยังได้กาหนดรายละเอียดของตัวนโยบายออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านสังคมจิตวิทยา
การเมืองภายใน การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ และการป้องกันประเทศ โดยมีเนื้อหาเป็นอธิบาย
กระบวนการดาเนินการของรัฐเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 6 ข้อดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะขอสรุปสาระสาคัญของเป้าหมายทั้ง 5 ด้าน
ดังนี้5
ด้านสังคมจิตวิทยา: ให้เร่งดาเนินการให้คนไทยมุสลิมหรือชาวมลายูมุสลิมมีความเข้าใจใน
การเป็นคนไทย พูดและใช้ภาษาไทยอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมให้ชาวมุสลิมเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน
ตามระบบของรัฐหรื อโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงและควบคุมการ
ดาเนินการของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามหรือปอเนาะเดิม ขยายงานทางด้านจิตวิทยาใน
ลักษณะของการเข้าถึงประชาชนให้ มากขึ้น พยายามป้องกันไม่ให้กลุ่ มกองกาลั งต่อต้านรัฐ เข้า ถึง
เยาวชนมุสลิม เพื่อส่งไปเรียนต่อที่ประเทศมุสลิมโดยมีนัยยะแอบแฝงที่จะส่งกลับมาปฏิบัติการต่อต้าน
รั ฐ บาลไทย และส่ ง เสริ ม การสาธารณสุ ข และสวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมอื่ น ๆ โดยเฉพาะการวางแผน
ครอบครัว การอนามัย และการโภชนาการ ซึ่งเป้าหมายที่สาคัญที่สุดของด้านสังคมจิตวิทยาคือ การ
ทาให้เยาวชนมุสลิมรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี “ทัศนคติและส่านึกในความเป็นคนไทย ที่
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ”
ด้านการเมืองภายใน: ต้องส่ งเสริมให้ ช าวมลายูมุส ลิ มได้เข้ามาส่ว นร่ว มทางการปกครอง
ท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตารวจสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นาชุมชนและผู้นาทางศาสนา
ในพื้นที่ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการ “...ปฏิบัติหน้าที่
อย่ างเป็ น ธรรมต่อคนไทยมุสลิ ม เข้าใจความแตกต่างทางศาสนา วัฒนธรรม ไม่น่ามาเป็นเครื่อง
แบ่งแยก และให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนจากการก่อการร้ายต่างๆ”6
รวมถึ ง ให้ ร ะงั บ การปราบปรามที่ ก่อ ความเดื อดร้อ นแก่ ป ระชาชนอย่า งจริ ง จัง ดึ ง บุค คลที่ มีส่ ว น
4

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, บรรยายสรุปเสนอต่อคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 26, หน้า

5

เรื่องเดียวกัน, หน้า 13-16.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.

12.
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เกี่ยวข้องหรือเคยสนับสนุนกองกาลังต่อต้านรัฐ ให้มาร่วมมือกับรัฐบาล เพื่ อทาลายอิทธิพลของกอง
กาลังเหล่านี้ และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการอานวยการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทุกด้าน
ด้านการเมืองต่างประเทศ: หาทางขอความสนับสนุนจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียใน
การยั บ ยั้งการดาเนิน งานทางด้านต่างประเทศของกองกาลั งต่อต้านรัฐ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชาสั มพั น ธ์ใ ห้ กลุ่ ม ประเทศมุส ลิ มได้ เข้ า ใจความเป็ น จริ ง ในการด าเนิ นการของรั ฐ ต่อ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่ มประเทศเหล่ านี้ เพื่อให้กลุ่ ม
ประเทศเหล่านี้ช่วยเหลือรัฐบาลไทยอีกทางหนึ่งในการช่วยยับยั้งการดาเนินการทางด้านต่างประเทศ
ของกองกาลังต่อต้านรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีเครือข่ายดาเนินการอยู่ในต่างประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ: ให้มีการ “...เร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตาม
แผนที่ก่าหนดไว้ทุกระดับ โดยเน้นการขยายฐานทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้
ทัน สมัย เพื่อ ให้ มีการผลิ ต การขยายตลาดแรงงาน และการเพิ่มรายได้ แก่ คนไทยมุส ลิ ม มากขึ้ น
ตลอดจนส่งเสริมและให้การสนับสนุนโครงการตามพระราชประสงค์ ส่งเสริมให้มีการสร้างทางหลวง
จังหวัดและทางหลวงชนบทที่สามารถติดต่อกันได้ให้มากที่สุด และใช้ได้ทุกฤดูกาล”7
ด้านการป้ องกันประเทศ: ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงในพื้นที่
ภาคใต้ โ ดยการรวมองค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ ป้ อ งกั น และปราบปราม ขบวนการโจรก่ อ การร้ า ย (ขจก.)
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) และโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) ให้มาอยู่ภายใต้การควบคุม
ของกองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในเขต 4 เพิ่ ม ก าลั ง พลของกองทั พ ภาคที่ 4 รวมถึ ง
ยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ ส่งเสริมการจัดตั้งกองกาลังกึ่งทหารของรัฐ ตลอดจนขยายขอบเขตและ
เพิ่มการแสวงหาข่าวการเคลื่อนไหวของกองกาลังต่อต้านรัฐทุกกลุ่ม
ด้ว ยการมีเป้ าหมายและกระบวนการที่ มุ่ง แก้ปั ญหาความมั่น คงที่ เกิด ขึ้นในพื้น ที่จัง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ในหลายด้าน ทาให้มีผู้กล่าวว่านโยบายฉบับนี้ “...เป็นนโยบายฉบับแรกที่ครอบคลุม
ปัญหาทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้”8 เมื่อเข้าสู่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2521 มีคาสั่ง
นายกรัฐมนตรีที่ 136/2521 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการแก้ปัญหาความมั่นคงจังหวัด

7

เรื่องเดียวกัน, หน้า 15-16.
ชยากรณ์ ศรีสาคร, นโยบายการแก้ปัญหาการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สารนิพนธ์ปริญญา
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), หน้า 84.
8
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ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ 9 อันเป็นผลพวงมา
จากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการกาหนดเป้าหมายเกี่ยวกับงาน
ทางด้านการเมืองภายในประเทศว่าให้มีการตั้ง
“...คณะกรรมการในการอ่านวยการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกด้าน
ทั้ ง ด้ า นการเมื อ ง การทหาร การเศรษฐกิ จ และสั ง คมจิ ต วิ ท ยา เป็ น 2 ระดั บ คื อ
ระดับ ชาติและระดับ ท้องถิ่น ส่ าหรับคณะกรรมการระดับท้องถิ่นให้ อยู่ภ ายในความ
รับผิดชอบและบังคับบัญชาของผู้อ่านวยการรักษาความมั่น คงภายในเขต 4 (กอ.รมน.
เขต 4)”10
มารค ตามไท และสมเกียรติ บุญชู กล่าวไว้ว่า นโยบายความมั่นคงฉบับนี้ “เน้นหนักการ
ปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและรักษาความสงบในพื้นที่ ริเริ่มมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนไทย
มุสลิมในการแก้ปัญหา การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสร้างทัศนคติและความ
ผูกพันในความเป็นไทยของผู้คนในพื้นที่”11 สังเกตได้ว่านโยบายฉบับดังกล่าวนี้ให้ความสาคัญกับการ
พยายามสร้าง “ทัศนคติที่ถูกต้องในความเป็นคนไทย” แก่เยาวชนมุสลิมเป็นอย่างมาก รายละเอียด
ของนโยบายจึงให้ความสาคัญกับด้านสังคมจิตวิทยา (ระบุไว้เป็นจานวน 6 ข้อ) มากกว่าด้านอื่นๆ สิ่ง
ดังกล่าวมีที่มาจากความเชื่อว่าภาวะสังคมจิตวิทยาเป็นปัญหาพื้นฐานที่สาคัญของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ แต่ในขณะเดียวกันรายละเอียดทางด้านเศรษฐกิจกลับมีพื้นที่น้อยที่สุดในนโยบาย ซึ่งสามารถ
ตีความได้สองทางคือ เป็นการวางกรอบกว้างๆเพื่อให้ท้องถิ่นไปปฏิบัติตามสภาพเศรษฐกิจของแต่ละ
จังหวัดซึ่งรัฐไม่สามารถอธิบายลงไปได้อย่างเด่นชัด หรือรัฐตระหนักว่าปัญหาทางด้านสังคมจิตวิทยา
เป็นปัญหาที่สาคัญที่สุดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐจาต้องแก้ไข ดังนั้นเป้าหมายทางด้านอื่นๆจึง
เป็นรองไป หากมองตามมิติหลังนี้จะเห็นได้ว่าเป้าหมายทางด้านการเมืองภายใน (จานวน 4 ข้อ) ก็มี
เนื้อหาสาระแยกกันไม่ออกจากเป้าหมายทางด้านสังคมจิตวิทยาของนโยบาย12

9

กองประสานราชการ กรมการปกครอง, ประมวลมติคณะรัฐมนตรีเกี่ย วกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
(2466-2535) (กรุงเทพฯ: กองประสานราชการ กรมการปกครอง, 2535), หน้า 17.
10
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, บรรยายสรุปเสนอต่อคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 26, หน้า
15.
11
มารค ตามไทและสมเกียรติ บุญชู, นโยบายความมั่นคงแห่งชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้เปรียบเทียบใน
รอบ 30 ปี (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2549), หน้า 41.
12
ดู ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, บรรยายสรุปเสนอต่อคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 26 ,
หน้า 13-165.

39
การออกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็น
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับแรกที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะ
เป็นกรอบและแนวทางให้บรรดาหน่วยงานราชการในท้องถิ่นปรับเปลี่ยนเป็นแผนงานของแต่ละพื้นที่
เพื่อดาเนินการแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนต่อไป และจะเป็นกรอบการดาเนินงานสาคัญที่นามาซึ่งความ
พยายามที่จะพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม อันเป็น
สิ่งที่รัฐเชื่อว่าจะนามาสู่การแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไป
2.1.1. “แผนพัฒนา 5 ปี” กับโครงการพัฒนาของจังหวัด
ในปี 2521 ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยนั้นได้เริ่มทา “แผนพัฒนา 5 ปี”ของจังหวัดขึ้น
เพื่อให้ สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาแผนใหญ่ของประเทศ และ “...เพื่อเร่งรัดการกระจายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ถึง
มือประชาชนในชนบททั่ว ประเทศโดยเร็ว ”13 สิ่งดังกล่าวเป็นนโยบายที่เกิดจากความร่ว มมือของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการให้
เกิดการประสานงานระหว่างโครงการของส่วนกลางและโครงการของจังหวัด ทั้งยังเป็นการกระจาย
อานาจการสั่งการทางด้านเศรษฐกิจ จากส่วนกลางไปยัง ส่วนภูมิภาค รวมทั้งจะทาให้สามารถเร่งรัด
การดาเนินงานตามโครงการของส่วนกลางอย่างได้ผล และเป็นการจ้างงานในส่วนภูมิภาคได้ทันเวลาที่
เกิดการว่างงานขึ้นในชนบท เช่น ในภาวะที่เผชิญกับฤดูแล้ง ซึ่งโครงการพัฒนาจังหวัดนั้นมีประกอบ
ไปด้วยโครงการย่อย คือ โครงการส่งเสริมอาชี พ โครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โครงการจัดตั้ง
อุตสาหกรรมในชนบทเพื่อสร้างงาน และต้องการเน้นใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในภูมิภาคนั้นๆอีก
ด้ ว ย 14 จึ ง นั บ เป็ น ครั้ ง แรกที่ มี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนพั ฒ นาภาคให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาในระดับชาติ
การดาเนินการดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 415
และภาครัฐเชื่อว่าแผนดังกล่ าวนี้เป็น “การวางแผนจากเบื้องล่ างขึ้นมา” เนื่องจากเกิดจากความ
ต้องการของประชาชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก สามารถเริ่มการดาเนินงานตามแผน
13

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/28 พ.ค. 21 นายกฤช สมบัติสิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชี้แจงเรื่องแผนพัฒนาจังหวัด, หน้า 1947-1948.
14
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/3 ม.ค. 21 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ชี้แจงเรื่องการทาแผนพัฒนาจังหวัด, หน้า 34.
15
ภัคคินี เปรมโยธิน, “กระบวนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับการแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้,” (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต แผนกวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2519), หน้า 191.
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ได้ในปี 2522 โดยในช่วงแรกจะเน้นงานพัฒนาทางด้านน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การสร้างถนนที่จะ
อานวยความสะดวกในการนาผลผลิตสู่ตลาด และการสร้างสาธารณูปการ 16 ลักษณะของโครงการ
ต่างๆ ที่จะดาเนินการในพื้นที่ภาคใต้นั้น ส่วนใหญ่เป็นงานพัฒนาท้องถิ่นชนบท ซึ่งได้แก่ โครงการ
สร้างถนนในหมู่บ้านเพื่อเชื่อมโยงกับทางหลวงจังหวัดและทางหลวงแผ่นดิน โครงการชลประทาน
ขนาดเล็กเพื่อนาน้าไปใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม และโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่
ของประชาชนในท้องถิ่นชนบท17
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น คณะ
รัฐบาลได้แถลงกับผู้นาทางศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.
2521 ในโอกาสที่คณะผู้นาทางศาสนาอิสลามได้ขึ้นมาดูงานที่กรุงเทพฯและเข้าเยี่ยมคารวะพลโทบุญ
เรือน บัวจรูญ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ว่ารัฐบาล “...มีนโยบายที่จะเร่งรัดพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทั้งด้านการปกครองเศรษฐกิจและสังคม โดยค่านึงถึงความสอดคล้องกับประเพณีการ
นับถือศาสนาของราษฎรในท้องถิ่นเป็นส่าคัญ”18
การเกิดแผนพัฒ นา 5 ปี ของจังหวัดในปี 2522 เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลั กดันและทาให้จังหวัด
ยะลาและปัตตานีได้รับงบประมาณที่เป็น “เงินกู้ยืมตามเครดิตของจังหวัด” หรือ “งบประมาณเงินกู้”
โดยในปี นี้ จั ง หวัด ยะลานั้ น ได้ รั บ งบประมาณประเภทนี้ม าเป็น จ านวน 1,200,000 บาท และเงิ น
งบประมาณปกติอีก 2,300,000 บาท และได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาตามงบประมาณเหล่านี้เป็น
จานวน 41 โครงการ แบ่งชนิดโครงการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
รายได้และปัจจัยการผลิต แผนการพัฒนาโครงการสร้างขั้นพื้นฐานและสภาพหมู่บ้าน และแผนพัฒนา
องค์กรประชาชน ซึ่งในจ านวนโครงการเหล่ านี้ ทางจังหวัดยะลาได้ดาเนินการเสร็จสิ้ นไปแล้ ว 7
โครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น ส่วนทางจังหวัดปัตตานีได้รับงบประมาณใน
รูปแบบดังกล่าวข้างต้นรวมกันเป็นจานวน 15,890,000 บาท ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการพัฒนา

16

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/28 พ.ค. 21 นายกฤช สมบัติสิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชี้แจงเรื่องแผนพัฒนาจังหวัด, หน้า 1947-1948.
17
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/22ธ.ค.21 นายวิทยา ศิริพงษ์ ผู้อานวยการกองวางแผนภาค สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงเกี่ยวกับการประชุมเรื่องการประสานงานแผนพัฒนา
14 จังหวัดภาคใต้, หน้า 4750.
18
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/10 พ.ค. 21 อิหม่ามในจังหวัดภาคใต้ เข้าเยี่ยมคารวะและรับทราบ
นโยบายจากรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี, หน้า 1716-1717.
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ของจังหวัดกว่า 160 โครงการ เป็นโครงการที่กาลังอยู่ในระหว่างการดาเนินงาน 41 โครงการ ซึ่ง
โครงการส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการอบรมประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ19
2.1.2. กาเนิด “ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.)”
“ชี้วิธีแก้ปัญหา “ปักษ์ใต้” ต้องปฏิวัติระบบราชการ”20
หัวข้อข่าวที่ลงในหน้าหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ฉบับวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2521 เป็นความเห็น
ของนายปรีชา สามัคคีธรรม อดีตนายกฯสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนความคิดของ
กลุ่มคนจานวนหนึ่งที่เรียกร้องให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในเนื้อข่าวปรีชาอธิบายความเห็นในประเด็นนี้ว่า ข้าราชการของไทยยังติดอยู่กับ
แนวคิด “เจ้าขุนมูลนาย” ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาจึงจาต้องอยู่ที่การ “กระจายอานาจ” ในประเด็น
เดียวกันนี้ ดร.ธวัช วิชัยดิษฐ์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เสนอว่า สี่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (รวมสตูล) ถูกทอดทิ้งจากส่วนกลางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งปัญหาทั้งหมด
มีสาเหตุมาจาก “ระบบราชการ” ของไทย ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาจึงควรจะ “ตั้งคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้คนนอกระบบราชการ และปฏิวัติโครงสร้างการบริห ารฝ่ ายราชการโดยใช้คนนอก ”
พร้อมกันนั้นนายอานวย สุวรรณคีรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา และนายวีระ มุกสิกพงศ์
นั ก ข่ า วของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ส ยามรั ฐ ได้ เ สนอความเห็ น ต่ อ การปกครองจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ น
หนังสือพิมพ์เดียวกัน โดยนายอานวยเสนอว่าภาคใต้นั้นเป็นเสมือน “เมืองขึ้น” ของรัฐบาลไทย จึง
สมควรแก่เวลาที่จะปรับระบบนี้ให้เป็นประชาธิปไตย และนายวีระได้เสนอต่อว่ารั ฐสมควรที่จะ “ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง”21
ในขณะที่คอลัมน์ “ปัญหาภาคใต้” ในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2521
ได้วิพากษ์ถึงปัญหาภาคใต้โดยภาพรวมว่าเกิดจาก “จักรกลฝ่ายรัฐเป็นสนิม” และกลุ่มผลประโยชน์ที่
มีอยู่มากมายในพื้นที่แห่งนี้ ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงต้อง“แก้กันด้วยการที่ให้ประชาชนมีสิทธิอันชอบ
ธรรม ที่จะร้องเรียนเจ้าหน้าที่ (ที่) ประพฤติปฏิบัติโดยมิชอบ และได้รับการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่
ชั้นสูง”22 แม้ในภาพรวมแล้วคอลัมน์นี้จะวิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหาคอมมิวนิสต์ในภาคใต้ของไทย
19 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/2 ธ.ค.

22 ผลคืบหน้าการกู้ยืมเครดิตของจังหวัดยะลาและปัตตานี, หน้า

5988.
20

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2521/8 ปัญหาสี่จังหวัดภาคใต้ (23 มิถุนายน-3 ธันวาคม 2521) (ปึก
ที่ 1 ในจานวน 1 ปึก), หน้า 65.
21
เรื่องเดียวกัน.
22
เรื่องเดียวกัน, หน้า 66.
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แต่จากเนื้อหาในการวิจารณ์จะเห็นได้ว่าเป็นประเด็นที่นักวิชาการ นักการเมือง และนักหนังสือพิมพ์
ในเวลานั้น ได้หยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารราชการ การปกครอง และการแก้ปัญหาความ
รุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ต่อมาจะกลายแนวคิดสาคัญในการก่อตั้ง
“ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” หรือ ศอ.บต. รวมถึงแนวคิดในการแก้ปัญหาความ
รุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรนี้
ต่อมาในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2522 คอลัมน์ “ถ้าไม่ “สัมผัส” เสียแล้วฤๅที่จะรู้-เห็นของ
จริง-จริง” ที่เขียนโดย “ตาหมอหลอ” ในหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ได้เสนอให้มีการแต่งตั้ง “ผู้ใหญ่” ที่
สามารถตัดสินใจมีอานาจสั่งและรับผิดชอบได้เหมือนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแก้ปัญหาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และควรจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
รั บ มอบอ านาจจากนายกรั ฐ มนตรี ไ ปตั้ ง ส านั ก งานในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยให้ มี ก าร
ประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการฝ่ายพลเรือนและทหาร ทั้งนี้เพื่อให้ระบบราชการที่จะทาหน้าที่
แก้ปัญหาความรุนแรงมีความคล่องตัวขึ้น ชาวบ้านจะได้มีขวัญกาลังใจมากยิ่งขึ้น23
ในระยะเวลานี้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นที่สนใจ และมี
การจัดเป็นหัวข้อการอภิปรายอยู่เสมอ สิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
และถูกถ่ายทอดผ่านหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ตลอดเวลา ความรุนแรงที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงปี 25212524 ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วรายละเอี ย ดไว้ ใ นบทก่ อ นหน้ า เป็ น ผลให้ นั ก การเมื อ ง นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ และ
นักวิชาการ ต่างแสดงความเห็นเพื่อขบคิดถึงที่มาของปัญหาและช่วยเสนอถึงทางออกหรือวิธีแก้ปัญหา
ดังกล่าว 18 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ชมรมนักกฎหมายชาวปักษ์ใต้ได้มีการจัดอภิปรายเรื่อง “ปัญหาและ
ทางแก้ไขสถานการณ์ภาคใต้” ณ โรงแรมรอแยล ในงานนี้ พ.อ.สมคิด ศรีสังคม หัวหน้าพรรคสังคม
ประชาธิป ไตยได้เสนอว่า ปั ญหาในพื้นที่นี้เกิดขึ้นมาจากผู้ มีอานาจของรัฐ ไม่ยอมให้อานาจตกแก่
ประชาชน สามจังหวัดจึงถูกปกครองด้วยระบบเมืองขึ้น ข้าราชการที่ไปทางานถือว่าตนเป็นนาย และ
ถือว่าประชาชนเป็นบ่าวที่ต้องคอยรับใช้พวกตน นอกจากนี้รายได้ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยัง
ต้องเข้าส่ วนกลางจึ งก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้น้อย 24 ในขณะที่นายเสนีย์ มะดากะกุล
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร จั งหวัดนราธิวาส ได้เสนอผ่านหนังสือพิมพ์เสี ยงปวงชน ฉบับวันที่ 20
ตุลาคม พ.ศ. 2523 เสนอว่า “รัฐควรแก้ปัญหาโดยการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นปกครองกันเองในรูปสภา
23

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และการปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้าย
(ขจก.) (2 มกราคม 2522-29 ธันวาคม 2522) (ปึกที่ 2 ในจานวน 12 ปึก), หน้า171.
24
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523-26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่ 11 ใน
จานวน 12 ปึก), หน้า 805.
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ต่าบลอย่างจริงจัง โดยไม่ต้องขึ้นกับฝ่ายปกครอง”25 เช่นเดียวกับ “ริมน้า” ได้เสนอผ่านบทความเรื่อง
“ปัญหาจังหวัดภาคใต้” ใน สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ว่ารัฐไทยควรมี “เขตปกครองพิเศษ” ของชนกลุ่ม
น้อย และเสนอว่าผู้ที่ควรจะเข้ามารับผิดชอบในการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ แม่ทัพ
ภาคที่ 426
นอกจากการแสดงความเห็นหรือเสนอทางออกต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้ ว ยการตั้ ง คณะกรรมการพิ เ ศษขึ้ น มาดู แ ลในพื้ น ที่ โดยมี ข้ า ราชการระดั บ สู ง มารั บ อ านาจจาก
นายกรัฐมนตรีมาบัญชาการโดยตรง ให้สิทธิแก่ประชาชนในการร้องเรียนข้าราชการที่ประพฤติมิชอบ
รวมไปถึงข้อเสนอให้มีการกระจายอานาจรัฐไปยังท้องถิ่น สร้างเขตปกครองพิเศษ เพื่อให้การปกครอง
มีลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้ งหมดนี้ต่างวางที่มาของปัญหาว่าตั้งอยู่บนฐาน
ของระบบราชการของรัฐเป็นประการสาคัญ ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับความคิดดังกล่าว
ข้างต้น คือ การเสนอให้มีการประสานกองกาลังของรัฐทุกประเภทเพื่อทาการปราบปรามกองกาลัง
ต่อต้านรัฐทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระแสการเรียกร้องให้ฝ่ายปราบปรามประสานงานและ
กาลังอย่างเป็นระบบเริ่มมีอย่างสูงมากตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกรณีการลักพาตัวครู
สมบูรณ์ ระวังวงศ์ ของกลุ่มต่อต้านรัฐ แต่เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถนาตัวครูสาวกลับคืนมาได้โดยเร็ว ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบการประสานกาลังและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มติดอาวุธของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม27
อย่างไรก็ตามแม้จะเห็นถึงกระแสเรียกร้องให้มีการประสานกาลังกันของฝ่ายปราบปรามโดย
กลุ่ ม ข้ า ราชการครู ใ นพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงมาก แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณา
ยุทธศาสตร์การปราบปรามเหล่ากองกาลังต่อต้านรัฐในพื้นที่เหล่านี้ ก็จะเห็นถึงการร่วมมือกันระหว่าง
พลเรือน ตารวจ และทหาร ในระดับที่สูงพอสมควร แม้ว่าอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพพอในสายตา
ของกลุ่มคณะครูในเวลานั้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของความร่วมมือดังกล่าว คือ แผนการ “พ.ต.ท.”
หรือ แผนการร่วมมือพลเรือน ตารวจ ทหาร ซึ่งตั้งกองอานวยการ ณ วัดเกาะปลิง ตาบลทุ่งคล้ า
อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ใช้กาลังพลผสมกว่า 1,000 นาย ในการเข้าล้อมเทือกเขาบูโดเพื่อปิด
ล้อมและตัดการส่งเสบียงของเหล่าขบวนการโจรก่อการร้าย28
25

เรื่องเดียวกัน, หน้า 807.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 2.
27
ดูตัวอย่างกระแสนี้ใน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และการปราบปราม
ขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) (ปึกที่ 9 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 571.
28
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารราชการในจังหวัดภาคใต้ (ปึกที่ 6 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 382.
26
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พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก ได้
เสนอพล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ให้ทาการเปลี่ยนแผนการปราบปราม
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พรรคคอมมิวนิสต์มลายา และขบวนการโจรก่อการร้าย โดยให้
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดาเนินการปราบปรามภายใต้แผนเดียวกัน โดยมอบหมายให้แม่ทัพภาคที่ 4 สามารถ
สั่งการได้เพียงผู้เดียว เพื่อความรวดเร็วและป้องกันการสับสน29
ต่อมาเมื่อพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้ขึ้นสู่ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2523 ได้มีการประชุม
“ผู้ใหญ่” ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องกับ การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น ในวันที่ 17 กรกฎาคม
ประกอบไปด้วย นายประเทือง กีรติบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเกษม ศิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พล.อ.สัณห์ จิตรปฏิมา รองผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.ประยุทธ จารุมณี เสนาธิการทหารบก พล.ท.
จวน วรรณรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 4 พล.ท.เทียนชัย ศิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษากองทัพบก พล.อ.อ.สิทธิ เศวต
ศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พล.ต.อ. มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น อธิบดีกรมตารวจ และ
สมาชิกสภาผู้แทนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จานวน 8 คน คือ นายเสนีย์ มะดากะกุล นาย
ถาวรณ์ ไชยสุวรรณ์ จากจังหวัดนราธิวาส นายปริญญา เจตตาภิวัฒน์ นายวันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา
นายอดุลย์ ภูมิณรงค์ จากยะลา นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร นายเด่น โต๊ะมีนา และนายกาธร อาชโรชน์
จากจังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มนี้มี
ความเห็นว่าสถานการณ์ในพื้นที่พวกตนนั้น “น่าวิตกกังวลหลายประการเกี่ยวกับการปฏิบัติการก่อ
การร้ายของขบวนการโจรต่างๆ ซึ่งเพิ่มความรุนแรงและความถี่มากขึ้น ” ดังนั้นจึงได้เสนอแนวทาง
แก้ปัญหาเร่งด่วนแก่รัฐบาล 6 ประการ คือ
1. ให้ใช้หลักการเมืองนาการทหารอย่างจริงจัง
2. ให้มีการประสานงานกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายตารวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง
3. สนับสนุนอุปกรณ์การปราบปราม บารุงขวัญของเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
4. เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องที่ทุรกันดารเพื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้าไป
ปฏิบัติการ
5. ให้คัดเลือกข้าราชการที่ดีและมีความสามารถ
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เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 1 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 4.
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6. จัดตั้งองค์กรเฉพาะกิจในการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
นักการเมืองระดับสูงเป็นผู้กาหนดนโยบายและติด ตาม ในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
ปฏิบัติและให้ผู้นาในท้องถิ่นมีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้วย30
ข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหา 6 ประการของสส. จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการผสาน
ความคิดทั้งในเรื่องของการประสานกาลังฝ่ายปราบปรามให้มีประสิทธิภาพ และการก่อตั้ง “องค์กร
ใหม่” ที่ทาหน้าที่แก้ปัญหาในพื้นที่โดยตรง และมี “นักการเมืองระดับสูง” เป็นผู้ควบคุมองค์กร ทั้ง
เปิดพื้นที่ให้ “ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นาท้องถิ่น” เข้ามามีส่วนร่วมในองค์ดังกล่าว ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะ
เป็นที่มาของการเกิดศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) และกองบัญชาการผสม
พลเรือน ตารวจ ทหาร ที่ 43 (พตท. 43) กระบวนการที่ผลักดันให้เกิดองค์กรในลักษณะนี้ขึ้นส่วนหนึ่ง
เป็นผลพวงมาจากการประกาศ “นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ” ของรัฐบาลภายใต้การ
นาของพล.อ.เปรม ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2523 หรือ “คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 66/23” เพื่อ
ยุติสถานการณ์สงครามปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคาสั่งที่ยอมรับในการคง
อยู่ของดารงอยู่ของกลุ่มกองกาลังต่อต้านรัฐบาล ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ และเป็นการสถาปนา
นโยบายเพื่อต่อสู้กับกลุ่มกองกาลังที่ใช้ความรุ นแรงมาต่อสู้กับรัฐบาล สาระสาคัญของนโยบายฉบับนี้
คือ การยอมรับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากน้ามือของข้าราชการ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางที่
จะสื่อสารความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา และที่สาคัญคือการเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ด้วยอาวุธ
หรือการปราบปรามแต่เพียงอย่างเดี ยว มาเป็นการต่อสู้ในทางสันติใช้กระบวนการเมืองเป็นปัจจัยชี้
ขาด และใช้การทหารเป็นฝ่ายสนับสนุนกระบวนการแก้ปัญหา ตลอดจนยอมรับว่าผู้ก่อความรุนแรง
กลุ่มต่างๆนั้น เป็นเพื่อนร่วมชาติที่หลงผิด และเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องมอบชีวิตใหม่เพื่อให้พวกเขา
สามารถดารงอยู่ได้ในสังคมไทยต่อไป31
แม้ว่าจะมีผู้ไม่เห็นด้วยกับการก่อตั้งองค์กรใหม่ ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเจษฎา อุรพีพัฒนพงศ์ ที่ต้องการให้ภาครัฐใช้องค์กรที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมองว่า
ปัญหาเกิดขึ้นจากองค์กรที่มีอยู่ไม่ได้ปฏิบัติงานอย่างไม่เต็มที32่ อย่างไรก็ตาม น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ รอง
30

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารราชการในจังหวัดภาคใต้ (ปึกที่ 4 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 296, 298-300.
31
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, คาสั่ง 66/43?: รัฐ ปัญหาวัฒนธรรมของรัฐกับการจัดการความขัดแย้งในศตวรรษ
ใหม่ (กรุงเทพฯ: สถาบันยุทธศาสตร์ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2543), หน้า 15-19.
32
ข้อเสนอถูกกล่าวขึ้นในการสัมมนาเรื่อง ปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้: ข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไข” ที่จัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ณ ศูนย์สารนิเทศ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดู
“การอภิปรายภาคบ่าย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2523,” เอเชียปริทัศน์ 2, 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2523): 166.
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เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้ให้ข้อมูลกับ สยามรัฐ ฉบับวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2523
ว่า จะมีการปรับปรุงศูนย์ประสานงานชายแดนภาคใต้ หรือ ศปต. เดิม ที่ตั้งสานักงานอยู่ในจังหวัด
ยะลา ให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิท ธิภาพในการรักษาความสงบในฝ่ายพลเรือน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหา
เอกภาพในการดาเนินงาน และจะดาเนินการโอนงานฝ่ายพลเรือนของกองอานวยการรักษาความสงบ
ภาคใต้ (กอ. รสต.) ไปให้หน่วยงานที่กาลังจะปรับปรุงนี้ และจะให้อานาจหน่วยงานนี้ในการลงโทษ
หรือพิจารณาสั่งย้ายเจ้าหน้าที่รัฐที่ประพฤติมิชอบได้ในทันที33
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ ที่บัดนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติเต็มตัว ได้แถลงข่าวว่า จากการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.
เสริม ณ นคร รองนายกรัฐมนตรี ตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ข้าราชการชั้นสูงทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน
ทั้งหมดได้มีมติตั้งองค์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเป็นพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
สร้างเอกภาพในการดูแลการบริหารราชการ มีผู้รับผิดชอบสองระดับ คือ ระดับสูง มีนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รับผิดชอบ และระดับจังหวัดจะมีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้รับผิดชอบ การทางานขององค์กรนี้จะ
แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายพลเรือน จะมีการตั้งศูนย์อานวยการหรือสานักงานบริหารของห้าจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ขึ้นที่จังหวัดยะลา มีข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้อานวยการ ทาหน้าที่ควบคุม
การทางานของข้าราชการทั้งห้าจังหวัด ซึ่งต่อมาจะใช้ชื่อองค์กรนี้ว่า ศูนย์อานวยการบริหารจังห วัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.) และฝ่ ายทหารจะมีคาสั่ งยุบกองอานวยการรักษาความสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และจะตั้ง กองบัญชาการผสมพลเรือน ตารวจ ทหาร ที่ 43 (พตท. 43) ขึ้นมาทา
หน้าที่แทน34
สิ่งนี้เป็นรูป ธรรมเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2523 ได้กาหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น ในสองด้าน ด้านแรกคือด้านการ
ปรับระบบการบริหาร โดยกาหนดให้จัดตั้งองค์กรการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
คือ ศอ.บต. มีหน้าที่ให้ “รับผิดชอบในการควบคุม ก่ากับ ดูแลการด่าเนินงานตามนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติของส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรมในพื้นที่ ” ส่วน พตท. 43 “รับผิดชอบในด้านการ
ป้องกันปราบปรามผู้ก่อการร้ายทุกรูปแบบในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ส่วนอีกด้านหนึ่งคือ
ด้ า นการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพข้ า ราชการ ก าหนดว่ า ให้ ด าเนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง ในการสรร หา
ข้าราชการที่มี “ความประพฤติดีงาม” และ “มีความรู้ความสามารถ” ข้าราชการในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
33

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารราชการในจังหวัดภาคใต้ (ปึกที่ 10 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 744-746.
34
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 12 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 833-834.
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ดี ต้ อ งได้ รั บ ความดี ค วามชอบและควรได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารเป็ น พิ เ ศษ “ส่ ว นข้ า ราชที่ ป ระพฤติ ต นไม่
เหมาะสม ต้องได้รับการลงโทษโยกย้ายอย่างจริงจัง เฉียบขาด และเห็นผลทันที ” ส่วนโครงสร้างการ
บังคับบัญชานั้น คาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2524 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 20 มกราคม 2524 กาหนดให้นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุม กากับ ดูแล การดาเนินนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิจารณาแต่ งตั้ง
ผู้อานวยการศอ.บต. โดยข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย ในระดับภูมิภาคนั้น จะมีแม่ทัพภาคที่
4 ทาหน้าที่ควบคุมทั้งศอ.บต. และ พตท. 43 สามารถสั่งการใช้กาลังพลเรือน ตารวจ และทหารได้
ตามความเหมาะสม และทาหน้าที่เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี ในการสั่งย้ายข้าราชการไม่เหมาะสม
ออกจากพื้นที่ ส่วนผู้อานวยการ ศอ.บต. นอกจากจะทาหน้าที่ควบคุมดูแลการทางานของศอ.บต.แล้ว
ยังมีอานาจหน้าที่ในการเสนอแนะเรื่องการโยกย้ายข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมออกจาก
พื้นที่ต่อแม่ทัพภาคที่ 435
ต่อมาได้มีคาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 156/2524 เรื่อง การจั ดตั้งศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2524 กาหนดภารกิจสาคัญของศอ.บต. คือ การทา
หน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสานงานป้องกัน
และปราบปรามการก่อการร้าย ปรับปรุงประสิทธิภาพข้าราชการ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 36 ตามคาสั่งดังกล่าวหน้าที่หลักของ ศอ.บต. จึงเป็นการ “ประสานงานกับ
หน่วยต่างๆ” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสาคัญ โดยไม่มีงบประมาณที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดาเนิน
นโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง ดังนั้น ศอ.บต. จึงมีลักษณะของการสนับสนุนการ
ดาเนินโครงการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ มากกว่าที่จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติการเองโดยตรง37 อย่างไรก็
ตามศอ. บต. ยังทาหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง คือ การเป็นช่องทางให้ผู้นาท้องถิ่นและผู้นาทางศาสนาอิสลาม
สามารถเข้าถึงภาครัฐในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้โดยตรง โดยสามารถร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นมา
35

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , บรรยายสรุปเสนอต่อคณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 26
(ยะลา: ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2527), หน้า 18-21.
36
อนันต์ อนันตกูล, บทบาทของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการแก้ปัญหา (ระดับ
ท้องถิ่น) (มปท. , 2525) (เอกสารอัดสาเนา) อ้างถึงใน เจษฎา อุร พีพัฒนพงศ์, “การปฏิบัตินโยบายสาหรับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนราธิวาส,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529), หน้า 63.
37
ประกิต กันยาบาล, “นโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาเฉพาะกรณีการนานโยบายไป
ปฏิบัติด้านสังคมจิตวิทยา,” (เอกสารวิจัยมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 39, 41, 63.
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จากการสร้างความเดือดร้อนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ38 ดันแคน แม็กคาร์โก (Duncan McCargo) มองว่า ศอ.
บต. เป็นรูปแบบหนึ่งของความเชื่อมั่นของระบบราชการไทยหรือภาครัฐว่าการปกครองพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในลักษณะตามแบบระบบราชการไทยเหมือนที่เคยเป็นมานั้นจะไม่เป็นปัญหา ตราบที่
“ข้าราชการที่ดี”ยังถูกส่งไปบริหารหรือปกครองพื้นที่นี้ การก่อตั้งศอ. บต. นัยหนึ่งคือ ความพยายาม
ของรัฐในการขจัด “ข้าราชการเลว” ออกจากพื้นที่ เพราะข้าราชการเลวเหล่านี้คือ “ข้อบกพร่องเพียง
ประการเดียวของระบบการบริหารของไทย”39
ล่ ว งมาจนกระทั่ ง เดื อ นมีน าคม พ.ศ. 2524 นายพิ ศาล มู ล ศาสตรสาทร อธิ บ ดี ก รมการ
ปกครอง เผยว่า ได้เริ่มมีการเสนอชื่อผู้อานวยการและรองผู้อานวยการฝ่ายต่างๆของศอ.บต. จนใน
เดือนพฤษภาคมปีเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ อานวยการศอ.บต 40 และคาดว่าจะสามารถทาพิธีเปิดศูนย์ในวันที่ 12
กรกฎาคม พ.ศ. 2524 โดยให้ศูนย์ “ท่างานแบบเฉพาะหน้า” ไปก่อน41 และเป็นไปได้ว่า พตท. 43 ที่
เป็นหน่วยงานฝ่ายประสานกาลังปราบปรามที่ตั้งขึ้นมาใหม่นี้จะเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างกองกาลัง
ต่อต้านรัฐกลุ่มต่างๆในพื้นที่ อย่างจริงจังตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524 โดยใช้ “แผนยุทธการชัย
ชนะ” เพื่อลดอิทธิพลของขบวนการโจรก่อการ้ายหรือขจก. ในท้องที่กิ่งอาเภอสุคิริน อาเภอสุไหงโกลก อาเภอยะหา อาเภอบันนังสตา กิ่งอาเภอธารโต จังหวัดยะลา รวมถึงอาเภอปานาเระ และอาเภอ
สายบุรี ในจังหวัดปัตตานี42
การเกิดขึ้นขององค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่ อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง ศอ.บต. ไม่ได้
เกิดขึ้นเพียงแค่การประกาศใช้คาสั่งนายกรัฐมนตรีหรือคาสั่งของกระทรวงมหาดไทยแต่เพียงอย่าง
เดียว หากแต่เป็ นผลพวงอย่ างหนึ่ งของการเคลื่อนไหวที่ผลักดันให้เกิดองค์กรในลักษณะเดียวกับ
ศอ.บต. พตท. 43 หรือการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แตกต่างออกไปจากระบบ
เดิ ม ซึ่ ง การเคลื่ อ นไหวทางความคิ ด ดั ง กล่ า วนี้ เ กิ ด ขึ้ น มาแล้ ว อย่ า งน้ อ ยตั้ ง แต่ ปี 2521 ศอ. บต.
และพตท. 43 จึงเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของกลุ่มนักวิชาการ นักหนังสือพิมพ์ ข้าราชการในพื้นที่
38

เกษียร เตชะพีระ, “สู่ความเข้าใจและทางออก” ใน มลายูศึกษา: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาชน
มลายูมุสลิมในภาคใต้, นิธิ เอียวศรีวงศ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), หน้า 193.
39
ดันแคน แม็กคาร์โก, ฉีกแผ่นดิน: อิสลามและปัญหาความชอบธรรมในภาคใต้ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ:
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2557), หน้า 27.
40
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/200 ปัญหาภาคใต้และนโยบายแก้ปัญหาภาคใต้ (5 มกราคม-31
ธันวาคม2524) (ปึกที่ 2 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 86, (ปึกที่ 4 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 197.
41
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 6 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 300.
42
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 10 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 452.
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และนั ก การเมือ งกลุ่ ม หนึ่ ง โดยทางภาครั ฐ ได้ ด าเนิ นการจั ด ตั้ง สิ่ ง นี้ใ ห้ เป็ น รูป ธรรม ในรู ปแบบที่
โครงสร้างอานาจรัฐ ไทยพอที่จะเอื้ออานวยหรือยอมรับได้ แม้ ว่าสิ่งนี้จะอยู่ห่ างไกลจากระบบเขต
ปกครองพิเศษก็ตาม แต่สิ่งดังกล่าวได้ทาให้เห็นถึงความพยายามปรับตัวของระบบราชการในการ
แก้ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ แม้จะเป็นไปในบางระดับก็ตาม

2.2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลัง
เกิด “ศอ. บต.”
ช่วงระยะเวลาหลังจากการก่อตั้งศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ. บต.
ขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับประเทศรัฐได้ออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 5 ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั่วประเทศ การเกิดขึ้น
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้ นามาซึ่งการเกิดแผนงานเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคง
ในพื้นที่ผ่านการพัฒนาของรั ฐของ ศอ. บต. เพื่อให้แผนในระดับท้องถิ่นดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
กับที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับดังกล่าววางเอาไว้
2.2.1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525-2529
ในปี 2525 ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ส านั ก
นายกรัฐมนตรี ได้มีการออก “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525-2529”
ขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้ นับเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ แรกที่บ รรจุ แผนพัฒ นาพื้น ที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแก้ ปัญหาความมั่นคงไว้ในแผนงาน
เนื้อหาของแผนพัฒนาฯฉบับนี้ มีความสาคัญอยู่ตรงที่การเสนอว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจที่สาคัญที่สุดซึ่ง
ทาให้ประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ยากจน คือ “โครงสร้างการผลิตของพื้นที่ชายแดนมีฐานแคบ” ซึ่งจะ
กลายเป็นกรอบคิดสาคัญที่ทุกหน่วยงานของรัฐ นามาใช้ในการดาเนินการแก้ปัญหา แผนพัฒนาฯได้
อธิบายลักษณะของโครงสร้างการผลิตที่มีฐานแคบนี้ว่าเกิดขึ้นจาก การที่ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เน้นหนักในการผลิตยางพาราและประมง อาศัยตลาดต่างประเทศเป็นสาคัญ ประกอบกับการมี
พื้นที่ถือครองต่อครัวเรือนน้อย ปริมาณสัตว์น้ามีจานวนน้อยลง สิ่งเหล่านี้ทาให้ต้นทุน การผลิตสูงและ
ถูกกดราคา ทาให้ผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้มีฐานะยากจน43 ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาคือการ

43

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ห้า พ.ศ. 2525-2529 (กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,
ม.ป.ป.), หน้า 169-170.
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“...ปรับโครงสร้างการผลิตให้มีฐานกว้างขึ้น และให้เศรษฐกิจชายแดนมีความ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของภาคใต้และของประเทศ พร้อมทั้งต้องแก้ปัญหาความ
ยากจนของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่า งยิ่งชาวประมงและผู้ไม่มีที่ดินท่ากิน และชาวสวน
ยางขนาดเล็ก”44
โดยแผนพัฒ นาฯฉบั บ นี้ ได้ กาหนดเป้า หมายในการแก้ ปัญหาดัง กล่ า วโดยการก าหนดให้
สงขลา-หาดใหญ่ เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรม การตลาด และการเกษตรที่เมืองสงขลา-หาดใหญ่ ซึ่งรัฐจะพัฒนาให้เป็นศูนย์การพัฒนา
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและการประมง มี
การศึ กษาเพื่อหาลู่ ท างในการจั ดตั้ งเขตพัฒ นาอุส าหกรรมระดับ จังหวั ดที่ปั ตตานี และจะพัฒ นา
อุตสาหกรรมขนาดย่อมในท้องถิ่นที่มีนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลาเป็นเป้าหมาย ในส่วนของ
การจัดตลาดสินค้าการเกษตรตามแผนพัฒนาฯระบุว่าจะจัดตั้งองค์กรคลังสินค้ายางพารา โรงรมควัน
ยางพารา เพื่อตัดพ่อค้าคนกลาง โดยการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรที่จังหวัดสงขลา ขยายการ
บริการพื้นฐานในสงขลา-หาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ที่อยู่อาศัย และจังตั้งสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานภาคใต้ ตลอดจนก่อสร้างท่าเรือน้าลึกสงขลา และปรับปรุงระบบการคมนาคมทั้งทางน้า
และทางบก
ในส่วนของมาตรการในการแก้ปัญหาความยากจนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยตรง คือ ตามแผนพัฒนาฯจะมีการดาเนินการพัฒนาอาชีพของหมู่บ้านชาวประมงยากจนใน
เขตจังหวัดนราธิวาสและปัตตานี ผ่านโครงการศิลปาชีพ โครงการพัฒนาที่ดินชายทะเลเพื่อพัฒนา
อาชีพชาวประมง จัดที่ดินว่างเปล่าและป่าเสื่อมโทรม ให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทากินเข้าอยู่อาศัย ใน
ลักษณะหมู่บ้านยุทธศาสตร์ หมู่บ้ านสหกรณ์ และหมู่บ้านสร้างตนเอง เร่งรัดการดาเนินโครงการ
ชลประทานปัตตานี ตัดคลองซอยเข้าสู่ที่นาของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชาวนา และ
ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแซมในสวนยางขนาดเล็ก45
จะเห็นว่าแผนพัฒนาฯฉบับนี้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพื้นที่เมืองสงขลา-หาดใหญ่เป็น
ประการสาคัญ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แทบจะปลอดความรุนแรงในลักษณะเดียวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอาเภอของจังหวัดสงขลาเอง หรือมีในจานวนน้อยกว่ามาก แต่
แผนพัฒนาฯกลับให้ความสาคัญในพื้นที่นี้ในการพัฒนาเพราะเชื่อว่าหากพัฒนาเมืองสงขลา-หาดใหญ่
เป็นผลสาเร็จ เมืองแห่งนี้จะกลายเป็นตัวนาการพัฒนาไปสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในที่สุด นั่นทา
44
45

เรื่องเดียวกัน, หน้า 170.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 169-172
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ให้ เนื้ อแท้ของแผนพัฒนาฯฉบับ นี้ ไม่ได้ให้ ความส าคัญกับการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง แต่จะเป็นแม่แบบและฐานคิดสาคัญในการผลิตโครงการพั ฒนา
และการแก้ปัญหาความมั่นคง ผ่านโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยหน่วยงานฝ่าย
ต่างๆของรัฐในพื้นที่
2.2.2. โครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ศู น ย์ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมภาคใต้ กองเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม เชื่อว่า “โครงสร้างการผลิตของพื้นที่ชายแดนมีฐานแคบ” เป็น
ผลให้โครงสร้างการผลิตของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีเสถียรภาพในตัวเอง ขาดการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมและพาณิชกรรมอย่างเพียงพอ ประชาชนมีฐานะยากจน การศึกษาต่า ซึ่งทาให้เป็นสังคม
ที่มีลักษณะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และนาไปสู่ปั ญหาความมั่นคงในท้ายสุด การพัฒนาพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ด้วยการเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่
เป็ น การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและฐานทางการผลิ ต ช่ ว ยให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น มี ง านท า ทั้ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตอื่นๆ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่ องจากอุตสาหกรรม เช่น การเพิ่มจานวนของ
สินค้าทางการเกษตร การพาณิชย์ และการบริการ สิ่งดังกล่าวจะนามาซึ่งความเจริญของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และจะทาให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ส่วนหมดสิ้นไปในท้ายสุด46
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กาหนดไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนปี
2526 เพื่อตอบจุดมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้น คือ โครงการก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งปัตตานี หมู่ 8 ตาบล
บานา อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ให้เป็นท่าเรือสนับสนุน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
ที่จังหวัดปัตตานี บริเวณหมู่ 8 ตาบลบานา อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี บนเนื้อที่ 800 ไร่ ให้เป็นเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง โครงการพัฒนาระบบขนส่งโดยการก่อสร้างเส้นทางเพิ่ ม 13 สาย
เพื่อให้เชื่อมต่ออย่างกว้างขวางและเป็นประโยชน์ทางด้านความมั่นคง โครงการปรับปรุงท่าอากาศ
ยานนราธิวาสและท่าอากาศยานปัตตานี47
ปลายปี 2527 ศอ.บต. ได้กาหนด “แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ระยะ 3 ปีสุดท้าย (2527-2529)” หรือ “แผนการลงทุน 3 ปี” ขึ้น เพื่อกระจายการพัฒนาใน
46

ศู น ย์ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมภาคใต้ กองเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรม, โครงการศึกษาลู่ทางการจัดตั้งเขตพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดที่ จ.ปัตตานี (ม.ป.ท. :
ม.ป.ป.), หน้า 1.
47
ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้, แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และลู่ทางการลงทุน (สงขลา: ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภาคใต้, ม.ป.ป.), หน้า 2-3.
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พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ซึ่ง
กาหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษในประเทศที่รัฐบาลจาต้องเร่งแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคง แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจฯนี้ยังมีวั ตถุประสงค์เพื่อรวบรวมแผนงานโครงการ
ของราชการต่างๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเป็นแผนแม่บทในการจัดสรรงบประมาณ และสร้าง
เอกภาพในการแก้ไขปัญหาหลักของจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งยังเป็นคู่มือในการประสานงานการ
ติดตาม กากับดูแล และประเมินผล ไม่ให้การดาเนินการของฝ่ายต่างๆมีความซ้าซ้อน ทาให้สิ้นเปลือง
งบประมาณ แผนงานพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯประกอบไปด้วย 9 แผนงานหลัก 41 โครงการ
ใช้งบประมาณการลงทุน 6,875 ล้าน48
แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แ ก่ แผนงานเร่ งรั ด การให้ บริ ก ารขั้ น พื้น ฐาน ซึ่ ง ประกอบไปด้ว ยโครงการถนนชนบท
โครงการไฟฟ้าชนบท โครงการน้าอุปโภคและบริโภค โครงการชลประทานปัตตานี โครงการก่อสร้าง
อาคารและจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย แผนการปรับปรุงระบบขนส่งและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โครงการปรับปรุงสนามบินเบตง และเปิดเส้นทางบินเบตง-ปัตตานีหาดใหญ่ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานี โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมี
โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและการตลาด ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ข้าว การส่งเสริ มการเพาะเลี้ยงและจัดตั้งนิคมสหกรณ์สัตว์น้าชายฝั่ง
การส่งเสริมการปศุสัตว์และพืชสวน การจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรกรรมระดับอาเภอ และการ
เผยแพร่การทาอิฐอัดดินซีเมนต์เพื่อการพัฒนาชนบท นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคง ที่มี
โครงการพัฒนานิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้เป็นหนึ่งในโครงการ49
แผนงานและโครงการทั้งหมดนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่
17 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ด้วยระยะเวลาของการบรรจุแผนโครงการของศอ.บต. กับการอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีมีระยะเวลาห่างกันนานทาให้หลายโครงการลดความสาคัญลงไป และไม่ไ ด้รับพิจารณา
ให้ดาเนินการเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ได้เริ่มเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามแผนงานโดยส่วนใหญ่ได้รับ
48

ศูน ย์ อ านวยการบริ หารจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ , บทบาทองค์ ก รของรั ฐ ในการแก้ ไ ขปั ญหาจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ (ยะลา: ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2527), หน้า 12; ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมภาคใต้, แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้และลู่ทางการลงทุน , หน้า
15. ; ชยากรณ์ ศรีสาคร, “นโยบายแก้ไขปัญหาการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), หน้า 92.
49
ศูน ย์ อ านวยการบริ หารจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ , บทบาทองค์ ก รของรั ฐ ในการแก้ ไ ขปั ญหาจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้หน้า 12-14.
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การเห็นชอบให้เป็นแผนแม่บทที่เชื่อมโยงการวางแผนงานของโครงการพัฒนาหรือโครงการแก้ปัญหา
ความมั่นคงของหน่วยงานราชการฝ่ายต่างๆในพื้นที่ โดยให้หน่วยงานราชการฝ่า ยต่างๆในพื้นที่นั้นทา
การปรับแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจฯของศอ.บต.ให้เข้ากับแผนงานประจาปีของหน่วยงาน ในระหว่าง
พ.ศ. 2528-2530 มีโครงการที่ดาเนินการแล้ว เสร็จไป 4 โครงการ อยู่ระหว่างการดาเนินการ 23
โครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ 9 โครงการ50 (จากทั้งหมด 37 โครงการ) แผนงานดังกล่าวจึงนับเป็นการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรก ในฐานะองค์กรที่ทาหน้าที่ในการประสานงานในการแก้ปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของศอ.บต.
นอกจากนี้ศอ.บต. ยังได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาเฉพาะพื้นที่ โดยกาหนดเป็นโครงการพัฒนาอาเภอชายแดนซึ่งเป็นงานต่อเนื่องจากปี 2527 คือ
โครงการพัฒนาลุ่มน้าสุไหงโก-ลก โครงการพัฒนาเมืองใหม่ในเขตอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โครงการสร้างด่านพรมแดนใหม่ในเขตอาเภอเบตง จังหวัดยะลา และโครงการสร้างรั้วและพรมแดน
ใหม่ (ด่านนอก) อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และการประสานงานหน่วยงานต่างๆในการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจผ่าน 13 กิจกรรม ที่เป็นผลจากการสัมมนาเมื่อ 8 มีนาคม พ.ศ. 2528 คือ การสร้างถนน
สายเบตง-แจ้ ง การปรั บ ปรุ งระบบขนส่ งทางรถไฟ การใช้ประโยชน์ท่าเรือปัตตานี การปรับปรุง
คุณภาพดินในจังหวัดปัตตานี การอานวยความสะดวกในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม การแก้ปัญหา
ผู้ถือครองที่ดินมาก การสร้างความทัดเทียมทางการพัฒนาระหว่างพื้นที่ชายแดนไทยกับ เขตชายแดน
มาเลเซี ย การใช้ ป ระโยชน์ จ ากต้ น ยางพาราและการสร้ า งเส้ น ทางในสวนยางพารา การจั ด เงิ น
หมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกรยากจน การพัฒนาการประมง และการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมปัตตานี
และยังมีการสนับสนุนช่วยเหลือการจัดตั้งศูนย์รวมยางจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 16 ศูนย์ และการ
จัดตั้งองค์กรของชาวสวนยางพาราตามแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจฯของศอ.บต.เอง51

2.3. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ ยวกับจังหวัด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2531 กั บ
“โครงการฮารัปปันบารู”
“เพื่อสร้างความสามัคคีและความสงบสุขในชาติ บนพื้นฐานของความแตกต่างทางศาสนาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยทุกฝ่ายยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีของกันและกัน”52
50

ชยากรณ์ ศรีสาคร, “นโยบายแก้ไขปัญหาการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,” หน้า 95-96.
เจษฎา อุรพีพัฒนพงศ์, “การปฏิบัตินโยบายสาหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด
นราธิวาส,”หน้า 82-83.
52
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.), เอกสารประกอบคาบรรยาย แผนพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ป.ท., 2532), หน้า 1.
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เห็นชอบในการทบทวนนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับ พ.ศ. 2521 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่
เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งทางด้ านสังคมจิตวิทยา การเมืองการปกครอง การเมืองระหว่าง
ประเทศ เศรษฐกิจ การรักษาความสงบ ตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ผลจากการ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวนามาซึ่งการเกิดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2531 ซึ่งมีระยะเวลาใช้นโยบายระหว่าง พ.ศ. 2531-2535 นับเป็นนโยบายฉบับที่ 2 ที่ออกมา
เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้53
เป้าหมายสาคัญของนโยบายฉบับนี้ คือ การพยายามสร้างบรรยากาศความเข้าใจ ลดความ
หวาดระแวง และปมอดีตที่ฝังใจของทุกฝ่าย เพื่อสร้างสังคมให้เป็นเอกภาพ โดดเดี่ยวกองกาลังติด
อาวุธทุกกลุ่มทุกอุดมการณ์ โดยจะจัดการปัญหาอย่าง “สันติ ประนีประนอม และประสานประโยชน์”
นอกจากนี้ จ ะให้ เจ้ าหน้ าที่ส ร้ างศรั ทธาต่อประชาชน เพื่อให้ ประชาชนร่ว มมือกับทางการในการ
แก้ปัญหา และต้องการให้ประชาชนปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยจะแสดงให้เห็นว่าการใช้
ความรุนแรงของกลุ่มหรือขบวนการเหล่านี้กระทบต่อผลประโยชน์ต่อชาวมุสลิมในพื้นที่เอง 54 และยัง
เน้นการทาลายขีดความสามารถของกลุ่มกองกาลังติดอาวุธในพื้นที่ให้ไม่สามารถต่อกรกับรัฐด้วยกาลัง
ขนาดใหญ่ได้55
รายละเอียดที่สาคัญของนโยบาย คือ รั ฐจะยอมรับประเพณีและวัฒนธรรมแบบมุสลิม และ
ภาษามลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าเป็นภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นเดียวกับภาคอื่นๆของ
ประเทศ ให้ประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพื่อให้รู้สึกว่าผลประโยชน์ใน
ท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็นของประชาชนชาวมุสลิ มเช่นกัน สร้างศรัทธามวลชนให้ประชาชนทุก
กลุ่มอยู่ข้างเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเสริมงานด้านการข่าวและการปราบปรามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้
ประเทศที่ให้การสนับสนุนกองกาลังติดอาวุธในจังหวัดชายแดนภาคใต้เลิกให้การสนับสนุน และทาให้
53

ประกิต กันยาบาล, “นโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาเฉพาะกรณีการนานโยบาย
ไปปฏิบัติด้านสังคมจิตวิทยา,” (ปริญญานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), หน้า 71. และ สาเร็จ ศรีหร่าย, ขบวนการ BRN-COORDINATE กับ
การก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อาเภอของจังหวัดสงขลา และแนวความคิดยุติ
สถานการณ์ (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2550), หน้า 133.
54
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.), เอกสารประกอบคาบรรยาย แผนพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 1.
55
มารค ตามไทและสมเกียรติ บุญชู, นโยบายความมั่นคงแห่งชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้เปรียบเทียบใน
รอบ 30 ปี (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2549), หน้า 43.

55
เห็นว่าผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุ นมีมากกว่า สร้างความเข้าใจระหว่างชาวพุทธและชาว
มุสลิมให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ดาเนินชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี หากมี
ความขัดแย้งเกิดขึ้นต้องมีการประนีประนอมและการประสานผลประโยชน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ
สังคมไทย ให้ผู้นามุสลิมเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาทุกระดับ เพราะเป็นกลุ่มคนที่มีความเข้าใจ
ปัญหาและสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาสังคมมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเจริญขึ้น56
นโยบายดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อให้เกิดโครงการต่อมา คือ โครงการพัฒนาเพื่อความหวัง
ใหม่ของชาวไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มักเรียกเป็น
ภาษามลายูท้องถิ่นว่า “โครงการฮารัปปันบารู ” (ฮารัปปันแปลว่าความหวัง บารูแปลว่าใหม่) ในปี
2532 สมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.
ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.วิศิษฐ์ อาจคุ้มวงษ์ เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 นายประกิต
อุตตะโมต เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อานวยการ ศอ. บต. กองทัพภาค
ที่ 4 และกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้จัดทาโครงการดังกล่าวโดยรวมจังหวัด
สงขลาและจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย57 โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายสูงสุดของโครงการอยู่ที่
“...การผสมผสานงานด้านการปราบปรามให้เข้ากับงานด้านการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพ รวมทั้ ง เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ โ ครงการด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และการ
ปกครองของศูนย์อ่านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
โดยเร็ว อันจะน่าไปสู่สันติภาพและความสงบสุขอันถาวรของพื้นที่...”58 ตลอดจน “...
เสริมสร้างทัศนคติ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความรัก ความสามัคคี และอยู่
ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่ค่านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจนปลูกฝังความส่านึก และความ
รับผิดชอบต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข...”59
56

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.), เอกสารประกอบคาบรรยาย แผนพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 1-2.
57
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน, โครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ของชาวไทยใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กรุงเทพฯ: อักษรไทย, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์), หน้า 1-21.
58
เรื่องเดียวกัน, หน้า 20.
59
ประกิต กันยาบาล, “นโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาเฉพาะกรณีการนานโยบาย
ไปปฏิบัติด้านสังคมจิตวิทยา,” หน้า 58.

56
โครงการฯประกอบไปด้วย 4 แผนงานหลัก กาหนดระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 25322536) ได้แก่ “แผนงานช่วยเหลือประชาชน” ดาเนินการโดยหน่วยทักษิณพัฒนา 19 จานวน 19
หน่ ว ย หน่ ว ยพัฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐาน 5 หน่ ว ย หน่ ว ยพั ฒ นาการเคลื่ อ นที่ กรป.กลาง 3 หน่ว ย
ปฏิบัติการในหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ รัฐกับประชาชนและลด
ความหวาดระแวงต่อกั น เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมด้ านการพัฒ นา “แผนงานพิทั กษ์ประชาชนและ
ทรัพยากร” มี 11 หน่วยเฉพาะกิจ ควบคุมบังคับบัญชา 42 หน่วยพิทักษ์ประชาชน ซึ่งเป็นหน่ วยติด
อาวุธ ทาหน้าที่เข้าประจาการในหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนจากองกาลังติดอาวุธและตัด
การติดต่อระหว่างประชาชนกับกองกาลังดังกล่าว “แผนงานพัฒนาการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม”
ทาหน้าทีร่ ะดมศักยภาพของหน่วยงานราชการทุกหน่วยในพื้นที่ เพื่อดาเนินการตามแผน 3 ปีของ ศอ.
บต. เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา และแผนสุดท้ายคือ “แผนประชาสัมพันธ์” โครงการ60
อย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่า เนื้อแท้ของโครงการฮารัปปันบารูนี้เป็นการดาเนินการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่แทบจะไม่มีความแตกต่างจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเลย เห็นได้จาก
โครงการเกือบทั้งหมดเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรของประชาชน การจัดการน้าและ
การป้องกันปัญหาอุทกภัย ส่วนโครงการทางด้านคมนาคมล้วนเป็นโครงการซ่อมถนนลูกรังในพื้นที่ที่
สร้างขึ้นมาในสมัยก่อนหน้า61 นั่นทาให้ประชาชนมองว่าโครงการฮารัปปันบารู ไม่มีความแตกต่างจาก
โครงการพัฒนาหรือโครงการแก้ปัญหาของรัฐที่เคยมีมา ทาให้โครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ของ
ชาวไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะแรกถูกมองว่า “ตรงกันข้ามกับความหวังของประชาชน
ตามชื่อของโครงการฯ”62 และก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านอาชีพต่อประชาชนไม่มากนัก 63 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการดาเนินโครงการในภาพรวมยังไม่คืบหน้า64 ในขณะที่นายชานิ ศักดิ์เศรษฐ์ รองเลขาธิการ
พรรคเอกภาพได้กล่าววิจารณ์โครงการนี้ไว้ว่า เป็นโครงการแก้ปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดน

60

กองอานวยการโครงการเพื่อความหวัดใหม่, ฮารัปปันบารู (กรุงเทพฯ: มิตรสยาม, ม.ป.ป.), หน้า 6-9.
61
ดูรายละเอี ยดของโครงการนี้ใน กองอ านวยการโครงการพั ฒนาเพื่ อความหวั งใหม่, โครงการเพื่ อ
ความหวังใหม่ของชาวไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.).
62
กองอานวยการโครงการเพื่อความหวัดใหม่, ฮารัปปันบารู, หน้า 417.
63
เรื่องเดียวกัน, หน้า 28.
64
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน, โครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ของชาวไทยใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้, หน้า 20.

57
ภาคใต้ที่ “ยังไม่ตรงเป้าหมายนัก และยังไม่ใช่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ” และอานาจในการดาเนินการ
ยังอยู่ในกามือของฝ่ายมั่นคงอย่างเต็มที่เช่นเดิม65
นับตั้งแต่รัฐออกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2521
ขึ้นมา ตลอดทศวรรษภายใต้นโยบายฉบับนี้ ได้มีการออกโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
หลายโครงการที่จะส่งให้เกิดการพัฒนา พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐ และมีการเคลื่อนไหว
ทางสังคมกอปรกับนโยบายที่เอื้อให้เกิดองค์กรที่มีบทบาทนาในการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่แห่ง
นี้ในเวลาต่อมา คือ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.) โดยจะเป็นหน่วยงายที่
ทาหน้าประสานงานและส่งเสริ มโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐให้เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ กระบวนการเหล่านี้ดาเนินต่อไปเรื่อยมาแม้จะมีการออกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2531 และโครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ของชาวไทยใน 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ โครงการฮารัปปันบารู ที่เกิดขึ้นเพื่อลดจุดอ่อนที่มีอยู่ในนโยบายฉบับแรก
ในบทนี้ได้อธิบายให้เห็นเพียงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนองค์กรพิเศษของรัฐที่ก่อตั้ง
ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ แต่นโยบายหรือโครงการพัฒนาทางด้านการศึกษาของรัฐ จะ
อธิบายควบคู่ไปกับผลพวงจากการพัฒนาด้านดังกล่าวในบทต่อไป

65

“รองเลขาธิการพรรคเอกภาพชี้ “ฮารัปปันบารู” ยังไม่ใช่การพัฒนาคุณภาพชีวิต,” สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 10 พฤศจิกายน 2532): 2.

บทที่ 3
การสร้าง “ความเป็นไทย” ผ่านการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
นับตั้งแต่สมัยยุคสมัยการพัฒนาประเทศของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นต้นมา รัฐให้
ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก เนื่องจากรัฐมอง
ว่ากระบวนการพัฒนาดังกล่าวจะนามาซึ่ง “ทัศนคติที่ถูกต้องในความเป็นคนไทย” หรือสานึกในความ
เป็นไทยของชาวมุสลิม โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนมุสลิมในพื้นที่ กระบวนการพัฒนาการศึก ษาของรัฐจึง
ให้ความสาคัญกับการดาเนินโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่นักเรียนมุสลิม ซึ่ง
รัฐ เชื่อว่าความสามารถในการใช้ภาษาไทยของกลุ่ มคนเหล่ านี้จะเป็นที่มาของความเป็นไทย การ
พัฒนาการศึกษาโดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาษาไทยแก่ชาวมุสลิมในท้องถิ่นจึงเป็ นหัวใจสาคัญ
ของโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงด้านต่างๆของรัฐ

3.1. รัฐกับการพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงทศวรรษ 25002510
การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงสองทศวรรษนี้ แบ่งกว้างๆได้เป็น
สองด้าน ด้านแรกเป็ น การพัฒ นาการศึกษาตามรูปแบบจารีตประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งเป็นความ
พยายามของรั ฐ ในการเข้าไปควบคุม สถาบันการศึกษาของท้อ งถิ่น จังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ เน้ น
การศึกษาศาสนาอิส ลาม เพื่อให้สถาบันการศึกษาเหล่านี้ปรับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่เน้นวิชาสามัญ
แบบเดียวกับโรงเรียนส่วนใหญ่ของรัฐ สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาตามระบบของรัฐ การพัฒนา
การศึกษาตามระบบของรัฐนี้ยังสามารถแบ่งได้หลายประเภท โดยทุกประเภทมีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาเหมือนกันคือ ความต้องการให้ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม อันเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถใช้ภาษาไทย มีความรู้ในวิชาสามัญ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทย
ได้ ทั้งหมดนี้รัฐเชื่อว่า คือ การพัฒนา ที่จาต้องดาเนินการให้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้
3.1.1. รัฐกับการพัฒนาสถาบันการศึกษาของท้องถิ่นหรือ “ปอเนาะ”
3.1.1.1. สังคมการศึกษาของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามหลักของศาสนาอิสลามกาหนดให้มุสลิมทุกคนอยู่ในฐานะที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของศาสนาอย่างเคร่งครัด ไม่ว่ามุสลิมผู้นั้นจะอยู่ในชนชั้นหรือมีฐานะทางสังคมเช่นใด การศึกษาวิชา
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ทางศาสนาจึงกลายเป็นสิ่งจาเป็นของมุสลิมทุกคน เพื่อที่จะปฏิบัติตามศาสนบัญญัติได้อย่างถูกต้อง 1
คัมภีร์ อัล กุร อานระบุ ว่าผู้ป กครองต้องเอาใจใส่ ให้ บุตรหลานของตนมีโ อกาสศึกษาหลั กธรรมทาง
ศาสนา เพื่อที่จะดารงตนในฐานะมุสลิมที่ ดี2 การที่คัมภีร์อัลกุรอานให้ความสาคัญกับการศึกษาทาง
ศาสนาอิสลามของอิสลามิกชนหรือมุสลิม เนื่องจากในศาสนาอิสลามนั้นมุสลิมทุกคนคือนักบวช ทาให้
ต้องศึกษาวิช าความรู้ ทางศาสนาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ อีกทั้งสั งคมมุส ลิ มยังยกย่องผู้ ที่มีความรู้ใน
คัมภีร์อัลกุรอานเป็นอย่างมาก มุสลิมที่เป็นชนส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความผูกพันกับ
ศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้ง จึงนิยมส่งบุตรหลานไปเรียน “ปอเนาะ”3เพื่อศึกษาวิชาทางศาสนา4 กอปร
กั บ ศาสนาอิ ส ลามในสั ง คมท้ อ งถิ่ น ของจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ คื อ ระเบี ย บของสั ง คม ยิ่ ง ท าให้
การศึ ก ษาวิ ช าทางศาสนาเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น แต่ ใ นขณะเดี ย วก็ ท าให้ ช าวมุส ลิ ม ในพื้ น ที่ ไ ม่ นิ ย มเข้ า สู่
การศึกษาตามระบบของรัฐ เพราะรู้สึกว่าการศึกษาทางศาสนามีประโยชน์ในชีวิตประจาวันของพวก
เขามากกว่า5 การศึกษาตามระบบจารีตประเพณีของสังคมมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีลักษณะ
ของการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีแบบมลายูที่ผสมผสานด้วยอิทธิพลของศาสนาอิสลาม6
ชาวบ้ านบางคนคาดหวังให้ ลู กหลานของตนเล่ าเรียนวิช าทางศาสนาจนถึงขั้นสู งสุ ดและ
กลับมาเป็นโต๊ะครู ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ยกย่องนับถือของคนในชุมชนแล้ว ยังเป็นโอกาสในการสร้าง
ฐานะที่มั่นคง มากกว่าการประกอบกสิกรรมหรือการค้าขาย 7 สิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นมาจาก สภาพสังคม
และเศรษฐกิจที่ทางเลือกในการประกอบอาชีพมีอยู่อย่างจากัด การศึกษาทางศาสนาจึงเป็นโอกาส
เพียงไม่กี่อย่างของการเลื่อนสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน ตลอดจนการที่ชาวมุสลิม

1

สมาน รังสิโยกฤษฎ์, “การเข้าถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510), หน้า 47-48.
2
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ไทยมุสลิม (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2519), หน้า 186.
3
เรื่องราวของ “ปอเนาะ” จะอธิบายอย่างละเอียดแยกเป็นอีกหัวข้อหนึ่ง
4
รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2511), หน้า 42, 50.
5
ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516), หน้า
214.
6
พัทยา สายหู, รายงานการศึกษาลักษณะผู้นาท้องถิ่นในเขตพัฒนาภาคใต้ (กรุงเทพฯ: กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2508), หน้า 32.
7
เรื่องเดียวกัน, หน้า 24.
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เหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเฉพาะกลุ่มคนที่นับถือศาสนาเดียวกันเป็นหลัก ทาให้มีลักษณะของ
การอยู่ใน “สังคมปิด” ทาให้วิชาทางศาสนากลายเป็นสิ่งจาเป็นต่อชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้8
แต่ในขณะเดียวกันในพื้น ที่บางส่ว นของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ความเข้มงวดใน
การศึกษาวิชาทางศาสนาของผู้ปกครองไม่ได้มีมากกว่าความต้องการของเด็กนัก สาหรับครอบครัว
มุสลิมที่ไม่ให้ความสาคัญกับการศึกษาทางศาสนานั้น การให้ลูกหลานเข้าเรียนวิชาทางศาสนาเป็นไป
เพื่อไม่ให้สังคมติฉินนินทาเท่านั้น ไม่ได้เป็นไปโดยความต้องการแท้จริงแต่อย่างใด 9 ข้อมูลดังกล่าวทา
ให้เห็นถึงลักษณะที่ไม่ได้เป็นเอกภาพในสังคมการศึกษาของชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาทางศาสนากันทุกพื้นที่หรือทุกครอบครัว เพราะการให้ความสาคัญ
กับการศึกษาทางศาสนาส่วนหนึ่งขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมอื่นเข้ามาประกอบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของอาชีพ ฐานะความเป็นอยู่ และสังคม ซึ่งจะเป็นตัวกาหนดความนิยมและความจาเป็นในการเรียน
ทางศาสนา เช่ น ชาวมุ ส ลิ มที่ อาศัย อยู่ ในตัว เมื องอาจจะมี จานวนครอบครัว ที่ใ ห้ ค วามส าคั ญกั บ
การศึกษาทางศาสนาน้อยกว่าชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท
ในช่ ว งทศวรรษ 2510 ปั ญหาส าคัญ ของการศึ กษาตามระบบของรั ฐ ในพื้ นที่ส ามจัง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ คือ การที่ผู้ปกครองมุสลิมไม่ส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ และมี
เด็ ก นั ก เรี ย นที่ ข าดเรี ย นไปเนื่ อ งจากพ่ อ แม่ ต้ อ งอพยพไปท ากิ น ณ พื้ น ที่ อื่ น ซึ่ ง มี อ ยู่ ร าว 20-30
เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนมุสลิมทั้งหมดในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้10 ปัญหาทางการศึกษาที่ทาให้
เด็กนักเรียนมุสลิมไม่ต้องการที่จะเข้ามาเรียนในระบบการศึกษาของรัฐหรือต้องลาออกไปกลางคันอีก
ประการหนึ่ง คือผู้ปกครองยากจนและมีบุตรเป็นจานวนมาก ทาให้นักเรียนจาต้องรับภาระการเลี้ยงดู
น้อง บางคนติดตามพ่อแม่ไปแสวงบุญที่เมกกะทาให้ต้องหยุดเรียน ทั้งยังมีปัญหานักเรียนมุสลิมที่ซ้า
ชั้นเรียนจนอายุพ้นเกณฑ์จนต้องออกจากระบบการศึกษาไป และนักเรียนมุสลิมส่วนใหญ่จะหยุดเรียน
เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปี 4 ซึ่งสิ้นสุดเกณฑ์บังคับในยุคนั้น11
ความไม่นิยมเข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐของนักเรียนมุสลิมเหล่านี้ ปัจจัยสาคัญเกิดมาจาก
ลั ก ษณะทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง ประชาชนมุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่ มี ก าร
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก คือ กรีดยางและการทาประมง ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้ลูกหลานในการ
8

ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
หน้า 66-67, 183.
9
พัทยา สายหู, รายงานการศึกษาลักษณะผู้นาท้องถิ่นในเขตพัฒนาภาคใต้, หน้า 8.
10
ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
,” หน้า 46-47.; ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ไทยมุสลิม, หน้า 185.
11
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ไทยมุสลิม, หน้า 191-192.
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เป็นแรงงานส่วนสาคัญของครัวเรือน ทาให้การเข้าเรียนตามระบบที่มีเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนเป็น
เวลา มีการกาหนดระยะเวลาเรียนแน่นอนแบบโรงเรียนของรัฐนั้นไม่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคน
มุสลิมในพื้นที่ นั่นทาให้ปอเนาะที่ไม่มี ข้อบังคับ ไม่มีชั้นเรียน และไม่มีการกาหนดระยะเวลาเรียน
ตอบสนองต่อวิถีชิตของชาวมุสลิมมากกว่าโรงเรียนของรัฐ12 สอดคล้องกับสิ่งที่ Astri Suhkre กล่าวว่า
สาเหตุที่ชาวมุสลิมไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนเกิดจาก “ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม” และยัง
“ขัดกับการศึกษาศาสนา”13 บางครอบครัวมีความเชื่อว่าระบบการศึกษาของรัฐจะเป็นตัวทาลาย
วัฒนธรรมมลายูมุสลิม 14 ลักษณะทางสังคมการศึกษา ที่เกี่ยวเนื่องกับทั้งศาสนาอิสลาม เศรษฐกิจ
สังคมแบบมลายูอิสลามท้องถิ่น ที่ทาให้ชาวมุสลิมในพื้นที่จานวนมากพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการศึกษา
ในโรงเรียนประชาบาลหรือโรงเรียนของรัฐ เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผลักดันให้รัฐจาต้องปรับปรุงปอเนาะให้
มาอยู่ในการควบคุมของรัฐในรูปของ “โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม”15
3.1.1.2. ความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของ “ปอเนาะ”
ปอเนาะ หรือ Pondok (ปอนเด๊าะ/ปนด๊ก/ฟุนดุค) ในภาษามลายูท้องถิ่นหมายถึงกระท่อม
เล็กๆ แต่ความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปในหมู่ชาวมุสลิมคือสานักศึกษาวิชาศาสนาอิสลาม ในภาษา
อาหรับแปลว่าโรงแรมหรืออาศรม ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าปอเนาะจะพัฒนามาจากสานักฤๅษี ซึ่งเป็น
อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มาจากศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูที่เคยมีอยู่ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 16
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ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม

,” หน้า 48.
13

Astri Suhrke, “ The Thai Muslim: Some Aspects of Minority Intergration, ” Pacific Affair,
Vol. XLIII, 1970-71, p. 543 อ้างถึงใน ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ไทยมุสลิม, หน้า 190-191.
14
ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
,” หน้า 46.
15
รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
หน้า 94.
16
เรื่องเดียวกัน, หน้า 28.; ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียน
ราษฎร์ ส อนศาสนาอิ ส ลาม,” หน้ า 62.; ภู มิ ห ลั ง ชาวมุ ส ลิ ม ในประเทศไทย (กรุ งเทพฯ: สถาบั น ไทยคดี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526), หน้า 64.

62
ลักษณะของปอเนาะดั้งเดิมนั้นประกอบไปด้วยบ้านของโต๊ะครู 17 และกระท่อม18หลังเล็กๆซึ่งนักเรียน
ได้สร้างเป็นที่พักอาศัยในระหว่างการเรียนวิชาทางศาสนาจากโต๊ะครู โดยปลูกรายล้อมบ้านของโต๊ะ
ครูหรือเจ้าของปอเนาะ จานวนของกระท่อมในปอเนาะขึ้นอยู่กับจานวนนักเรียน หากปอเนาะใดมี
ชื่อเสียงจะมีนักเรียนมากและมีกระท่อมมากและมีกระท่อมคงทนสวยงามเป็นระเบียบตามไปด้วย
ปอเนาะบางแห่งมีนักเรียนผู้ใหญ่ที่แต่งงานมีครอบครัวแล้ว มาปลูกบ้านใกล้ปอเนาะเพื่อศึกษาทาง
ศาสนาด้วย บ้านของโต๊ะครูจะเป็นทั้งที่อยู่อาศัยของโต๊ะครูและสถานที่สอนศาสนา 19 การจัดสถานที่
ในปอเนาะ มีการแบ่งพื้นที่ของนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย คือ ปอเนาะใน หรือส่วนหลังบ้านของ
โต๊ะครูจะเป็นที่อยู่ของนักเรียนหญิง และปอเนาะนอก หรือหน้าบ้ านของโต๊ะครู จะเป็นที่อยู่ของ
นักเรียนชาย 20 นักเรีย นส่วนใหญ่ในปอเนาะ คือ นักเรียนที่พ้นเกณฑ์บังคับของทางการ คือมีอายุ
ระหว่าง 15-16 ปี โดยในปอเนาะแต่ละแห่งจะมีนักเรียนเฉลี่ย 30-400 คน ตามชื่อเสียงของโต๊ะครู21
ปอเนาะส่ วนใหญ่จะตั้งอยู่ในหรื อใกล้ กับชุมชนมุส ลิม และตั้งอยู่ในเขตชนบทมากกว่าในตัว เมือง
โดยเฉพาะปอเนาะใหญ่ๆมักจะตั้งอยู่ชนบทที่ห่างไกลจากตัวเมือง22
โต๊ะครูส่วนใหญ่ก่อตั้งปอเนาะขึ้นเพื่อสอนศาสนาด้วยความศรัทธา การเก็บค่าเล่าเรียนจาก
นักเรียนจึงแทบไม่มีหรือหากเก็บก็เก็บในจานวนที่น้อยมาก เนื่องจากเชื่อว่าการสอนวิชาทางศาสนา
เป็นการเสียสละที่ได้บุญ รายได้ของโต๊ะครูจึงมาจากการบริจาคทานหรือซะกาตจากประชาชน และได้
อาศัยแรงงานในการช่วยโต๊ะครูทาสวนในเวลาว่างจากการเรียนศาสนา ซึ่ งเป็นการตอบแทนโต๊ะครูที่
ได้ สั่ ง สอนวิ ช าศาสนาแก่ พ วกตน เนื่ องจากโต๊ ะ ครู เกื อ บทั้ งหมดต่ างประกอบอาชีพ เช่ น เดี ย วกั บ
ประชาชนทั่วไป นั่นคือการทาสวนผลไม้หรือสวนยางพารา แม้จะไม่ได้เงินตอบแทนจากการสอน
17

โต๊ะครู คือผู้ที่ก่อตั้งปอเนาะขึ้นมาเพื่อสอนวิชาทางศาสนาอิสลาม เป็ นผู้มีความรู้ ทางศาสนาอิสลาม
คัมภีร์อัลกุรอาน ภาษาอาหรับ ภาษามลายูและภาษายาวี ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือโต๊ะครูมากเนื่องจากโต๊ะครู
เป็นผู้มีความรู้ทางด้านศาสนา ดู ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ไทยมุสลิม, หน้า 9.
18
กระท่อมของนักเรียนมุสลิมเหล่านี้เป็นกระท่อมชั้นเดียว ใต้ถุนสูง หลังคามุงจาก ฝาใช้ไม้ไผ่ขัดแตะ
เช่นเดียวกับกระท่อมของชาวนา อายุของกระท่อมถูกสร้างให้อยู่ได้เพียง 4-5 ปี กระท่อมนี้ใช้เป็นทั้งห้องนอนและที่
นั่งท่องคัมภีร์อัลกุรอานและห้องครัวในหลังเดียวกัน ดู รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการปรับปรุงปอเนาะ
เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,” หน้า 29.
19
เรื่องเดียวกัน.; ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ไทยมุสลิม, หน้า 3.
20
ภูมิหลังชาวมุสลิมในประเทศไทย, หน้า 64.
21
พัทยา สายหู, รายงานการศึกษาลักษณะผู้นาท้องถิ่นในเขตพัฒนาภาคใต้ , หน้า 31”; รุ่ง แก้วแดง,
“ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,” หน้า 33-34.
22
รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
หน้า 32-33.
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ศาสนาโดยตรง แต่โต๊ะครูที่ได้รับการยกย่องนับถือจากชาวบ้านมากและมีลูกศิ ษย์ลูกหามาก จะทาให้
มีโอกาสสร้างฐานะที่มั่นคงขึ้นได้ตามระบบการช่วยเหลือและการบริจาคทานดังกล่าว ดังนั้นยิ่งโต๊ะครู
มีชื่อเสียงมากเท่าใดยิ่งสามารถสร้างฐานะได้มั่นคงขึ้นเท่านั้น 23 สาเหตุดังกล่าวทาให้สังคมมุสลิมนิยม
ให้ลูกหลานเล่าเรียนทางศาสนาจนถึงระดับสูง เนื่องจากเป็นโอกาสในการเลื่อนสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ จนมีผู้กล่าวว่า “การเป็นโต๊ะครูมีชื่อเสียงเป็นความส่าเร็จอย่างดีในชีวิตที่พึงปรารถนา”24
สิ่งที่เป็นปัญหาในสายตาของรัฐคือ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของโต๊ะครูเหล่านี้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ต่ามาก เนื่องจากโต๊ะครูเหล่านี้จะใช้ภาษามลายูที่เป็นภาษาแม่เป็นภาษาหลัก และยังใช้ภาษา
อาหรับที่ต้องใช้ในการศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานได้ดียิ่งกว่าภาษาไทย ส่วนผู้ช่วยโต๊ะครูที่ช่วยโครูสอนก็
มักจะเป็นผู้ที่จบมาจากปอเนาะของโต๊ะครูคนดังกล่าวเอง25
ระบบการเรียนการสอนในปอเนาะแต่ละที่จะไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไปตามกันไปตามการ
จัดการของโต๊ะครูแต่ละคน และยังไม่มีการกาหนดระยะเวลาการเรียน หลักสูตรประมวลการสอน
และการประเมินผลตามหลักวิชาการศึกษาแผนใหม่ ทาให้ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาในปอเนาะจึง
ขึ้นอยู่กับการสอนของโต๊ะครูและความสามารถของนักเรียนเป็นสาคัญ หากนักเรียนมีความสามารถ
มากการเรียนอาจใช้ระยะเวลาไม่นาน แต่หากนักเรียนมีความสามารถน้อยและไม่ขวนขวายการเรียน
จะใช้เวลานาน วิชาที่ศาสนาที่สอนในปอเนาะจะใช้ 2 ภาษาเป็นภาษาหลัก คือ ภาษามลายูเขียนด้วย
อักษรยาวี (ภาษาเขียนที่ใช้ตัวอักษรจากภาษาอาหรับมาเขียนแทนเสียงภาษามลายู) เพื่อให้สามารถ
อ่านกีตับหรือตาราที่อธิบายคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษายาวี กับภาษาอาหรับที่เป็นภาษาของพระคัมภีร์
โดยตรง แต่ในช่วงปี 2508 เริ่มมีการใช้ภาษามลายูเขียนด้วยอักษรรูมี (มาจากคาว่าโรมันคือการใช้
ตั ว อั ก ษรภาษาอั ง กฤษมาเขี ย นแทนเสี ย งภาษามลายู ) และในปอเนาะบางแห่ ง อาจมี ก ารสอน
ภาษาอังกฤษด้วย ส่วนตาราภาษามลายูที่ใช้เล่าเรียนกันในปอเนาะมักมาจากตาราที่ใช้กันในประเทศ
มาเลเซีย ทาให้นักเรียนปอเนาะมีความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมและประเทศมาเลเซียมากกว่าเรื่องราวของ
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นอกจากนี้โต๊ะครูให้เหตุผลของการไม่เก็บค่าเล่าเรียนว่ า นักเรียนที่มาเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่
ยากจน และการเก็บค่าเล่าเรียนเป็นการขัดกับหลักศาสนาโดยตรง นอกจากนี้หากมีความจาเป็นในการใช้เงินโต๊ะครู
สามารถเรี่ยไรเงินจากชาวบ้านได้ ดู รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนาอิสลาม,” หน้า 35-36, 61-62.; ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็น
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,” หน้า 49, 66.
24
พัทยา สายหู, รายงานการศึกษาลักษณะผู้นาท้องถิ่นในเขตพัฒนาภาคใต้, หน้า 25.
25
รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
หน้า 35, 47-48, 59.
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ประเทศไทย26 ลักษณะการเรียนการสอนในปอเนาะจึงมีลักษณะการศึกษาตามแบบจารีตประเพณี
นิยม ที่สร้างความเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมาเลย์หรือมลายู เป็น “สถาบันของชุมชน” ที่ทาหน้าที่
ถ่ายทอดทัศนคติ แนวคิด และสร้างความคิด ความรู้ และผู้นาให้กับชุมชนนั้นๆ เนื่องจากประชาชน
มุสลิมส่วนใหญ่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงทศวรรษ 2500 ล้วนผ่านการศึกษาแบบปอเนาะ
มาแล้วทั้งสิ้น27 แต่ปอเนาะถูกมองจากรัฐว่า
“...เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาอิ ส ลามที่ จั ด ตั้ ง และท่ า การสอนโดยโต๊ ะ ครู ไม่ มี
หลั ก สู ต รก่ า หนดวิ ช าเรี ย น เวลาที่ ส อน และการจบการศึ ก ษาขึ้ น อยู่ กั บ ความรู้
ความสามารถของโต๊ะครู ปอเนาะบางแห่งเป็นที่ซ่องสุมของกลุ่มโจรต่างๆทั้งโจรผู้ร้าย
ธรรมดาและโจรการเมืองที่ด่าเนินการและยุแหย่ให้มีการแบ่งแยกดินแดน นอกจากนี้ผู้ที่
เรี ย นจบจากปอเนาะก็ไม่เ กิดผลดีต่อ สั งคมในแง่การเศรษฐกิจและการพั ฒ นาอาชี พ
เพราะส่ ว นใหญ่ ก็ ต้ อ งกลั บ ไปประกอบอาชี พ นั้ น ๆตามเดิ ม นอกจากนั้ น โอกาสที่ ใ ช้
ภาษาไทย เรี ย นรู้ วิช าสามัญ และวิช าชีพอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สั งคม และ
ประเทศชาติก็แทบไม่มี เพราะใช้ภาษามลายูและภาษาอาหรับในการศึกษา”28
3.1.1.3. การปรับปรุงปอเนาะให้เป็น “โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม”
โครงการปรับปรุงปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม มีที่มาจากเมื่อครั้งจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขึ้นครองอานาจในปี 2501 นามาซึ่งการกาหนดโครงการพัฒนาการศึกษาส่วน
ภูมิภ าค (พ.ศ.ภ.) (Regional Education Development Project Including Higher Education)
เพื่อแก้ปัญหาการการศึกษาของประเทศในขณะนั้น คือ การขาดแคลนครูและสถานศึกษาในพื้นที่
ต่างจังหวัด ทาให้นักเรียนมากระจุกกันอยู่ในกรุงเทพมหานคร การพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาคใน
ระยะนี้ มี เ ป้ า หมายในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของส่ ว นภู มิ ภ าคให้ ทั ด เที ย มกั บ ส่ ว นกลาง
กระทรวงศึกษาธิการได้รวมจังหวัดที่วัฒนธรรมและปัญหาทางการศึกษาใกล้เคียงกันเข้าด้วยกันเป็น
พื้นที่การศึกษาเดียวกันเรียกว่า “ภาคการศึกษา” จานวน 12 ภาคทั่วประเทศ ส่วนจังหวัดชายแดนที่

26

เรื่องเดียวกัน, หน้า 51.; พัทยา สายหู, รายงานการศึกษาลักษณะผู้นาท้องถิ่นในเขตพัฒนาภาคใต้, หน้า

31.
27

สุรินทร์ พิศสุวรรณ, “เงื่อนไขทางการเมืองที่นาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวั ดชายแดนภาคใต้
,” หน้า 23.; รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
หน้า 38-39.
28
สงคราม ชื่นภิบาล, “การผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต แผนกวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518), หน้า 152.
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ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล ให้รวมกันเป็น “ภาคศึกษา 2”29 นับเป็นการ
จัดตั้งภาคการศึกษาตามโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรก โดยให้มีการจัดตั้ง “คุรุ
สัมมนาคารภาคศึกษา 2” ขึ้นที่จังหวัดยะลา ในการดาเนินการปรับปรุง การศึกษาในภาคศึกษา 2 นั้น
กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 3 คณะ คือ คณะกรรมการอานวยการโครงการ
พัฒ นาการศึ กษา คณะกรรมการที่ป รึกษาประจ าภาคศึกษา 2 คณะกรรมการดาเนิ นการพัฒ นา
การศึกษา ภาคศึกษา 230
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจาภาคศึกษา 2 ได้จัดประชุมครั้งแรกในปี 250231 ที่
ประชุมเสนอให้มีการปรับปรุงการศึกษาของนักเรียนปอเนาะให้ดียิ่งขึ้น ในปีเดียวกันนี้รัฐบาลของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ยังได้ก่อตั้ง “คณะกรรมการประสานราชการในสี่จังหวัดภาคใต้ ” (ก.ส.จ.) ขึ้น โดย
มีการจัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน ที่ประชุมเสนอให้รัฐบาลเห็นถึงภัย ต่างๆที่เกิด
มาจากปอเนาะดังที่กล่าวมาแล้วในส่วนก่อนหน้า และเสนอให้ทางราชการเข้าควบคุมปอเนาะในรูป
ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนราษฎร์ ให้มีการวางหลักสูตรการสอนในปอเนาะในมีรูปแบบชัดเจน ตลอดจน
กาหนดวิทยฐานะของครูผู้สอนและการให้มีการแนะนาวิชาชีพแก่นักเรียนปอเนาะด้วย32
ต่อมาในปี 2503 คณะกรรมการดาเนินการพัฒ นาการศึกษา ภาคศึกษา 2 ได้จัดให้มีการ
ประชุมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้นาทางศาสนา
อิสลาม ที่ประชุมมีความเห็นว่าแต่เดิมทางการไม่เคยเข้าไปควบคุมหรือดูแลปอเนาะแต่อย่างใด33 และ
ปล่อยให้โต๊ะครูดาเนินการสอนไปตามความคิดและความรู้ของตนเอง เนื่องจากแต่เดิมเชื่อว่าหากเข้า
29

ภาคศึกษา 2 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสานักภาคศึกษา 2 และสานักงานศึกษาธิการเขต 2 ตามลาดับ ดู
ปิยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475-2516),
หน้า 226.
30
รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
หน้า 71-72.
31
เป็ น ที่ น่ า สั ง เกตว่ า สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ได้ ก่ อ ตั้ ง ในปี 2502 เช่ น เดี ย วกั น โดยขึ้ น ตรงกั บ
นายกรัฐมนตรี ดู ปิยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุส ลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ. 2475-2516), หน้า 224.
32
อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ. 2500-2516),” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), หน้า 49.
33
มีข้อมูลอีกทางหนึ่งว่า แท้จริงแล้วทางการเคยพยายามเข้าควบคุมปอเนาะมาตั้งแต่ปี 2488 แต่นายเจ๊ะ
อับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสตูลในขณะนั้นคัดค้านความพยายามดังกล่าว และเสนอว่าจะทาให้
กระทบเทือนต่อชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 52.
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ควบคุมจะก่อให้เกิดปัญหามากกว่าผลดี แต่ถ้าหากปล่อยให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีหลักสูตร
และไม่มีการกาหนดระยะเวลาการเรียนที่แน่นอนดังที่เป็นมาเชื่อว่าจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี 34 คณะ
กรรมการฯจึ ง ได้ ร่ ว มกั น ก าหนดระเบี ย บปรั บ ปรุ ง ปอเนาะต่ อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ต่ อ มา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ควรแล้ ว จึ ง ได้ ป ระกาศใช้ ใ นปี 2504 เรี ย กว่ า “ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาคศึกษา 2 พ.ศ. 2504”35
สาระส าคั ญ ของระเบี ย บดั ง กล่ า วคื อ การเสนอความช่ ว ยเหลื อ เงิ น ในรูป ของเงิน รางวั ล
พระราชทานจากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว และเงินอุ ดหนุน แก่ป อเนาะ แต่ มีเกณฑ์ของการ
ช่วยเหลือคือปอเนาะดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนเป็นสถานศึกษาวิชาศาสนาอิสลามกับรัฐ และให้
ปอเนาะที่มาจดทะเบียนดังกล่าวดาเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนจากไม่มีกาหนดระยะเวลา
เป็นสามตอน คือ ขั้นศาสนาตอนต้น (4 ปี) ตอนกลาง (3 ปี) และตอนปลาย (2 ปี) และให้มีการแบ่ง
การศึกษาเป็นวิชาศาสนา 27 ชั่วโมง ภาษาไทยและวิชาชีพอย่างละ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการ
กาหนดเนื้อหาวิชาและวิธีวัดผลในแต่ละวิชาไว้ด้วย36 แต่ผลปรากฏว่าหลักสูตรภาษาไทยและวิชาชีพที่
ระเบียบดังกล่าวได้กาหนดไว้ แทบจะไม่มีปอเนาะที่เข้ามาจดทะเบียนใดสามารถดาเนินการตามได้เลย
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการขาดแคลนครูและโต๊ะครูไม่มีงบพอที่จะจ้างครูมาสอน ภายหลังจาก
ระเบียบฯนี้ประกาศใช้ออกมามีปอเนาะเข้ามาจดทะเบียนกับทางการจานวน เพียง 82 แห่ง เนื่องจาก
ทางการยังไม่บังคับ และการที่ระเบียบฯ ปี 2504 ไม่ได้กาหนดวุฒิทางการศึกษาของโต๊ะครู จึงทาให้
ปอเนาะแบบเดิมยังคงเกิดขึ้นอยู่ต่อไป 37 จนถึงปี 2505 มีปอเนาะมาจดทะเบียนกับทางการจานวน
154 แห่ง38 โดยปอเนาะที่เข้ามาขอจดทะเบียนเหล่านี้จะได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการ
ในระยะ 4 ปีแรกเป็นจานวนเงิน 19,000 บาท39

34

ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
,” หน้า 100.
35
รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
หน้า 72-73.
36
เรื่องเดียวกัน, หน้า 73-74.
37
ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
,” หน้า 104-105, 107.
38
อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ. 2500-2516),” หน้า 58.
39
รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
หน้า 83.
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ในส่วนเงินรางวัลพระราชทานปอเนาะ40นั้น นับเป็นจุดเด่นที่สาคัญอย่างหนึ่งของวิธีการที่รัฐ
ใช้ในการกระตุ้นให้ปอเนาะทั้งหลายเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอน โดยให้โต๊ะครูหันมาให้
ความสาคัญกับการสอนภาษาไทยในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น41 การได้รับพระราชทานเงินรางวัล
ดังกล่าวจึงเป็นสัญลักษณ์ของปอเนาะที่เริ่มได้รับการยอมรับและมีการพัฒนามากขึ้นในสายตาของรัฐ
การพระราชทานเงินรางวัลแก่ปอเนาะที่จัดการเรียนการสอนและสถานศึกษาได้ตรงตามระเบียบโดย
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ภูมิพลอดุล ยเดชฯ (รัช กาลที่ 9) ซึ่งเป็นโครงการของรัฐ นั้นจึงเป็น
สัญลักษณ์ของโครงการปรับปรุงปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามโดยแท้ และการรับ
รางวัลพระราชทานแต่ละครั้งโต๊ะครูจะต้องเดินทางมากรุงเทพมหานครฯ เพื่อรับเงินพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมี
การน าโต๊ะ ครู เ หล่ านี้ ม าพบข้า ราชการชั้ น ผู้ ใ หญ่ข องไทย มุ ส ลิ ม ที่ อยู่ อ าศั ย ในภาคกลาง แล ะชม
กรุงเทพมหานครฯ เพื่อให้โต๊ะครูเหล่านี้ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของมุสลิมในภูมิภาคอื่น เห็นความ
เจริญของเมืองหลวง ซึ่งรัฐเชื่อว่าจะทาให้โต๊ะครูเหล่านี้อาจจะเกิด “ความรู้สึกรักชาติไทย”42
การดาเนินการปรับปรุงปอเนาะของรัฐแน่นอนว่าย่อมมีกลุ่มโต๊ะครูบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับ
การปรับปรุงปอเนาะ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มักจะเป็นโต๊ะครูที่มีอายุมากและมีแนวคิดค่อนข้างอนุรักษนิยม
ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของปอเนาะขนาดเล็กในเขตจังหวัดปัตตานี 43 อรรณพ เนียมคง ให้ข้อมูลว่า ในปี
2504 เมื่อรัฐออกระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาคศึกษา 2
เป็นผลให้ปอเนาะต้องมีการปิดตัวลงไปกว่า 109 โรง ทั้งยังทาให้โต๊ะครูที่ไม่ยอมจดทะเบียนกับรัฐและ
ไม่ยอมปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนต้องถูกเพ่งเล็งจากทางการ เป็นผลให้โต๊ะครูบางคนต้อง
หนีเข้าป่าเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐและบางส่วนจาต้องหลบหนีออกนอกประเทศ44

40

เงินรางวัลพระราชทานแก่ปอเนาะ แบ่งเป็น 4 อันดับคือ อันดับพิเศษ ได้เงินรางวัล 10,000 บาท อันดับ
ที่ 1 ได้เงินรางวัล 5,000 บาท อันดับที่ 2 ได้เงินรางวัล 3,000 บาท อันดับชมเชย ได้เงินรางวัล 1,000 บาท ดู เรื่อง
เดียวกัน, หน้า 111.
41
อ.บางนรา, ปัตตานี: อดีต-ปัจจุบัน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,
2551), หน้า 7.
42
รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
หน้า 115-116.
43
ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
,” หน้า 186.
44
อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ. 2500-2516),” หน้า 45.

68
แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าความสาเร็จในการปรับปรุงปอเนาะเหล่านี้ แท้จริงแล้ว
ส่วนหนึ่งหนึ่งเกิดจากความร่วมมือกับทางราชการของบรรดาผู้นาทางศาสนาอิสลามในพื้นที่ ไม่ว่าจะ
เป็นตัวโต๊ะครูเอง กรรมการอิสลามประจาจังหวัด ดาโต๊ะยุติธรรม โต๊ะอิหม่าม และกลุ่มผู้นาท้องถิ่น
อีกจานวนมาก 45 สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของรุ่ง แก้วแดง ที่ระบุว่า “ทัศนคติของโต๊ะครูไม่เป็น
อุปสรรคต่อการด่าเนินการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม”46 อีกทั้งกลุ่มโต๊ะ
ครูทั้งหลายที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงปอเนาะของทางการไม่มีการเคลื่อนไหวคัดค้านอย่างรุนแรง47
ซึ่งแสดงให้ เห็ น ถึงการยอมรั บ จากเหล่ าโต๊ะครูและผู้ นาทางศาสนาจานวนไม่น้อยในพื้นที่ว่ารัฐ มี
ความชอบธรรมบางประการในการเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและการจัดอาคาร
สถานที่ให้เป็นไปในทิศทางที่รัฐต้องการ และยังทาให้เห็นความจาเป็นบางประการของโต๊ะครูในการ
ยอมรับการเข้ามามีบทบาททางด้านนี้ของรัฐไปพร้อมกัน
ในปี 2507 ภาคศึกษา 2 ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่ของภาคศึกษา 2 ทั้งฝ่าย
ข้าราชการและฝ่ายผู้นาทางศาสนามาประชุมร่วมกัน ที่ประชุมมีมติให้มีการปรับปรุงปอเนาะให้เป็น
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินการพัฒนาการศึกษาภาค
ศึกษา 2 เป็นผู้จัดทาโครงการเพื่อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ปี 2508
รัฐบาลได้อนุมัติโครงการดังกล่าวในชื่อ “โครงการปรับปรุงปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลาม พ.ศ. 2508-2511” และนาโครงการดังกล่าวเสนอของบประมาณจากคณะกรรมการพัฒนา
ภาคใต้48
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ก่อนจะมีการการปรับปรุงปอเนาะของกระทรวงศึกษาธิการมีการส่งเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นที่น่าเชื่อถือของ
ชาวบ้าน เช่น นายอาเภอ ศึกษาธิการอาเภอ ครู กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกสารวจความเห็นของโต๊ะครูว่าปอเนาะนั้นๆ
ต้องการความช่วยเหลือในด้านใด เพื่อดูจานวนปอเนาะที่ให้ความร่วมมือกับทางการ และการคัดเลือกผู้นาทาง
ศาสนาอิสลามในการประชุมก่อนออก “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาค
ศึกษา 2 พ.ศ. 2504” มีความเป็นไปได้ว่ารัฐจะเลือกเฉพาะกลุ่มที่ให้การสนับสนุนระเบียบดังกล่าวนี้ อย่างไรก็ตาม
ทาให้เห็นว่าก่อนมีการดาเนินการปรับปรุงปอเนาะนั้น เราจะเห็นจานวนผู้นาศาสนาอิสลามในท้องที่ และโต๊ะครู
จานวนหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดระเบียบฯและการดาเนินการดังกล่าวนี้ ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 60-61.
46
รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
หน้า 123.
47
อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ. 2500-2516),” หน้า 67.
48
ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
,” หน้า 109-110.

69
วัตถุประสงค์สาคัญของโครงการดังกล่าวนี้คือให้ปอเนาะที่มาจดทะเบียนกับทางการแล้วได้
ปรับปรุงเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2497 โดยมี
โต๊ะครูเป็นทั้งผู้จัดการ เจ้าของ และครูใหญ่ของโรงเรียนในคนๆเดียวกัน ปอเนาะที่เข้าโครงการนี้จะ
ได้รับการช่วยเหลือโดยการส่ง “ครูช่วยสอน”49 ของกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้
ช่วยสอนวิชาสามัญและภาษาไทยโรงเรียนละ 1 คน อุปกรณ์การเรียนการสอน หลักสูตรประมวลการ
สอน และจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินโดยกาหนดให้ในระยะเวลา 4 ปี คือ พ.ศ. 25082511 ปี แรกจ านวน 10,000 บาท ปีต่อ ไปไม่เกินปีล ะ 3,000 บาทต่อโรง และหากปอเนาะใดจั ด
การศึกษาได้ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการก็จะได้รับเงินรางวัลพระราชทานเช่นเดียวกัน
ซึ่งในระยะนี้การดาเนินการของรัฐตามโครงการดังกล่าวนี้ยังไม่เป็นการบังคับแต่ประการใด คือเป็น
การชักชวนปอเนาะให้เข้ามาจดทะเบียนโดยเสนอความช่วยเหลื อทางด้านต่างๆเป็นการตอบแทน

49

“ครูช่วยสอน” เรียกอย่างไม่เป็นทางการในเวลานั้นว่า “ครูปอเนาะ” คือครูที่กระทรวงศึกษาธิการส่งไป
ช่วยสอนวิชาสามัญและวิชาชีพในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามโดยกาหนดจานวนครูช่วยสอน 1 คน ต่อ
นักเรียน 50 คน และจะเพิ่มจานวน 1 คน เมื่อนักเรียนมีจานวนถึง 150 คน ครูช่วยสอนเหล่านี้ในระยะแรกมีฐานะ
เป็ น เพี ย งลู ก จ้ า งของโรงเรี ย นเท่ า นั้ น โดยให้ เ งิ น เดื อ นตามวุ ฒิ ท างการศึ ก ษา แต่ ส่ ว นใหญ่ ใ นระยะนี้ จ ะมี วุ ฒิ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูช่วยสอนเหล่านี้นอกจากจะทาหน้าที่สอนวิชาสามัญและวิชาชีพแล้ว ยังทาหน้าที่บริหารการเงิน
ของโรงเรียนโดยในส่วนที่รัฐให้การช่วยเหลือ ครูช่วยสอนเหล่านี้จึงทาหน้าที่ “เป็นหู เป็นตา” ให้กับรัฐในการควบคุม
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ในปี 2510-2511 โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามแต่ละแห่งมีครูช่วยสอน
เพียงแห่งละประมาณ 1 คน ในปี 2515 ครูช่วยสอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีราว 317 คน ปี 2516 มีราว
323 คน (เป็นลูกจ้างราว 21 คน) ปี 2517 มี 340 คน ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นควบคู่กับจานวนครูช่วยสอนที่มีวุฒิ
ทางการศึกษาสูงขึ้นมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามตาแหน่งดังกล่าวนี้ได้ชื่อว่าเป็นตาแหน่งที่ไม่มีความมั่นคง
ขวั ญ ก าลังใจในการท างานต่ า และมีอั ต ราเข้ า ออกงานบ่ อ ย จนกระทั่ งปี 2518 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ เ สนอ
เปลี่ยนแปลงฐานะของครูช่วยเสนอที่มีวุฒิครูจากลูกจ้างประจาเป็นข้าราชการครูในสมัยรัฐบาลของม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมทย์ ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 134, 192, 196.; อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อ
สายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2500-2516),” หน้า 70-71.; รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการ
ปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,” หน้า 98-102.; ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ไทยมุสลิม, หน้า
239.; ปิยนาถ บุนนาค และคณะ, นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่
สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์-รัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (14 ตุลาคม พ.ศ.2516-4 สิงหาคม พ.ศ.2531)
(กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551), หน้า 212.

70
เท่านั้น การเข้ามาจดทะเบียนของปอเนาะในระยะนี้จึงเป็นไปโดยสมัครใจของโต๊ะครู 50ระหว่างปี
2504-2509 มีปอเนาะเข้ามาจดทะเบียนกับทางการจานวน 206 โรง (รวมจังหวัดสตูล 13 โรง)51
การปรับปรุงปอเนาะโดยใช้ความสมัครใจของโต๊ะครูของรัฐปรับเปลี่ยนมาสู่การใช้วิธีการ
บังคับ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติกาหนดนโยบายเกี่ยวกับปอเนาะในวันที่ 14 มิถุนายน ปี 2509 ตาม
ข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้มีสาระสาคัญคือ ห้ามจัดตั้งปอเนาะ
ขึ้นมาใหม่ หากจะดาเนินการจัดตั้งต้องขอจดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามกับ
ทางการ บังคับให้ปอเนาะที่เหลืออยู่ทั้งหมดเข้ามาจดทะเบียนกับรัฐภายในระยะเวลา 6 เดือน และให้
ปอเนาะที่เข้ามาจดทะเบียนทั้งหมดแปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในเวลา 3-5 ปี52
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของภาครัฐว่าจะไม่มีการต่อต้านจากบรรดาเหล่าโต๊ะครูและบรรดาผู้นา
ศาสนาอิสลามในท้องถิ่น และได้รับแรงสนับสนุนจากเหล่าโต๊ะครูและบรรดาผู้นาทางศาสนาท้องถิ่น
มากพอที่จะผลักดันให้ปอเนาะที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวรุนแรงนัก สิ่ง
ดังกล่าวจะทาให้ปอเนาะที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิ มสูญสลายไปในที่สุด และปอเนาะที่มี
อยู่ทั้งหมดปรับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับของรัฐในท้ายสุด53
ในปี 2511 มีจานวนปอเนาะที่มาจดทะเบียนอยู่ที่ 206 แห่งเช่นเดิม แต่มีปอเนาะที่ได้รับการ
ปรับปรุงตามโครงการแล้ว 140 โรง และมี 66 โรงที่ไม่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ไม่ได้รับ การปรับ ปรุ งเป็ นโรงเรี ยนราษฎร์ 54 ปี 2512 มีปอเนาะเข้ามาจดทะเบียนในภาคศึกษา 2
จานวน 381 แห่ง แปรสภาพเป็นโรงเรียนเฉพาะปีนี้ 99 แห่ง ทาให้มีปอเนาะที่แปรสภาพเป็นโรงเรียน
ราษฎร์สอนศาสนาอิสลามรวมกับก่อนหน้าเป็น 221 แห่ง แต่ยังคงมีหลายแห่งที่อุปกรณ์การเรียนการ
สอนและการจัดสถานศึกษายังไม่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ยังมีลักษณะของ
50

ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
,”, หน้า 111-112, 115, 126.
51
รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
หน้า 30-31.
52
ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
,” หน้า 116.; อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ. 2500-2516),” หน้า 59.
53
เรื่องเดียวกัน, หน้า 205.
54
รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครู ต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
หน้า 78. ไผท เพชรจารัส อาจารย์ประจาวิทยาลัยครูยะลาในช่วงปลายทศวรรษ 2510 ให้ข้อมูลว่าในปีเดียวกันนี้รัฐ
เริ่มออกกฎห้ามไม่ให้โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามมีการใช้ภาษามลายู/ รูมีในการเรียนการสอน ดู ไผท เพชร
จารัส, ชาแหละเหตุการณ์ในสามจังหวัดภาคใต้ (ยะลา: บุญจิตติการพิมพ์, 2519), หน้า 114.
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การเป็นปอเนาะแบบดั้งเดิมแต่ใช้ชื่อว่าโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและการเรียนการสอนถือว่าเป็นไปแบบเชื่องช้า แม้จะมีปอเนาะ
จานวนมากที่ในทางนิตินัยได้แปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามไปแล้ว55
ปี 2513 รั ฐ ได้ อ อก “โครงการอุ ด หนุ น โรงเรี ย นราษฎร์ ส อนศาสนาอิ ส ลามของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2513” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาปอเนาะให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพตามที่
กระทรวงศึกษาธิการต้องการ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามที่เริ่มจัดหลักสูตร
ตามกระทรวงศึกษาธิการ และมีสภาพแวดล้อมที่ สามารถพัฒนาต่อไปได้ โดยทาการอุดหนุนหรือ
ช่วยเหลือใน 3 ด้าน คือ ด้านการเงิน การส่งครูไปช่วยสอนวิชชาสามัญและวิชาชีพ และการช่วยเหลือ
ด้านอุปกรณ์การสอนและแบบเรียน ในปีเดียวกันนี้มีปอเนาะมาขอจดทะเบียนเพิ่มอีก 82 แห่ง รวม
ปอเนาะที่มาขอจดทะเบียนจนถึงปีนี้เป็นจานวน 463 แห่ง และในวันที่ 15 มิถุนายน 2514 เป็นวัน
สุดท้ายที่กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ปอเนาะให้มาจดทะเบียนกับทางการ และกาหนดว่าหาก
ไม่ทาการแปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามให้ถือว่าปอเนาะแห่งนั้นล้มเลิกกิจการลง
ซึ่งเกิดจากความคิดของจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นที่ต้องการให้การปรับปรุง
ปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเสร็จสิ้นลงในปีนี้ ปี 2514 จึงเป็นปีที่ปอเนาะแบบ
ดั้งเดิมในพื้นที่ภาคศึกษา 2 สิ้นสุดลงในทางนิตินัย56
ในปี 2514 กองโรงเรียนราษฎร์ กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด
ที่ทาหน้ าที่ควบคุมโครงการปรั บ ปรุ งปอเนาะของรัฐ โดยตรงได้ ออก “โครงการปรั บปรุงส่ งเสริ ม
โรงเรี ย นราษฎร์ ส อนศาสนาอิส ลามในจังหวัดภาคใต้ของกองโรงเรียนราษฎร์ กรมวิส ามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2514-2519 (ระยะที่ 2)” เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาโรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนาอิสลามในภาคศึกษา 2 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาการเรียนการศึกษาด้าน
วิชาสามัญและวิชาชีพในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม โดยการเข้าไปควบคุมคุณภาพหลักสูตร
อาคารสถานที่ ผู้บริหารและการจัดการ ตลอดจนคุณภาพนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลามเหล่านี้สามารถสร้างนักเรียนที่สามารถศึกษาต่อสายสามัญหรือสายวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นได้57
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ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
,” หน้า 120-121, 136, 141, 195.
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เรื่ อ งเดี ย วกั น , หน้ า 70-71, 118, 123, 141-143.; อ.บางนรา, ปั ต ตานี : อดี ต -ปั จ จุ บั น , หน้ า 38.;
อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 25002516),” หน้า 69.
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ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
,” หน้า 149-169.
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จนกระทั่งปี 251558 พื้นที่ภาคศึกษา 2 มีโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามจานวน 426 โรง
เป็นโรงเรียนที่สอนวิชาศาสนาอย่างเดียว 190 โรง สอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญจนถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 230 โรง และสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่
3 จ านวน 6 โรง จากข้อ มูล ของฝ่ ายแผนงาน กองสถานศึก ษาเอกชน ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน ระบุว่าในปีนี้มีนักเรียนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในภาคศึกษา 2 ที่เรียน
วิชาศาสนาอย่างเดียว 16,542 คน เรียนวิชาศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญ 6,329 คน (รวมเป็น 22,871
คน) นับว่านักเรียนที่เรี ยนวิชาศาสนาอิสลามอย่างเดียวมีมากเกือบ 3 เท่าของนักเรียนที่เรียนวิชา
ศาสนาควบวิชาสามัญ ซึ่งเท่ากับ ว่าโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิส ลามยังมีอยู่เกือบครึ่งหนึ่งของ
จานวนโรงเรียนราษฎร์ทั้งหมดในพื้นที่ภาคศึกษา 259
เมื่อเข้าสู่ปี 2516 กระทรวงศึกษาธิการยังมีความเห็นว่าโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามใน
ภาคศึกษา 2 อีกหลายแห่งที่ยังจัดสร้างอาคารเรียนอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ คือมีโรงเรียนที่จัดสร้าง
อาคารเรียนได้ถูกระเบียบเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ (ประมาณ 50-60 โรง) และยังมีโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลามบางแห่งที่ยังไม่ยอมนาวิชาภาษาไทยเข้าไปไว้ในหลักสูตร และโต๊ะครูส่วนใหญ่ยังใช้
ภาษาไทยไม่ได้ นอกจากนี้ยังมี “ปอเนาะเถื่อน” หรือปอเนาะที่ไม่ได้ขออนุญาตจากทางการในการ
จัดตั้ง สร้างขึ้นในพื้นที่ชนบทห่างไกลยากแก่การควบคุมของเจ้าหน้าที่ ในปีนี้ยังมีโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลามที่นักเรียนต้องปลูกระท่อมรอบบ้านโต๊ะครู เนื่องจากโต๊ะครูได้พัฒนาอาคารเรียนตามงบ
ที่รัฐช่วยเหลือเท่านั้น 60 ในระยะเวลานี้เงินช่วยเหลือจากรัฐกลายเป็นสิ่งสาคัญต่อโต๊ะครู เพราะการ
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐจาต้องใช้เงินเป็นจานวนมาก ในช่วงเวลาเดียวกันนี้
นักเรียนโรงเรียนราษฎร์เริ่มมีความกล้าที่จะใช้ภาษาไทยกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือคนแปลกหน้ามากขึ้น ซึ่ง
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ในปีนี้กองโรงเรียนราษฎร์ กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงาน
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อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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เดียวกันนี้นักเรียนในโรงเรียนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลามของภาคศึกษา 2 มีจานวนกว่า 28,199 คน มีผู้เรียนวิชา
ศาสนาอย่างเดียว 17,202 มีนักเรียนที่เรียนวิชาศาสนาควบกับวิชาสามัญ 10,997 คน ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 184.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 126, 138, 178-179, 173-174.; กัมปนาท จินตวิโรจน์, ผมรู้จักเปาะเยะดีกว่าใครๆ
(กรุงเทพฯ: วิทวัส, 2522), หน้า 174.
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ทาให้เริ่มเห็นถึงผลพวงจากการพัฒนาปอเนาะของรัฐในระยะนี้ ปี 2516 ชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เริ่มนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามที่มีการจัดระบบการเรียน
การสอนดี ทาให้ เริ่ มเห็น ลักษณะความนิยมในตัว โต๊ะครูเปลี่ ยนมาสู่ ความนิยมในตัว โรงเรียนมาก
ยิ่งขึ้น61 ในปีการศึกษา 2516 มีโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่
รวมจังหวัดสตูล) เป็นจานวน 324 โรง มีนักเรียนรวมกันทั้งหมดประมาณ 21,443 คน62
ในปีเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลาม และให้ขึ้นกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการชุดดังกล่าวเห็นควรให้
พัฒนาโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเร่งด่วนกว่า ที่เป็นมา เสนอให้มี “โครงการปรับปรุงโรงเรียน
ราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2517” เพื่อเร่งการดาเนินการสิ่งที่ทามาแล้วก่อนหน้า 63 ปี 2517 มี
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา 2 จานวน 335 โรง มีนักเรียน 22,871 คน ใน
จานวนนี้เป็นนักเรียนที่เรียนวิชาศาสนาอย่างเดียว 16,542 คน เรียนวิชาสามัญควบคู่กับวิชาศาสนา
ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 6,329 คน64 จะเห็นได้ว่าจานวนนักเรียนที่
เรียนวิชาศาสนาอิสลามอย่างเดียว ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาของปอเนาะมาตั้งแต่แรกเริ่มนั้น ยังคง
ได้รับความสาคัญจากประชาชนมุสลิมในพื้นที่ แม้ว่าในปีนี้ครึ่งหนึ่งของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลามทั้งหมดจะเริ่มปรับใช้หลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็
ตาม65 แม้ในปี 2519 นักเรียนในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมี
ผู้เรียนวิชาศาสนาคู่กับวิชาสามัญเป็นจานวน 6,329 คน จากนักเรียนทั้งหมด 22,871 คน ซึ่งเป็นตัว
เลขที่ขัดกับความต้องการของรัฐ เนื่องจากรัฐมุ่งหวังให้นักเรียนเหล่านี้เรียนวิชาสามัญควบวิชาศาสนา
มากกว่าที่จะเรียนวิชาศาสนาอย่างเดียว66
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ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
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74
การปรับปรุงปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม เป็นการแปรเปลี่ยนระบบ
การศึกษาแบบจารีตประเพณีในวัฒ นธรรมมลายูอิสลามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ กลายเป็น
“สถาบันใหม่” ทีเ่ สริมสร้างสานึกในความเป็นไทยและความจงรักภักดีต่อรัฐ 67 ผ่านการเข้าไปควบคุม
ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน ครูผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอนและอาคารสถานที่ และคุณภาพ
นักเรียน ให้เป็นไปในแบบแผนและเป้าประสงค์เดียวกับโรงเรียนของรัฐ แต่ได้ทาให้ปอเนาะเปลี่ยน
จาก “...โรงเรียนที่ไม่มีระบบมาเป็นโรงเรียนที่มีระบบทันสมัยตามหลักวิชาการ มีการท่าบัญชีเรียกชื่อ
จ่านวนนักเรียน มีการวัดผลและประเมินผลการเรียน และมีการแบ่งวิชาที่เรียนโดยน่าวิชาสามัญ
ภาษาไทย เข้าไปเรียน...”68 ซึ่งเป็นการแยกวิชาทางโลกคือวิชาสามัญและวิชาชีพออกจากวิชาทาง
ธรรมหรือวิชาศาสนาออกจากกัน69
การดาเนิ นการปรั บปรุงปอเนาะของรัฐ จึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนปอเนาะให้ กลายเป็น
สถาบันการศึกษาที่ทาหน้าที่พัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามอุดมการณ์หรือความคิดของรัฐ
และรัฐคาดหวังให้ปอเนาะที่พัฒนาแล้วในรู ปโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามกลายเป็นสื่อกลาง
ระหว่างรัฐกับสังคมมุสลิมท้องถิ่น เพื่อให้สถาบันใหม่ในการควบคุมของรัฐแห่งนี้ทาหน้าที่ถ่ายทอด
ค่านิยมทางวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และกลายเป็นสถาบันที่ทาหน้าที่ควบคุมสังคมมุสลิมให้
เป็นไปในทิศทางที่รัฐต้องการต่อไป ในฐานะของสถาบันที่ทาหน้าที่ทั้งการสอนภาษาไทย ค่านิยม
วัฒนธรรม และทัศนคติแบบรัฐ ตลอดจนบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามในสถาบันเดียวกัน70
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในปอเนาะของรัฐในช่วงทศวรรษ 2500-2510 นี้ ทาให้
เกิดผลพวงของการพัฒนาที่ปฏิเสธไม่ได้คือ การขยายตัวของการใช้ภาษาไทยในหมู่ชาวมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ผ่านการศึกษาในปอเนาะแผนใหม่หรือโรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนาอิสลามเหล่ านี้ ตลอดจนการออกกฎห้ามใช้สิ่งพิมพ์ภาษามลายูห รือมาเลย์ในสถาบั น
เหล่านี้ นามาซึ่งความหวั่น วิตกของมุสลิมในพื้นที่บางกลุ่มว่าการพัฒนาการศึกษาของรัฐอาจเป็น
กระบวนการที่ทาให้วัฒนธรรมมลายูอิสลามของพวกเขาถูกคุกคาม และล่อแหลมต่อการสร้างความ
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,” หน้า 23.
68

อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ. 2500-2516),” หน้า 63.
69
อ.บางนรา, ปัตตานี: อดีต-ปัจจุบัน, หน้า 328.
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อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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75
เข้าใจผิดว่ารัฐกาลังเข้าไปพัวพันกับกิจการภายในของท้องถิ่น ซึ่งมุสลิมกลุ่มแนวคิดอนุรักษนิยมเชื่อว่า
อยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นกิจกรรมหรือสถาบันทางศาสนา71
สุรินทร์ พิศสุวรรณ มองว่า การพัฒนาปอเนาะของรัฐยังทาให้มาตรฐานความรู้ทางศาสนา
ของนักเรียนปอเนาะลดน้อยลง ในขณะที่ความรู้ในวิชาสามัญของนักเรียนเหล่านี้ก็ไม่สามารถพัฒนา
ให้ดีเท่าที่ควรได้ เมื่อส าเร็จการศึกษาออกมาจึงไม่สามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อทั้งในทาง
ศาสนาหรือสามัญในระดับสูงขึ้นไปอีกได้ กลายเป็นปัญหาทางสังคมและการเมือง การพัฒนาปอเนาะ
ของรัฐตามแนวคิดของสุรินทร์ จึงเป็นการทาลายระบบคุณค่าเดิมและทาให้ปอเนาะด้อยคุณภาพใน
การศึกษาวิชาทางศาสนามากยิ่งกว่าเดิม72 เช่นเดียวกับที่อรรณพ เนียมคง เชื่อว่ากระบวนการดังกล่าว
ทาให้ “แก่นแท้ของความเป็นปอเนาะแบบดั้งเดิมหมดสิ้นไป”73
อย่างไรก็ตามการที่รัฐสามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนปอเนาะให้เป็นไปแนวทางที่รัฐต้องการได้
แม้ว่าจะเป็นการออกกฎบังคับให้ปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดเข้ามาจดทะเบียนกับ
ทางการและเปลี่ ยนรู ปแบบการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามภายใต้การ
ควบคุมของรัฐ กระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีโต๊ะครูคนใดยอมรับการเข้ามามีบทบาท
ดังกล่าว แม้การดาเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความชอบธรรมทั้งหมดของรัฐในการเข้า
มาปรับเปลี่ยนสถาบันการศึกษาทางศาสนาดั้งเดิมของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ทาให้
เห็นถึงความชอบธรรมบางประการและสภาวะจาเป็นของโต๊ะครูในการปรับเปลี่ยนสถาบันปอเนาะ
ของตนให้เป็นไปในแนวทางที่รัฐต้องการ นั่นคือการยอมรับว่าการเรียนการสอนในแบบจารีตประเพณี
ของปอเนาะนั้ น ไม่อาจตอบสนองต่อความเปลี่ ยนแปลงทางการศึกษา ที่ห มายรวมถึงสั งคมและ
เศรษฐกิจในท้องถิ่นเอง ในประเทศไทย หรือแม้กระทั่งของโลกในเวลานั้นได้
การคงไว้ซึ่งสถาบันปอเนาะแบบดั้ งเดิมแม้จะตอบสนองต่อความต้องการของชนมุสลิมหลาย
กลุ่มในท้องถิ่น แต่ไม่ส ามารถสร้ างความมั่นคงทางด้านสถาบันปอเนาะให้ อยู่คู่กับโต๊ะครูในฐานะ
กิจการหนึ่งต่อไปได้ เพราะเมื่อสิ้นยุคของโต๊ะครูที่มีชื่อเสียงแล้วปอเนาะดังกล่าวจะหมดความนิยมลง
และแทนที่ด้วยปอเนาะแห่งอื่ นของโต๊ะครูที่มีชื่อเสียง แต่การเปลี่ยนปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์
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76
สอนศาสนาอิสลามในการควบคุมของรัฐคือการรักษาความมั่นคงของกิจการปอเนาะแต่ละแห่งให้คง
อยู่ต่อไปยังทายาทเจ้าของรุ่นหลัง นอกจากนี้การพัฒนาปอเนาะของรัฐในระยะนี้ทาให้ชาวมุสลิมใน
พื้น ที่จาเป็น ที่จะต้อ งยอมรั บ ระบบการศึกษาแผนใหม่ โดยการส่ งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
ราษฎร์สอนศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น แม้ว่าประชาชนเหล่านี้จะยังคงนิยมส่งบุตรหลานของตนเข้า
เรียนในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในหลักสูตรที่เน้นสอนศาสนาอย่างเดียวก็ตาม74
3.1.2. รัฐกับการพัฒนาการศึกษาตามระบบของรัฐ
3.1.2.1. ภาษาไทยกับความเป็นไทย
“คนเรามักถือชาติด้วยเอาภาษาเป็นสิ่งก่าหนด”75
กล่ าวกันว่าภาษานั้ น เป็ น สิ่งที่กาหนดความเป็ นพวกพ้องมาตั้งแต่ส มัยโบราณกาล ภาษา
ประจาชาติซึ่งเป็น ที่ย อมรั บว่าเป็น ภาษากลางและใช้กันทั่ว ประเทศจึงกลายเป็นสิ่งสาคัญสาหรับ
เอกภาพของรัฐ ชาติสมัย ใหม่ เนื่องจากการขาดสิ่งเหล่านี้รัฐเชื่อว่าจะนามาซึ่งปัญหาทางด้านการ
ปกครองดิ น แดนส่ ว นต่ า งๆในประเทศที่ เ คยมี ภ าษาถิ่ น เป็ น ของตนเองมาก่ อ น 76 ในปี 2502
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จเยี่ยมประชาชนในจังหวัดยะลา ทรงมีพระ
ราชดารัสความตอนหนึ่งว่า
“...การศึ ก ษาที่ นี่ ส่ า คั ญ มาก ให้ พ ยายามจั ด ให้ ดี ให้ พ ลเมื อ งสามารถพู ด
ภาษาไทยได้ แม้จะพูดได้ไม่มาก เพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดี เพราะที่ผ่านมาคราวนี้ มีผู้ไม่
รู้ภาษาไทย ต้องใช้ล่ามแปล ควรพูดให้เข้าใจกันได้ เพื่อสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและ
กัน”77
สภาพสังคมของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ
พื้นที่บางส่วนของสงขลา คือในเขตอาเภอสะบ้าย้อย จะนะ และเทพา เป็นสังคมที่ไม่ใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสาร (มีเพียงจังหวัดสตูลเพียงจังหวัดเดียวที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร) สาเหตุสาคัญของการไม่ใช้ภาษาไทยหรือพูดภาษาไทยไม่ได้ของชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัด
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 69.
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ผู้ สื่ อ ข่ า ว, “จดหมายจากปั ก ษ์ ใ ต้ : ภาษากั บ การปกครอง,” สั งคมศาสตร์ ป ริ ทั ศ น์ 3, 4 (มี น าคมพฤษภาคม 2509): 48.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 56.
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คุรุสัมมนาคาร ภาคศึกษา 2, พัฒนาการศึกษาภาคศึกษา 2 ฉบับที่ 2 (ยะลา: คุรุสัมมนาคาร ภาคศึกษา
2, 2505), ไม่ปรากฏเลขหน้า อ้างถึงใน ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียน
ราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,” หน้า 60.

77
ชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมการใช้ภาษาของชาวมุสลิมท้องถิ่น คือ การมีภาษามลายูท้องถิ่น
(บ้างเรียกว่าภาษามลายูปัตตานี) ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นตระกูลหนึ่งของภาษามาเลย์ที่ใช้เป็น ภาษากลาง
ของประเทศมาเลเซีย การมีผู้ปกครองและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่จากัดอยู่ในสังคมมุสลิมที่ใช้
ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน ทาให้การให้ความสาคัญกับการใช้และการเรียนภาษาไทยของคนกลุ่มนี้
มีน้อยมาก บางกลุ่มเชื่อว่าการส่งเสริมให้ลูกหลานเรียนภาษาไทยอาจทาให้ “หันเหไปจากภาษาและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตน” เนื่องจากเชื่อว่าภาษาที่ถูกต้องคือภาษามลายูที่พวกตนใช้อยู่เท่านั้น 78บ้าง
เชื่อว่า “ภาษาไทยนั้นเป็นภาษาของพุทธศาสนา การพูดภาษาไทยเป็นบาป มุสลิมที่ดีต้องพูดแต่ภาษา
มลายูเท่านั้น”79 นอกจากนี้การเรียนภาษาไทยเฉพาะในโรงเรียนแต่เมื่อกลับมาอยู่ในสังคมที่ใช้แต่
ภาษามลายู และใช้เวลาในการท่องคัมภีร์อัลกุรอาน ทาให้นักเรียนมุสลิมไม่มีเวลาทบทวนภาษาไทย 80
การใช้ภาษาไทยของนักเรียนจึงจากัดอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น
จากการสารวจสามะโนประชากรในปี 2503 มีจานวนประชากรในจังหวัดปัตตานี 281,587
คน มี ป ระชากรอายุ 5 ปี ขึ้ น ไปที่ พู ด ภาษาไทยไม่ ไ ด้ 154,342 คน จั ง หวั ด นราธิ ว าสมี ป ระชากร
266,038 คน มีประชากรอายุ 5 ปีขึ้นไปที่พูดภาษาไทยไม่ได้ 153,121 คน ในจังหวัดยะลามีจานวน
ประชากร 149,438 คน มีประชากรอายุ 5 ปีขึ้นไปที่พูดภาษาไทยไม่ได้ 74,422 คน ประชากรในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมีอยู่ราว 55-65 เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ภาษาไทยไม่ได้81 จากสถิติสามะโนประชากร
ปีเดียวกันนี้ให้ข้อมูลประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสอดคล้อง
กับสถิติจานวนประชากรที่พูดภาษาไทยไม่ได้ คือ จังหวัดยะลามีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม 60
เปอร์เซ็นต์ จังหวัดปัตตานี 78.2 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดนราธิวาส 80 เปอร์เซ็นต์ จานวนประชากรที่นั บ
ถือศาสนาอิสลาม ซึ่งย่อมใช้ภาษามลายูในชีวิตประจาวันของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีสัดส่วน
มากกว่าประชากรที่นับถือศาสนาพุทธที่ใช้ภาษาไทยในพื้นที่ราว 4-6 เท่า82
ในบรรดากลุ่มที่พูดหรือใช้ภาษาไทยไม่ได้นี้ ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่พูดไม่ได้จริงๆ กับกลุ่มที่พูด
ได้แต่ไม่พูด เนื่องจากกลัวที่ได้รับการดูถูกจากคนในสังคมเดียวกันและจากเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ เพราะ
ตนใช้ภาษาไทยได้ไม่คล่องและมีสาเนียงที่ผิดเพี้ยนไป บ้างกลัวที่จะใช้ภาษาไทยเนื่องจากเกรงว่าเป็น
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พัทยา สายหู, รายงานการศึกษาลักษณะผู้นาท้องถิ่นในเขตพัฒนาภาคใต้, หน้า 30.; ขจัดภัย บุรุษพัฒน์,
ไทยมุสลิม, หน้า 166.
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ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ไทยมุสลิม, หน้า 165.
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พัทยา สายหู, รายงานการศึกษาลักษณะผู้นาท้องถิ่นในเขตพัฒนาภาคใต้, หน้า 30.
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ผู้สื่อข่าว, “จดหมายจากปักษ์ใต้: ภาษากับการปกครอง,” หน้า 50.
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ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
,” หน้า 37-38.
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ภาษาของพุทธศาสนา หากใช้ตนจะถูกกลืนวัฒนธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น 83 แม้ในปี 2508 พัฒนากร
ที่เข้าไปพัฒ นาหมู่บ้ านต่างๆในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ยังประสบปัญหาด้านการสื่ อสารด้ว ย
ภาษาไทยกับชาวบ้านมุสลิม84 กลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะนี้ คือ ชาว
พุทธหรือชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาชี พพ่อค้าหรือข้าราชการ มักอาศัยจากัดอยู่ในตัว
อาเภอหรือตัวจังหวัด และจะอาศัยแยกออกไปจากชุมชนมุสลิมอย่างชัดเจนด้วยเหตุผลทางศาสนา
และวัฒนธรรม แต่หากชุมชนชาวพุทธที่ใช้ภาษาไทยอยู่ท่ามกลางชุมชนชาวมุสลิม กลุ่มชาวไทยพุทธ
ในพื้นที่เหล่านี้มักจะสามารถใช้ภาษามลายูได้ด้วย85
นักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในพื้นที่มีเพียงแค่ 12-13 เปอร์เซ็นต์
ของจานวนประชากร ในระหว่างการศึกษายังประสบปัญหาเด็กนักเรียนมุสลิมออกระหว่างการศึกษา
เนื่องจากเรียนซ้าชั้นจนมีอายุครบเกณฑ์และมีนักเรียนหญิงจานวนไม่น้อยต้องลาออกเพื่อแต่งงาน แต่
นักเรียนทั้งหญิงและชายส่วนใหญ่จะหยุดเรียนตามระบบของรัฐเมื่อเรียนจบระดั บประถมศึกษาปีที่ 4
ซึ่งเป็นภาคบังคับในช่วงเวลาดังกล่าว นักเรียนเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาออกมามักจะลืมทักษะการใช้
ภาษาไทยในท้ายสุด86 เมื่อออกมาอยู่ในสังคมที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลัก
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนมุสลิมแสดงออกมาผ่านอัตราการซ้าชั้นของ
นักเรียนมุสลิมในพื้นที่ภาคศึกษา 2 จากสถิติปี 2509 มีนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซ้าชั้นถึง 52
เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการซ้าชั้นมากกว่าพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศเป็น 2 เท่าในทุกระดับชั้น นักเรียน
ที่ซ้าชั้นเหล่านี้เกือบทั้งหมดเป็นนักเรียนมุสลิม นอกจากจะซ้าชั้นแล้วนักเรียนเหล่านี้ยังทยอยลาออก
จากโรงเรี ย นของรั ฐ อยู่ เ สมอ จากอั ต รานั ก เรี ย นมุ ส ลิ ม ที่ ม ากกว่ า นั ก เรี ย นไทยพุ ท ธในระดั บ
ประถมศึกษาปีที่ 1 แต่เมื่อถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 7 นักเรียนพุทธจะมีจานวนมากกว่านักเรียน
มุสลิมราว 4 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายิ่งระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจานวนนักเรียนมุสลิมยิ่งมีจานวนน้อยลง
ตามไปด้วย87
ผลการวิจัยของศูนย์วิจัยการศึกษา จังหวัดนราธิวาสระบุว่า ปี 2511 ประชาชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ใช้ภาษามลายูในชีวิตประจาวันอยู่ราว 82 เปอร์เซ็นต์ มีคนที่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยอยู่
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สงคราม ชื่นภิบาล, “การผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้,” หน้า 172.
84
พัทยา สายหู, รายงานการศึกษาลักษณะผู้นาท้องถิ่นในเขตพัฒนาภาคใต้, หน้า 64-66.
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ผู้สื่อข่าว, “จดหมายจากปักษ์ใต้: ภาษากับการปกครอง,” หน้า 51.
86
เรื่องเดียวกัน, หน้า 54.
87
ประกิจ ประจนปัจจานึก,“การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
หน้า 50-51.; รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครูต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
หน้า 25.; ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ไทยมุสลิม, หน้า 189-190.
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ราว 56 เปอร์เซ็นต์88 แต่เมื่อถึงปี 2513 จานวนประชากรที่อ่านออกเขียนได้ (ภาษาไทย) ในจังหวัด
ปัตตานีมีร าว 49 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดยะลา 56 เปอร์เซ็นต์ และ 47 เปอร์เซ็นต์ในส่วนของจังหวัด
นราธิวาส89 ซึ่งทาให้เห็นถึงอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นของประชากรที่ใช้ภาษาไทยได้
รัฐเชื่อว่าการมีภาษาพูดที่แตกต่างออกไปของชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้
คนเหล่ านี้ เ ข้า ใจผิ ดว่ าตนมิใ ช่คนไทย เลยพยายามคิด แยกพื้น ที่จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ออกจาก
ประเทศไทย เห็นได้จากบรรดานักเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลที่มักบอกเสมอว่า “ผมเป็นคนแขก”
มิใช่คนไทย90 ความเข้าใจผิดดังกล่าวรัฐเชื่อว่าเกิดขึ้นมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของชาวมุสลิม
ในเรื่องของความเป็นพลเมืองของประเทศ ที่ถือเอาสัญชาติและภูมิลาเนามิใช่ศาสนาหรือภาษาพูด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องความเป็นพลเมืองจึงเป็นผลพวงสาคัญมาจากการขาดการศึกษา 91 และ
การไม่ยอมรับภาษาไทยของชาวมุสลิมกลุ่มนี้รัฐเชื่อว่าเป็นที่มาสาคัญของปัญหาความมั่นคงในพื้นที่
ส่ว นนี้ อีกด้ว ย 92 ดังนั้ นการสร้างส านึกในความเป็นไทยหรือ “ทัศนคติที่ถูกต้องในความเป็นไทย”
พร้อมๆกับการทาให้ชนกลุ่มนี้ซึมซับวัฒนธรรมไทยผ่านการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาใน
การเรี ย นการสอนจึ งกลายเป็ น สิ่ งที่ รัฐ เห็ นว่ามี ความจ าเป็น เพื่อ ให้ นัก เรียนมุส ลิ ม ในพื้น ที่ส่ ว นนี้
สามารถใช้ภาษาไทยได้93 โดยการดาเนินการดังกล่าวดาเนินการออกมาทั้งในรูปของโครงการปรับปรุง
ปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามที่อธิบายมาแล้วข้างต้น และโครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาไทยด้านอื่นที่รัฐเห็นว่าจะสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่คนกลุ่มนี้ได้
การให้ความสาคัญกับการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนมุสลิมที่ใช้ภาษามลายูในชี วิตประจาวัน
เริ่มขึ้นในจังหวัดยะลามาตั้งแต่ปี 2495-2497 ในการสัมมนาและอบรมครูของจังหวัดยะลา ได้มีการ
หารือกันเรื่องวิธีการสอนภาษาที่สองคือภาษาไทยแก่นักเรียนในพื้นที่ที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ ใน
ระยะเวลานี้ มีการส่ งผู้ บ ริ ห ารการศึกษาทั้งในระดับจังหวัดและในระดับ ภาคไปศึกษาการบริห าร
การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียนที่ใช้ภาษากลางของประเทศไม่ได้ในประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
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สงคราม ชื่นภิบาล, “การผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้,” หน้า 171.
89
สานักงานสถิติกลาง สานักนายกรัฐมนตรี, สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513, หน้า 22, 24 อ้าง
ถึงใน มยุรี จารุปาน, การศึกษาในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส, หน้า 27.
90
ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
,” หน้า 36.; ผู้สื่อข่าว, “จดหมายจากปักษ์ใต้: ภาษากับการปกครอง,” หน้า 57.
91
ผู้สื่อข่าว, “จดหมายจากปักษ์ใต้: ภาษากับการปกครอง,” หน้า 53-54.
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ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ไทยมุสลิม, หน้า 159.
93
อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ. 2500-2516),” หน้า 76.

80
เกาะปอร์โตริโก และรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา 94 จนกระทั่งรัฐได้ตั้ง “ภาคศึกษา 2” ในปี 2501
ที่นามาซึ่งโครงการปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเพื่อเป็นส่ว นหนึ่งในการแก้ปัญหา
เดียวกันนี้ในเวลาต่อมา
“โครงการเปิดสอนชั้นเด็กเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” โดยภาคศึกษา 2 และกรมสามัญ
ศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มดาเนินการเปิดชั้นทดลองแก่เด็กเล็กในภาคศึกษา 2 ตั้งแต่ปี 2506
โดยวางแผนให้เป็นโครงการระยะ 10 ปี คือ ปี 2506-2515 ตามโครงการจะเป็นการเตรียมความ
พร้อมทางด้านการใช้ภาษาไทยแก่เด็กเล็กก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับประถม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ต้อง
จั ด การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาเป็ น พิ เ ศษต่ า งกั บ ท้ อ งถิ่ น อื่ น เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ก่ อ นเข้ า เกณฑ์ มี พื้ น
ฐานความรู้ภาษาไทยดีขึ้น95 ในปี 2511 กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอของบประมาณ “โครงการขยาย
ชั้นเด็กเริ่มเรียนที่พูดภาษาไทยไม่ได้ในภาคศึกษา 2 ใน 4 จังหวัดภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา นราธิวาส
ปัตตานี และสตูล” จากคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ เพื่อขยายชั้นเรียนเด็กเล็ก 25 ชั้นเรียน และเพื่อ
สนับสนุนโรงเรียนที่จะเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวนี้ด้วยงบ 200,000 บาท96
จนถึงปี 2512 มีการดาเนินการไปแล้ว 81 โรงจาก 542 โรง ปี 2513 กระทรวงมหาดไทยได้
เสนอให้ ด าเนิ น โครงการ“โครงการเปิ ดสอนชั้ นเด็ก เล็ ก ในจั งหวัด ภาคใต้ ” ในพื้ นที่ ภ าคศึก ษา 2
เนื่ อ งจากมี ก ารโอนการศึ ก ษาประชาบาลให้ อ ยู่ใ นอานาจหน้ าที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
โครงการของกระทรวงศึกษาธิการแต่เดิมจึงถูกยกเลิกไป กระทรวงมหาดไทยจึงเสนอให้องค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัดดาเนินโครงการจัดการศึกษาชั้นเด็กเล็กต่อจากกรมสามัญศึกษาเนื่องจากเป็นโครงการที่
สาคัญต่อความมั่นคงของรัฐ โดยให้ดาเนินการในโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนที่พูดภาษาไทยไม่ได้อย่าง
น้อย 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้นักเรียนมุสลิมเหล่านี้ “...ได้รู้ภาษาไทยดีขึ้น และมีโอกาสใช้ภาษาไทยอยู่
เป็นประจ่า ท่าให้อยากเรียนชั้นสูงต่อไป อันก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาการปกครอง และ
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ภัคคินี เปรมโยธิน, “กระบวนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับการแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต แผนกวิ ช าการปกครอง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2519), หน้า 197-198.
95
สงคราม ชื่นภิบาล, “การผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมในจัง หวัดชายแดนภาคใต้, ” หน้า 123-124.;
“ระเบียบวาระการประชุมคณะกกพัฒนาภาคใต้ ครั้งที่ 25 วันที่ 26 พ.ย. 2513” ใน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ,
(2)กต1.1.2.8/13 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ประจาปี 2513-2514 (แฟ้ม 2) (26
ม.ค.-27 ส.ค. 2514), หน้า 211-212.
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต1.1.2.8/5 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาภาคใต้
ครั้งที่ 1/2510, ครั้งที่ 6-10/2510, ครั้งที่ 9-11/2511 และครั้งที่ 12/2512 (3 พ.ย. 2509-21 ม.ค. 2512), หน้า
44.
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การเมืองของประเทศ...” โดยกาหนดโครงการเป็นระยะเวลา 6 ปี คือปี 2514-2519 ให้ทั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการ มีกองการศึกษาประชาบาล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ97
นอกจากโครงการจัดการศึกษาชั้นเด็กเล็กมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว โครงการ
ที่รัฐได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยแก่ชาวมุส ลิมในพื้นที่แห่งนี้ยังมี “โครงการจัดตั้ง
โทรทัศน์ ส าธารณในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย”ซึ่งได้รั บ
งบประมาณในการดาเนิ นในปี 2515 โครงการดังกล่ าวนี้เกิดขึ้นเพื่อชาวมุสลิ มในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สนใจเหตุการณ์ข่าวสารและสิ่งบันเทิง ในประเทศ ตลอดจนข่าวสารการพัฒนาพื้นที่ต่างๆของ
รัฐ เพื่อต่อต้านการโฆษณาเรื่องชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชาวมุสลิมใน
มาเลเซียและการแทรกซึมของขบวนการแบ่งแยกดินแดน เพื่อปลูกฝังความนิยมไทย และโน้มน้าวให้
เกิดความรักในการเรียนภาษาไทยและชาติไทย ปี 2515 กรมประชาสัมพันธ์ได้ทาการติดตั้งเครื่องรัก
โทรทัศน์สาธารณจานวน 60 แห่งในจังหวัดนราธิวาส (ครบทุกตาบล) 8 แห่งในจังหวัดปัตตานี 3 แห่ง
ในจังหวัดยะลา และ 2 แห่งในจังหวัดสตูล และดาเนินการติดตั้งในพื้นที่ตาบลต่างๆที่เหลืออยู่ในปี
2516 เพื่อให้สามารถรับฟังสถานีโทรทัศน์ช่อง 10 หาดใหญ่ จากจังหวัดสงขลาได้ ใช้งบประมาณใน
สองปีนี้ราว 3 ล้านบาท98
3.1.2.2. การพัฒนาการศึกษาตามระบบของรัฐ
จากสถิ ติ ปี 2503 พบว่ า ประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) มีราว 13.6 เปอร์เซ็นต์ของจานวนประชากรเท่านั้น99 แต่ในสังคมมุสลิมของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อลูกหลานของตนเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นภาค
บังคับแล้ว มักจะให้เข้าศึกษาต่อในปอเนาะด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและศาสนา 100 สิ่งดังกล่าวแสดง
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จดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/13 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ประจาปี 25132514 (แฟ้ม 2) (26 มค.-27 สค. 2514), หน้า 211-212.
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“เอกสารประกอบระเบี ย บวาระการประชุ ม หมายเลข 2” ใน หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , (2)กต
1.1.2.8/12 การประชุมเรื่องนโยบายความมั่นคงปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2513, ครั้งที่ 2/2514
และครั้งที่ 3/2515 (5 ต.ค. 2513-5 มี.ค. 2514), หน้า 34-36.
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รุ่ง แก้วแดง, “ทัศนคติของโต๊ะครูต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,”
หน้า 22.
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ให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสามัญของรัฐที่วางอยู่บนรากฐานทางศาสนาและ
วัฒ นธรรมแบบพุทธนั้ น ไม่ส อดคล้ องกับความต้องการของสั งคมมุส ลิ มท้องถิ่นในระยะเวลานี้ ที่
ต้องการให้การศึกษาของบุตรหลานของพวกเขาตั้งอยู่บนหลักจริยธรรมของศาสนาอิสลาม การศึกษา
ของรัฐจึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ในขณะที่ปอเนาะกลายเป็นสถาบันที่ทาหน้าที่ดังกล่าว
ตามความคิดของชาวมุสลิมท้องถิ่น101
ปี 2505 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรงเรียนสามัญศึกษาของรัฐทั้งในระดับประถมศึกษา
ตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลายรวมกันราว 709 โรง มีนักเรียนทั้งสองระดับรวมกันราว 77,972
คน มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจานวน 13 โรง มีนักเรียนราว 3,970 คน มีโรงเรียนสายอาชีพหรือ
อาชีวศึกษา 6 แห่ง (จังหวัดละ 2 แห่ง) มีนักเรียนรวมกันราว 606 คน102 ตาม “แผนพัฒนาภาคใต้
พ.ศ. 2507-2509”ของคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ได้มีการวาง “โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” โดยเสนอใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาทในการสร้างโรงเรียนประถมเพิ่ม 90 แห่ง
เพิ่มอัตราครู 450 อัตราในระดับประถมศึกษาภาคบังคับ และเพิ่มครู 94 อัตราในระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย พร้ อ มจั ด สร้ า งอาคารเรี ย นถาวร บ้ า นพั ก ครู และอุ ป กรณ์ ท างการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
การศึกษาของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามแผนดังกล่าวยังได้
วางโครงการที่จะจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มในอีก 3 พื้นที่ คือ อาเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส อาเภอรามัน และอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และขยายต่อไปอีกจนครบทุกอาเภอ103 อ.
บางนรา ให้ข้อมูลว่าในช่วงปี 2508-2510 รัฐได้ขยายการศึกษาระดับประถมด้วยการก่อตั้ง โรงเรียน
เพิ่มกว่า 78 โรง104
ระหว่างปี 2514-2519 กระทรวงมหาดไทยได้ออกโครงการที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒ นา
การศึ ก ษาตามระบบของรั ฐ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ห ลายโครงการ ได้ แ ก่ “โครงการ
ทุนการศึกษาระดับฝึกหัดครูของนักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2514-2519)”
“โครงการปรับปรุงโรงเรียนประชาบาลให้เป็นโรงเรียนชุมชม (พ.ศ. 2515-2519)” และ “โครงการจัด
การศึกษาผู้ใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2515-2519)” โดยเฉพาะโครงการจัดการศึกษาผู้ใหญ่
นั้น มีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของชาวมุสลิมวัยผู้ใหญ่ในพื้นที่จังหวัด
101

ดู สุรินทร์ พิศสุวรรณ, “เงื่อนไขทางการเมืองที่นาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้,” หน้า 28.; อ.บางนรา, ปัตตานี: อดีต-ปัจจุบัน, หน้า 154.
102
คณะกรรมการพั ฒ นาภาคใต้ , แผนพั ฒ นาภาคใต้ พ.ศ. 2507-2509 (พระนคร: ส านั ก ท าเนี ย บ
นายกรัฐมนตรี, 2506), หน้า 84-85, 89-90.
103
เรื่องเดียวกัน, หน้า 81, 92.
104
อ.บางนรา, ปัตตานี: อดีต-ปัจจุบัน, หน้า 329.
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ชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้น 105 และในปี 2517 กรมอาชีวศึกษาได้เปิดโรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นที่จังหวัด
นราธิวาส และกาหนดให้เปิดโรงเรียนสารพัดช่างในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในปี 2518 ในระยะนี้
ทุกตาบลของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรงเรียนประถมศึกษาถึงภาคบังคั บ (ป.4) มี 151 ตาบลที่มี
โรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) และเกือบทุกอาเภอมีโรงเรียนสามัญระดับมัธยมศึกษา
ของรัฐ ยกเว้นอาเภอยี่งอ จังหวัดปัตตานี และอาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 106 ระบบการศึกษาของรัฐที่
ขยายเข้าไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นกลุ่มสังคมที่มีมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่แต่เป็น
ชนกลุ่มน้อยของรัฐ นับเป็นการขยายการศึกษาของรัฐเข้าไปแข่งขันกับระบบการศึกษาพื้นเมือง ซึ่งใน
ที่นี้ คือปอเนาะหรื อที่พัฒ นาต่อมาในนามโรงเรียนราษฎร์ส อนศาสนาอิส ลาม ทั้งในเรื่องของการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ค่านิยม และการแย่งชิงความจงรักภักดีระหว่างกลุ่มสังคมท้องถิ่นที่มีศาสนา
และวัฒนธรรมแบบหนึ่งกับรัฐที่มีสิ่งดังกล่าวแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง107
การเข้าไปแข่งขันกับสถาบันการศึกษาของท้องถิ่นที่รัฐได้เข้าไปพัฒนาเองนั้น แสดงให้เห็นถึง
ข้อจากัดในการพัฒนาปอเนาะให้กลายเป็นรูปแบบสถาบันการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาใน
รูปแบบที่รัฐต้องการ และทาให้เห็นถึงข้อจากัดของการพัฒนาการศึกษาตามระบบของรัฐ ตลอดจน
สังคมวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผลักดันให้รัฐต้องเข้ามามีบทบาททั้งในด้านการแข่งขัน
และการพัฒนาต่อสถาบันการศึกษาท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในช่วงปลายทศวรรษ 2520 เริ่มเห็นถึง
ความนิยมของมุสลิมที่มีฐานะ ที่นิยมส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนในโรงเรียนสามัญตามระบบของรัฐ
โดยตรง มากกว่าที่จะส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งทาให้เห็นถึง
การให้ความสาคัญกับการศึกษาตามระบบของรัฐที่มีระบบการเรียนการสอนในวิชาสามัญได้มาตรฐาน
กว่าโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งทาให้ผู้เข้าเรียนมีโอกาสในการก้าวหน้าทางการศึกษาและ
หน้าที่การงานในประเทศไทยมากกว่า ระหว่างปี 2512-2516 จึงจะเห็นว่าจานวนนักเรียนที่เข้าเรียน
ในโรงเรียนสามัญศึกษาของรัฐโดยตรงมีจานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกระดับ108
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สงคราม ชื่นภิบาล, “การผสมผสานชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้,” หน้า 123-129.
106
ปิยนาถ บุนนาค และคณะ, นโยบายของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่สมัย
รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ -รัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (14 ตุลาคม พ.ศ.2516-4 สิงหาคม พ.ศ. 2531),
หน้า 98-99.
107
ดู อุทัย ดุลยเกษม, “กระบวนการพัฒนากับความเป็นเชื้อชาตินิยม: กรณีของชุมชนชาวมุสลิมเชื้อสาย
มลายูในสี่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย,” อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6, 1-2 (พิเศษ 2526): 259.
108
ประกิจ ประจนปัจจานึก, “การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
,” หน้า 85.; อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ. 2500-2516),” หน้า 72.
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3.1.2.3. การจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยภาคใต้” หรือ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
นอกจากรัฐจะดาเนินการพัฒนาสถาบันการศึกษาของท้องถิ่นในรูปของการพัฒนาปอเนาะให้
เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม และการพัฒนาโรงเรียนสายสามัญของรัฐโดยตรงแล้ว รัฐบาล
ของจอมพลถนอม กิตติขจร ยังได้ดาเนิ นการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
การก่อตั้ งสถาบั น ระดับ อุ ดมศึ กษา ซึ่ง ต่อ มาจะเป็ นมหาวิ ทยาลั ยที่ ทาหน้าที่ ส าคัญในการรองรั บ
นักเรียนมุสลิมในพื้นที่ ในระยะแรกมหาวิทยาลัยแห่งนี้ใช้ชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า “มหาวิทยาลัย
ภาคใต้ ” (University of South Thailand) ต่อ มาคณะกรรมการพัฒ นาภาคใต้ ซึ่ง มีพั นเอกถนั ด
คอมันตร์ เป็นประธาน ได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุล ยเดชฯ เพื่อขอพระราชทานนามแก่มหาวิทยาลัยแห่ งนี้ พระองค์ ได้พระราชทานนามใหม่แก่
มหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” (Prince of Songkhla University) ตามพระนาม
ของพระบิดาของพระองค์
รัฐบาลให้เหตุผลในการดาเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า เกิดขึ้นเนื่องสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษายังไม่มีในภาคใต้ การจัดสร้างมหาวิทยาลัยประจาภูมิภาคจะเป็นการกระจายความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติมาสู่ภาคใต้ ในการดาเนินการระยะแรกนั้ นคณะกรรมการฯเห็นว่าศูนย์
หลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรจะตั้งอยู่ในตาบลรูสมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่ง
ประชาชนได้บริจาคที่ดินให้กับรัฐบาลกว่า 700 ไร่เนื่องจากปัตตานีเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร
ปัตตานี หรื อปาตานี โบราณ แต่ปั จจุบันกลั บมีความเจริญน้อยกว่าจังหวัดใกล้ เคียง เพื่อให้ จังหวัด
ปัตตานีเกิดการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและการศึกษา การก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึง
บังเกิดวิทยาเขตแรกขึ้นในจังหวัดปัตตานี การก่อสร้างเริ่มมาตั้งแต่ปี 2509 ในวันที่ 20 กรกฎาคม
2510 จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ศูนย์ปัตตานี
จึ ง นั บ เ ป็ น วั น ก่ อ ตั้ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ ต่ อ ม า “ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ได้ประกาศใช้ในปี 2511 กาหนดให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีฐานะเป็นกรม
ขึ้นกับสานักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้พันเอกถนัด คอมันตร์ เป็นอธิการบดีคน
แรกของมหาวิทยาลัย และให้ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นรองอธิการบดี ต่อมามูลนิธิจอห์น เอฟ.
เคเนดี้ ได้บริจาคเงินเพื่อการสร้างหอสมุดในศูนย์ปัตตานี จานวน 3 ล้านบาท
ต่อมามีการกาหนดให้ศูนย์ปัตตานีเป็นที่ตั้งของคณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และโรงเรีย นสาธิต โดยให้ศูนย์ห าดใหญ่เริ่มดาเนินการก่อสร้างในปี 2511 แต่การ
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ดาเนินการรับนักศึกษากลุ่มแรกดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2510 คือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่น
แรกจานวน 50 คน แต่ให้ฝากไปเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรุงเทพฯ และรับนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ให้ศึกษาอยู่ประจาที่ศูนย์ปัตตานีรุ่นแรกจานวน 60 คน ต่อมาในปี 2511 มีนักศึกษาที่
ศูนย์ปัตตานีจานวน 124 คน มีนักเรียนสาธิตทั้งแผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลป์รวม 66 คน ในปีนี้
ศูนย์ปัตตานีได้มีการก่อสร้างอาคารเรียน หอประชุม หอพักอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนสิ่งอานวย
ความสะดวกทางการศึ ก ษาค่ อ นข้ างสมบู รณ์ แ ล้ ว ในปี นี้ ระหว่ างปี 2509-2513 รัฐ บาลได้ อ นุ มั ติ
งบประมาณรวมกันราว 174,658,200 บาท เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้109
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยเลือกปัตตานีเป็นศูนย์หลักในระยะแรกนี้ เชื่อกัน
ว่าเป็ น หนึ่ ง ในการพัฒ นาการศึก ษาเพื่อแก้ ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เป็นส าคัญ ดังที่ มีผู้ กล่ าวว่ า
“ความคิดดั้งเดิมเริ่มต้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี สร้างขึ้นมาเพื่อ แก้ปัญหาทาง
การเมื อ ง” 110 การเลื อ กปั ต ตานี มี เ หตุ ผ ลทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ นเรื่ อ งของการเป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
การศึกษาศาสนาอิสลามที่สาคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในส่วนที่เป็นคาบสมุทรมลายูและ
กลุ่มอาณาจักรภาคพื้นสมุทรมาก่อน ทั้งยังเป็นเมืองสาคัญของอาณาบริเวณเดียวกันนี้ในอดีต 111 แต่
อ.บางนรา มองว่าการจั ดตั้งมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไม่ได้เป็นไปเพื่อให้
การศึกษาต่อชาวมุสลิมในพื้นที่ เห็นได้จากในปี 2518 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีทั้งหมดราว
304 คน แต่เป็นชาวมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียง 15 คน หรือไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่ารัฐ
ได้ดาเนินการก่อตั้ง Islamic Study Center ขึ้น ด้วยการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ แต่สิ่งที่ต้องยอมรับคือ เมื่อถึงปี 2518 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กลับเป็นศูนย์ที่มีการพัฒนามากกว่าวิทยาเขตปัตตานีหลายเท่าตัวแล้ว112
109

ดูรายละเอียดใน “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ใน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/2 นาย
ถนัด คอมันตร์ ประธานคณะกรรมการภาคใต้ และคณะเดินทางไปตรวจราชการภาคใต้ (18 มี.ค. 2507-15 ธ.ค.
2512), หน้า 38-44.; “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ใน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/11 รายงานผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ประจาปี 2507-2513 (28 ก.ค.-12 ส.ค. 2513), หน้า 46-50.
110
วานิช สุนทรนนท์, ประท้วงปัตตานี: ความทรงจาที่เริ่มจะลางเลือน (ตรัง: คนตรัง, 2554), หน้า 41.
(วานิช สุนทรนนท์ ผู้บันทึกเอกสารฉบับนี้เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีในช่วง
ปี 2518)
111
อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ. 2500-2516),” หน้า 73.
112
ปิยนาถ บุนนาค และคณะ, นโยบายของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่สมัย
รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ -รัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (14 ตุลาคม พ.ศ.2516-4 สิงหาคม พ.ศ. 2531),
หน้า 213.; วานิช สุนทรนนท์, ประท้วงปัตตานี: ความทรงจาที่เริ่มจะลางเลือน, หน้า 76-77.
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3.1.2.4. โครงการให้สิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูงของรัฐ
แก่นักเรียนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
ร้อยตรีประวิทย์ กาญจนโอภาค (ปลั ดจังหวัดสตูลในช่วงปี 2530) เล่าว่า โครงการให้สิทธิ
พิเศษในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงของรัฐ เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ ซึ่งในระยะเวลานั้นจอมพลประภาส จารุเสถียร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พร้อมควบตาแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ดารงตาแหน่งนี้ในปี 2504) ได้เดินทางมา
พบปะผู้นาทางศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้นาเหล่านี้เล่าว่าตนได้เรียนน้อย โอกาสสอบ
น้อย และสู้นักเรียนพุทธไม่ได้ จอมพลประภาสจึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการสอบ
คัดเลือกในหมู่นักเรียนมุสลิม เพื่อคัดคนที่ทาคะแนนได้สูงมาเข้าเรียนมหาวิทยาลัย113
นั่นเป็นที่มาของการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้เริ่มโครงการ
ดังกล่าว เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ผ่อนผันรับ
นักเรียนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สาเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาหรือมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 (ม.ศ. 5) เข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามปกติ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่ม
ดาเนินโครงการดังกล่าวในปี 2505 จนกระทั่งถึงปี 2510 มีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อตามโครงการนี้เป็น
จานวน 22 คน กระจายตัวศึกษาอยู่ในคณะอักษรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะครุ ศาสตร์ รัฐบาล
คาดหวังให้เยาวชนมุสลิมที่ผ่านการศึกษาตามระบบนี้จะเห็นความสาคัญของการใช้ภาษาไทย มีความ
จงรักภักดีต่อรัฐบาล และกลายเป็นฟันเฟืองสาคัญในการพัฒนาและสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับ
ประชาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 114 จนถึงปี 2512 มีนักเรียนมุสลิมจากจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เข้ าศึ ก ษาต่ อในจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย ตามโครงการนี้ร วม 34 คน แต่ ตั ว เลขผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาไม่มีการสารวจไว้115
ต่อมาในปี 2512 คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ 116
ได้เสนอ “โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
113

สัมภาษณ์ร้อยตรีประวิทย์ กาญจนโอภาค ปลัดจังหวัดสตูล วันที่ 10 พฤษภาคม 2530 โดย ศ.ปิยนาถ
บุนนาค และคุณอภิรดี อิ่มเอิบ อ้างถึงใน ปิยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475-2516), หน้า 161.
114
สมาน รั ง สิ โ ยกฤษฏ์ , “การเข้ า ถึ ง ประชาชนในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ , ” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510),
หน้า 92-93.
115
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ไทยมุสลิม, หน้า 347.
116
ดูที่มาและหน้าที่ขององค์กรนี้ในบทที่ 5.1.3.3.

87
ต่างๆ” ต่อรัฐบาลตามโครงการนี้จะรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า
เข้ า ศึ ก ษาใน จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาสงขลานครินทร์ แห่งละ 6 คน โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก โดยให้
เป็นทุนอุดหนุนทุนละ 3,000 บาท จนสาเร็จการศึกษา โดยกาหนดแผนของโครงการในปี 2514-2519
ว่าจะมอบปีละ 16 ทุน รวมตลอดระยะเวลาโครงการเป็น 96 ทุน ใช้งบประมาณ 288,000 บาท เพื่อ
เป็นการพัฒนาระดับการศึกษาของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทาให้นักเรียนเหล่านี้ “มี
ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ บ้ า นเมื อ ง พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละระบบการปกครองของประเทศ และมี
ความรู้สึกนิยมความเป็นไทย” เพื่อป้องกันกลุ่มนักเรียนเหล่านี้จากกลุ่มต่อต้านรัฐโดยเฉพาะกลุ่ม
แบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ โดยสัญญาผูกมัดว่าต้องใช้ทุนโดยการปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี117
เลขาธิการคณะรั ฐมนตรีได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าให้มีการส่งเสริม
ทางด้านฝ่ายปกครอง ตารวจ และการแพทย์ด้วย โดยเฉพาะการเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยตารวจ
สามพราน ซึ่งนักเรียนมุสลิมสอบแข่งขันได้น้อยมาก และหากสาเร็จการศึกษาจะสามารถส่งนายร้อย
ต ารวจมุ ส ลิ ม เหล่ า นี้ ก ลั บ ไปท างานในพื้ น ที่ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งรั ฐ กั บ ประชาชน
เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ประสบปัญหาความขัดแย้งและความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับ
ประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก เสนอใน
กรณี เ ดี ย วกั น นี้ ว่ า ควรส่ ง เสริ ม ในระดั บ อาชี พ ด้ ว ย เช่ น พยาบาล ครู ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกศ.) และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ. สูง) พลศึกษา
และเกษตร ซึ่งทางที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวนี้และเพิ่มเติม
การให้ทุนศึกษาในโรงเรียนนายร้อยตารวจและการอาชีพ 118 ปีเดียวกันนี้คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้
119 ได้ ด าเนิ น “นโยบายส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาชาวไทยมุ ส ลิ ม จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เข้ า ศึ ก ษาที่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ ” โ ด ย ก า ร ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ไ ป ยั ง อ ธิ ก า ร บ ดี ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้รับนักศึกษามุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เกณฑ์เดียวกับ
โครงการข้างต้น และไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกของสภาการศึกษาแห่งชาติเข้าศึกษาคณะละ 2 คน
ต่ อ ปี ก ารศึ ก ษา 120 ต่ อ มาคณะรั ฐ มนตรี ยั ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น โครงการที่ ศู น ย์
ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอดังกล่าวในปี 2513 ในชื่อ “โครงการจัดส่งนักศึกษา
117

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/8 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ครั้งที่ 21/2512ครั้งที่ 23/2512 (6 มี.ค. 2511-4 มิ.ย. 2512), หน้า 41-42.
118
เรื่องเดียวกัน, หน้า 42-43.
119
ที่มาของการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้จะอธิบายรายละเอียดในบทที่ 4.1.1.
120
เรื่องเดียวกัน, หน้า 43-44.
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ชาวไทยอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างๆและโรงเรียนนายร้อยตารวจ
สามพราน (พ.ศ.2514-2519)”121
จากข้อเสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าว
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ทาหน้าที่ประสานงานกับหน่ว ยงานราชการต่างๆที่มี
โรงเรียนฝึกอบรมข้าราชการเป็นของตัวเองให้รับนักเรียนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษา
และรับราชการในหน่วยงานนั้นเมื่อสาเร็จการศึกษา เรียกโครงการดังกล่าวนี้โดยรวมว่า “โครงการ
ส่งเสริมชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการ”122 ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพัฒนา
ภาคใต้ได้เสนอต่อคณะรั ฐมนตรี เป็นในรูปของโครงการย่อยต่างๆ คือ “โครงการรับนักเรียนไทย
อิสลามเข้าศึกษาวิชาพยาบาลและอนามัย ” มีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ดาเนินโครงการ โดยการรับ
นักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 เข้าศึกษาต่อปีละ 8 คน เริ่มดาเนินการในปี 2513 และ
“โครงการรับนักเรียนไทยอิสลามเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งจะรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 เข้าศึกษาในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเดียวกัน ปีการศึกษาละ 6 คน เป็นโครงการระหว่างปี
2514-2519123 และกระทรวงคมนาคมได้ออก “โครงการศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ” ซึ่งจะรับ
นักเรียนมุสลิมที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกปีละ 4 คน เริ่มดาเนินการใน
ช่วงเวลาเดียวกัน124
นอกจากนี้ ปี 2513 คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ยังมีมติเห็นชอบ “โครงการจัดส่งนักศึกษา
ชาวไทยอิสลามในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาของกรมอนามัย ” โดยตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนมุสลิมที่คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย โดย
ให้โควตานักเรียนอนามัยและผดุงครรภ์อนามัย รุ่นละ 6 คน คือ จังหวัดปัตตานี 3 คน จังหวัดยะลา 1
คน จังหวัดนราธิวาส 1 คน และจังหวัดสตูล 1 คน125 ซึ่งทุกโครงการที่กล่าวมาข้างต้นได้ดาเนินตาม
121

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2)กต1.1.2.8/13 รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้
ประจาปี 2513-2514 (แฟ้ม 2) (26 ม.ค.-27 ส.ค. 2514), หน้า 307.
122
ปิยนาถ บุนนาค, นโยบายของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนาย
สัญญา ธรรมศักดิ์ -รัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (14 ตุลาคม พ.ศ.2516-4 สิงหาคม พ.ศ. 2531), หน้า 99.
ภัคคินี เปรมโยธิน, “กระบวนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับการแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
,” หน้า 247.
123
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/12 การประชุมเรื่องนโยบายความมั่นคงปลอดภัยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2513, ครั้งที่ 2/2514, ครั้งที่ 3/2515 (5 ต.ค.-มี.ค. 2514), แผ่นที่ 26.
124
เรื่องเดียวกัน, แผ่นที่ 30.
125
เรื่องเดียวกัน, หน้า 310.
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ข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการเสนอความเห็น
เพิ่มเติมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อปี 2512 ทั้งสิ้น
โครงการทางด้านการส่งเสริมชาวมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการ ในช่วงปี
2513-2515 ยังมีหน่วยงานที่ร่วมมือกับกรมการปกครองและคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ในการรับ
นักเรียนมุสลิมเข้ามาศึกษาโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกยังมีโรงเรียนของกรมไปรษณีย์โทรเลข โรงเรียน
ศุลการักษ์ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและโรงเรียนพยาบาลอนามัยของมหาวิทยาลัยมหิดล และยังมี
“โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่ชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรียนวิทยาลัยพาณิชยการ”
ซึ่งเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2514-2519 โดยมีวิทยาลัยพาณิชยการพระนคร วิทยาลัยพาณิชยการ
ธนบุรี วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพนธ์ วิทยาลัยพาณิชยการบพิตพิมุข และวิทยาลัยพาณิชยการท่า
วาสุกรี พระนครศรีอยุธยา ร่วมดาเนินโครงการ126
แม้จะเป็นความพยายามในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาแก่ประชาชนมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของรัฐ แต่การให้สิทธิพิเศษทางการศึกษาและการเข้ารับราชการผ่านโครงการของ
หน่วยงานราชการจานวนมากเหล่านี้ ถูกมองว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิดังกล่าวมีจานวนน้อยมาก เนื่องจากมี
ตระกูลมุสลิมชั้นนาในช่วงเวลานั้นไม่กี่ตระกูลที่ลูกหลานได้รับสิทธิทางการศึกษาในรูปแบบข้างต้น ซึ่ง
ทาให้สิทธิประโยชน์ทางการศึกษาที่รัฐบาลให้ไปนั้นไม่ถึงมือของชาวมุสลิมระดับล่าง นั่นหมายความ
ว่าชาวมุส ลิมส่ วนใหญ่ยั งคงถูกทอดทิ้งและห่างไกลจากการได้ประโยชน์จากโครงการนี้ 127 นี่ยังไม่
รวมถึงมุสลิมที่จบการศึกษาในรูปแบบนี้มามักจะถูกมองจากชาวมุสลิมในพื้นที่ว่า ไม่มีความเข้าใจใน
ปัญหาในบ้ า นของตนมากพอ 128 ทั้งโครงการให้ สิ ทธิพิเศษทางการศึกษาเหล่ านี้ยังประสบปัญหา
เนื่องจากผู้ที่จบการศึกษาจานวนมากไม่กลับไปทางานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากปักหลัก
ทางานอยู่ในกรุงเทพมหานคร129

126

สงคราม ชื่นภิบาล, “การผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ”หน้า 151.; ภัคคินี
เปรมโยธิน, “กระบวนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับการแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้,” หน้า
247-248.
127
เรืองยศ จันทรคีรี, สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ (กรุงเทพฯ: บริษัท วงศ์ปาล จากัด, 2523), หน้า 1617.; อ.บางนรา, ปัตตานี: อดีต-ปัจจุบัน, หน้า 158.; ไผท เพชรจารัส, ชาแหละสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ยะลา: บุญจิตติการพิมพ์, 2519), หน้า 226-227.
128
เรืองยศ จันทรคีรี, สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้, หน้า 17.
129
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ไทยมุสลิม, หน้า 347.

90

3.2. รัฐกับการพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่าง พ.ศ. 25212524
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชดารัสไว้เมื่อวันที่ 20
กันยายน พ.ศ. 2521 ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสว่า
“...บัดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตามแนวทางที่
ปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้รับการศึกษาอบรมอย่างเหมาะสมดีทั้งด้านวิชาความรู้ การปฏิบัติและ
จริยธรรมตามหลักศาสนานั้น ได้ความส่าเร็จที่ดีเป็นอันมาก บางคนมีโอกาสได้ศึกษาเล่า
เรียนชั้นสูงขึ้นไปอีก บางคนตั้งตัวเป็นหลักฐานเป็นหัวหน้าท่าประโยชน์ในสังคม แสดงว่า
งานที่ท่า นทั้ง ปวงได้ เพีย รพยายามกระท่ ามาด้ว ยความเหนื่ อยยากนั้ น มิใช่ จะท่ าให้
เหนื่อยเปล่า หากแต่เป็นงานส่าคัญ ซึ่งให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด...”130
แม้ว่าการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภาครัฐ ที่ดาเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2503 ซึ่งเป็นปีที่รัฐเริ่มพัฒนาการศึกษาในเขตการศึกษาที่ 2 คือ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อันประกอบไปด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสตูลอย่างจริงจัง 131 จะดาเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง และความเปลี่ยนแปลงของจานวนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามที่พัฒนามาจาก
ปอเนาะ ตลอดจนจานวนนักเรียนมลายูมุสลิมที่เข้าศึกษาในระบบของโรงเรียนราษฎร์สอนอิสลาม จะ
เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่รัฐต้องการคือ จานวนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามที่มีหลักสูตร
สามัญและวิชาชีพมีจานวนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงเยาวชนมลายูมุสลิมที่จบจาก “ปอเนาะแผนใหม่ของ
รัฐ” มีจานวนมากขึ้นตามไปด้วย แต่สิ่งที่ละเลยไปไม่ได้คือ อัตราความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่
คงที่ แต่กลับมีความผันผวนอยู่เสมอและความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นในแบบเดียวกันใน
ทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่ างไรก็ตามช่วงทศวรรษ 2520 ไปจนถึงต้นทศวรรษ 2530 ถือได้ว่าเป็น
ช่วงที่รัฐเร่งขยายการจัดการศึกษาให้แก่คนในพื้นที่โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่สาคัญช่วงเวลาหนึ่ง132

130

มาโนชญ์ บุญญานุวัตร, “ความก้าวหน้าของการศึกษา ของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้” ใน
ห้าสิบปีวิทยาลัยครูยะลา (ยะลา: ม.ป.ป.), หน้า 228.
131
เรื่องเดียวกัน, หน้า 227.
132
ไข่มุก อุทยานวลี, รายงานการวิจยั การวิเคราะห์ปญ
ั หาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อการบูรณาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
2548), หน้า 123.
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การพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงเวลานี้ เกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายทาง
ความมั่นคงเช่นเดียวกับการดาเนินการในสมัยก่อนหน้า แต่ในระยะนี้กรอบคิดในการจัดการศึกษาได้
ถูกระบุในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2521 ว่าคือการ
“...เร่งรัดการด่าเนินการให้คนไทยมุสลิมมีความเข้าใจในการเป็นคนไทย พูด
และใช้ภาษาไทยอย่างแพร่หลาย...ส่งเสริมคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับ
การศึกษาในโรงเรียนสายสามัญ สายอาชีพ และการศึกษานอกโรงเรียน...ให้สิทธิพิเศษใน
การเข้ารับการศึกษา... และปรับปรุงหลักสูตรการศึ กษาระดับต่างๆให้สร้างความเข้าใจ
ทัศนคติและความส่านึกในความเป็นคนไทย และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของ
ชาติ...”133
การพัฒนาระบบการศึกษาในท้องถิ่นให้สามารถสร้างชาวมุสลิมที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อีก
หนึ่งภาษานอกเหนือจากภาษามลายูหรือภาษานายูท้องถิ่น และการปลูกฝังสิ่งที่รัฐเรียกว่า “ทัศนคติที่
ถูก ต้อ งในความเป็ น คนไทย” คื อ จุด สู ง สุ ดของเป้า หมายในการจั ดการการศึก ษาในสามจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ในระยะนี้ สิ่งดังกล่ าวมาจากฐานคิดในเรื่องของ “ภาษากาหนดความเป็นชาติ ”
กล่าวคือ ภาษาที่ใช้ในการพูดถูกมองจากส่วนกลางว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างความเป็นพวก
เดียวกัน เพราะเชื่อว่าการที่ชาวมลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พูดแต่เฉพาะภาษามลายู
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาษาที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษาเดียวกับมาเลเซียนั้นจะทาให้คนเหล่านี้มองมาเลเซียด้วยทัศ
คติที่ดีและมองไทยด้วยทัศนคติที่เป็นลบ ฉะนั้นการพูดภาษาไทยได้จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งอันหนึ่งที่
จะทาให้ชาวมลายูมุสลิมมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกับรัฐไทย หรือรู้สึกว่าตนเป็นพลเมืองของรัฐไทย134
การให้ความสาคัญกับความเป็นหนึ่งของภาษาไทยเหนือภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นใดในรัฐไทยนี้ เห็น
ได้จากคากล่าวของภิญโญ สาธร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า
“...ในประเทศไทยนั้น เราอาจมีภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ และภาษา
อื่นใช้กันอยู่บ้างในบางที่บางแห่ง...แต่เราไม่เคยถือว่าภาษาดังกล่าวเป็นภาษาที่ 2 ของ

133

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), บรรยายสรุปเสนอต่อคณะนักศึกษา วปอ. รุ่น
ที่ 26, หน้า 13-14.
134
ดู งานวิจัยที่พิสูจน์ให้เห็นในประเด็นดังกล่าวนี้โดยตรงใน วินัย ครุวรรณพัฒน์, ทัศนะของคนไทยในสี่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อสหพันธ์มาเลเซีย (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523),
หน้า 245.
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ไทย ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับภาษาที่หนึ่ง คือ ภาษาไทย เพราะเรามีภาษาประจ่า
ชาติประจ่าประเทศ เพียงภาษาเดียว นอกจากนั้นเราถือเป็นภาษาต่างประเทศ”135
กล่าวได้ว่านโยบายการพัฒนาการศึกษาที่มีต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐในช่วงเวลานี้
เปรียบเสมือนยุทธวิธีในการสร้างสังคมจิตวิทยาต่อกลุ่มเยาวชนชาวมุสลิมในพื้นที่ 136และเป็นนโยบาย
ที่มีจุดมุ่งหมายในการทาให้ระบบการศึกษาที่มีอยู่ในทุกท้องถิ่นกลายเป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้การ
ควบคุมของรัฐทั่วทั้งประเทศ ซึ่งเป้าหมายประการหลังนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการพยายามนา
ปอเนาะเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาของรัฐตั้งแต่ปี 2504137
หากมองในมิติของศักยภาพในการใช้ภาษาไทยของชาวมลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้แล้ว อัตราการรู้ภาษาไทยที่เพิ่มขึ้นจาก 34 เปอร์เซ็นต์ในปี 2503 มาเป็น 82 เปอร์เซ็นต์ ในปี
2523138 สามารถตีความแบบเถรตรงได้ว่ารัฐสามารถประสมกลมกลืนชาวมลายูมุสลิมให้เข้ามาอยู่ใน
พื้นที่ของจิตสานึกร่วมกันในความเป็นคนไทย เฉกเช่นที่รัฐสามารถทาสาเร็จในพื้นที่อื่นๆของประเทศ
แต่ทว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้น อยู่ในช่วงทศวรรษ 2520 ก็ปฏิเสธสิ่งดังกล่าวอยู่ในตัว
อย่างน้ อยที่สุ ดกระบวนการประสมกลมกลื นของรัฐยังไม่สามารถชักนาชาวมุส ลิมทั้งหมดให้เข้ามี
จิตสานึกในความเป็นไทยตามแบบฉบับของทางการร่วมกัน หรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่สามารถทาให้เกิด
กระบวนการทางสังคมในหมู่ชาวมลายูมุสลิมที่มีพลังพอที่จะคั ดค้านหรือต่อต้านการก่อความรุนแรง
ของขบวนการต่อต้านรัฐในพื้นที่ได้ ลักษณะดังกล่าวทาให้เห็นข้อจากัดบางประการของการพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ที่แม้จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่รัฐต้องการ แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนระบบ
ความคิดของผู้คนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตามภาษาพูดของชาวมลายูมุสลิมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับภาษาไทย กอปรกับการ
ที่ชนเหล่านี้ไม่นิยมใช้ภาษาไทยในการสื่อสารหรือไม่สามารถใช้การได้เลยในหมู่ชาวมุสลิมจานวนไม่
น้อย กลายเป็นสิ่งที่สร้างความวิตกกังวลแก่รัฐเป็นอย่างยิ่ง จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติได้ระบุปัญหาพื้นฐานของเขตการศึกษา 2 หรือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า “คน
135

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/3/2522/9 การศึกษา (2 มกราคม 2522- ธันวาคม 2522) จานวน 8 ปึก
425 หน้า (ปึกที่ 1 ในจานวน 8 ปึก), หน้า 30.
136
ไข่มุก อุทยาวลี, รายงานการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อบูรณาการทาง
สังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547, หน้า 122.
137
รัตติ ยา สาและ, การปฏิ สัม พันธ์ ระหว่า งศาสนิ กที่ ปรากฏในจั งหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิ วาส
(กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544), หน้า 171.
138
มาโนชญ์ บุญญานุวัตร, “ความก้าวหน้าของการศึกษา ของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”,
หน้า 227.
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ส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้” และเชื่อว่าการพูดภาษาไทยไม่ได้ของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่แห่งนี้นามาซึ่ง
ปัญหาทางด้านการศึกษา การเมือง สังคมและการปกครอง นั่นทาให้พื้นที่สามจังหวั ดชายแดนภาคใต้
ประสบปัญหาทางด้านการจัดการศึกษาและนามาซึ่งการแก้ปัญหาโดยรัฐที่ค่อนข้างหลากหลาย ได้แก่
พื้นที่เขตการศึกษา 2 มีอัตราการซ้าชั้นสูงมาก ในปี 2520 มีจานวนนักเรียนที่สอบตกและซ้าชั้น 33
เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากนักเรียนฟังครูไม่เข้าใจและอ่านหนังสือภาษาไทยไม่คล่อง สิ่งนี้ทาให้รัฐต้องเพิ่ม
ชั้น เรี ย นพิ เศษโดยการตั้ง ชั้น เรี ย นก่ อน ป. 1 เป็นระยะเวลา 1 ปีเ พื่อ เป็ นการปูพื้น ฐานทางด้า น
ภาษาไทยแก่เด็กเล็กมุสลิม รวมถึงมีการเพิ่มชั้นเรียนในการศึกษาสาหรับผู้ใหญ่ จัดการอบรมกานัน
ผู้ใหญ่บ้านที่ยังไม่สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้ ในปี 2520 มีจานวน 180 คน นอกจากนั้นการ
แก้ปัญหาทางอ้อมที่รัฐดาเนินการมาตั้งแต่สมัยก่อนหน้าคือ การให้สิทธิพิเศษในการเข้าเรียนหนังสือ
เนื่องจากเด็กที่จบมาจากโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามนั้น ยังมีประสิทธิภาพทางวิชาการที่ไม่ดี
พอ ไม่สามารถสู้เด็กที่จบมาจากโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงได้ สิ่งเหล่านี้ทาให้รัฐถูกมอง
ว่ารัฐเอาใจชาวมุสลิมมากจนเกินไปและละเลยชาวพุทธในพื้นที่139
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของผู้ที่สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐแล้ว ข้อมูลสถิติปี 2520 ได้
ให้ ข้ อ มู ล ว่ า ทั้ ง 5 อ าเภอของจั ง หวั ด ยะลา ได้ แ ก่ อ าเภอรามั น มี ผู้ ไ ม่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 หรื อ ป.4 จ านวน 75 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ในอ าเภอบั น นั ง สตาร์ มี ผู้ ไ ม่ จ บป.4 60
เปอร์เซ็นต์ ในอาเภอยะหา 50 เปอร์เซ็นต์ ในอาเภอเบตง 42 เปอร์เซ็นต์ และในอาเภอเมืองมีผู้ไม่
จบป.4 จ านวน 30 เปอร์ เซ็น ต์ ซึ่งสัดส่ ว นดังกล่ าวเทียบกับจานวนประชากรของแต่ล ะอาเภอใน
ช่วงเวลานั้น140 โดยจะเห็นได้ว่าในตัวเมืองของจังหวัดจะมีสัดส่วนของผู้ผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
ผู้รู้หนังสือมากกว่าประชาชนในเขตอาเภอรอบนอก สอดคล้องกับข้อมูลก่อนหน้าที่แสดงให้เห็นว่าการ
เข้าถึงการศึกษาตามระบบของรัฐของชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีความจากัดอยู่มาก
แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่า อัตราการรู้หนังสือของคนไทยทั้งประเทศในปี 2521 ยังมีเพียงแค่ 14
เปอร์เซ็นต์เท่านั้น141
โดยเนื้อแท้แล้วโครงการพัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐในระยะ
พ.ศ. 2520-2524 นี้ คือ การสานต่อโครงการปรับปรุงปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
139

มาโนชญ์ บุญญานุวัตร, “ความก้าวหน้าของการศึกษา ของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ,
หน้า 220-221.
140
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป/8/2520/1 แนะนาศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดยะลา (ปึกที่ 4 ใน
จานวน 4 ปึก), หน้า 30.
141
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป8/2521/1 นโยบายและการดาเนินงานทางการศึกษา (5 มกราคม-22
ธันวาคม 2521), หน้า 94.
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อิสลามที่ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2504 จนกระทั่งทาให้ปอเนาะส่วนใหญ่เข้ามาร่วมจดทะเบียนขึ้นตรง
ต่อ กองโรงเรี ย นราษฎร์ (ต่ อมาคื อ ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาเอกชน) กรมสามัญ ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการได้สาเร็จในปี 2514 นโยบายทางด้านการจัดศึกษาต่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในระยะนี้มีเป้าหมายที่สาคัญอย่างหนึ่งของนโยบาย คือ โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
3.2.1. โครงการอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามและโครงการปรับปรุงโรงเรียน
ราษฎร์ให้เป็นโรงเรียนชุมชน
ในวั น ที่ 9 มีน าคม พ.ศ. 2520 คณะรัฐ มนตรี มี มติ อ นุ มั ติ ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ การให้ ก าร
อุดหนุนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามภาคใต้โดยวางหลักเกณฑ์การอุดหนุนในรูปของโครงการที่
ด าเนิ น การมาตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ นหน้ า โดยขยายระยะเวลาเป็ น 5 ปี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้
วางโครงการให้เป็น ไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใช้ชื่อว่า “โครงการอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลามของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2520-2524”142 กล่าวคือเป็นช่วงเวลาของการปรับปรุง
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามให้เป็น “โรงเรียนชั้นดี” โดยมีการอุดหนุนใน 5 ด้านด้วยกัน คือ
ด้านการเงิน ด้านการจัดครูไปช่วยสอนวิชาสามัญหรือวิชาชีพ ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้าน
สิทธิบางประการ ได้แก่ การอบรมครูแก่ครูประจาการ สิทธิในการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
ของรั ฐ บาล และทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย น ส่ ว นด้ า นสุ ด ท้ า ยคื อ การอุ ด หนุ น ทางด้ า นวิ ท ยาคาร
สงเคราะห์หรือการสนับสนุนทางด้านการสร้างอาคารเรียนและอาคารใช้สอยอื่นๆของโรงเรียน 143
เหตุผลของรัฐในการอุดหนุนหรือสนับสนุนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในระยะนี้ คือ โรงเรียน
ราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป็น “...สถานศึกษาอันส่าคัญที่ได้มีส่วน
ช่วยเหลือจัดการอบรมสั่งสอนและจัดการศึกษาแก่เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีศีลธรรม และมี
ความรู้ทางวิชาการตามควรแก่อัตภาพ”144 ดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ ข้างต้นแล้วว่ากระบวนการพัฒนา
การศึกษาโดยรัฐในระยะนี้ดาเนินการภายใต้กรอบและเป้าหมายทางด้านความมั่นคงอย่างเห็นได้ชัด
วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนี้จึงเป็นไปเพื่อ
142

ชูพันธ์ ตราชู, “บทบาทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการพัฒนาเยาวชนมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” (เอกสารวิจัยส่วนบุคคล ลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2534-2535),
หน้า 77.
143
นภดล ชู ภล และคณะ, รายงานการวิ จัย เรื่อ ง การศึ กษาสภาพการปฏิ บัติงานของข้ าราชการครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส (นราธิวาส: สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส, 2534), หน้า
11.
144
ชูพันธ์ ตราชู, “บทบาทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการพัฒนาเยาวชนมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้”, หน้า 77.
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“...ส่งเสริมโรงเรียนที่จัดกิจการได้ดี ให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น ส่งเสริม
การเรียนการสอนวิชาศาสนาอิสลาม วิชาสามัญ และวิชาชีพ ให้ได้ผลดีเหมาะสมและ
สนองความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน...”145
นอกจากนี้ สานักงานคณะคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในระยะนี้ว่า
1. เพื่อเสริมสร้างและยกระดับสานึกของความเป็นไทย สร้างความกตัญญูต่อสถาบันหลักเช่น
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
2. เพื่อพัฒนาภาษาไทยให้เป็นภาษาแห่งชาติ และมุ่งพัฒนาการสอนภาษา และสังคมศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพของการศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ซึ่งชาวพื้นเมืองเห็นว่าเป็นสิ่งจาเป็น146
ผลของโครงการอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2520-2524 มีจานวนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการอุดหนุน
ด้านการเงินและด้านวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งในแต่ละปีมีจานวนไม่เท่ากัน คือ 192, 172, 156, 123 และ120
โรงตามลาดับ ในส่วนของการอุดหนุนด้านการจัดส่งครูไปช่วยสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนได้ส่งครูไปช่วยสอนวิชาสามัญแก่โรงราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม เรียงลาดับตามปี 2520-2524
จานวน 476, 480, 497, 607, 650 คน ตามลาดับ ซึ่งครูที่ถูกส่งไปช่วยสอนนี้มีฐานะเป็นลูกจ้างประจา
ของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มักเรียกติด
ปากกันในเวลานั้นว่า “ครูปอเนาะ” ซึ่งในขณะนั้นนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการบริหาร
จัดการงานของโรงเรีย นราษฎร์ เนื่องจากโต๊ะครู ที่เป็นเจ้าของปอเนาะมักจะขาดคุณสมบัติตามที่
ทางการระบุไว้ และครูปอเนาะเหล่านี้มีความเข้าใจในหลักสูตรและการทางานตามระบบราชการ จึง
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เรื่องเดียวกัน.
รายงานแผนการศึกษาพิเศษ, ประเมินการพัฒนาของโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้
สถานการณ์ทั่วไปของโรงเรียน (ม.ป.ท., 2524), หน้า 9 อ้างถึงใน สุรินทร์ พิศสุวรรณ, “เงื่อนไขทางการเมืองที่
นาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ใน สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ:
สถาบันไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527), หน้า
30.
146
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มักกล่าวกันว่าครูปอเนาะเหล่านี้เป็นทั้งผู้บริหาร ครูประจาชั้น เจ้าหน้าที่ธุรการ และภารโรงในคนๆ
เดียว147
ในส่วนของการให้สิทธิบางประการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้มีการส่งครู
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเข้าอบรมตามหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) อันเป็นหน่วยงานในกากับหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าอบรม
วิช าการตามหลั กสู ตรที่กระทรวงฯเปลี่ ยนแปลงใหม่แ ละหลั กสู ต รการศึกษาผู้ ใหญ่ และยังได้จั ด
โครงการอบรมผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม รวมถึงมีการอบรมครูตลอดจนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามที่สานักงานศึกษาธิการเขตเป็นประจาทุกปี ส่วนการ
อุดหนุ น ทางด้ านวิ ทยาคารสงเคราะห์ นั้น ในระหว่ างปี 2520-2524 ยังไม่มีโ รงเรียนใดได้รับ การ
อุดหนุนประเภทนี้ โดยจะเริ่มมีโรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุนประเภทนี้ในปี 2525148
ช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้โครงการอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามของรัฐนั้น จากสถิติ
ของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม จะเห็นได้ว่าจานวนนักเรียนที่เรียนวิชา
สามัญควบคู่กับวิชาศาสนามีจานวนเพิ่มสูงขึ้น จะมีแค่ปี 2521 เท่านั้นที่จานวนนักเรียนที่ เรียนวิชา
สามัญควบคู่กับวิชาศาสนามีจานวนลดลง คือ ปี 2520 มีจานวนนักเรียนมุสลิมที่เรียนวิชาสามัญคู่กับ
วิชาศาสนาจานวน 10,108 คน ปี 2521 มีจานวน 9,720 คน ปี 2522 มีจานวน 10,503 คน ปี 2523
มีจานวน 11,985 คน ปี 2524 มีจานวน 12,132 คน149 แม้จะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ก้าว
กระโดดนักแต่เป็นสถิติที่น่าพอใจของรัฐ เนื่องจากจะทาให้มีผู้ที่ผ่านการศึกษาในแนวทางที่รัฐต้องการ
มีจานวนเพิ่มสูงขึ้น แม้จะมองได้ว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากผู้ปกครองและ
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ดู สมนึก เขียวนุ้ย, “สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาในปอเนาะ” ใน สภาพและปัญหาการจั ด
การศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เอกสารสรุปผลการสัมมนาในรายวิชาศึกษา 412 สัมมนาปัญหาการศึกษา
คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูยะลา, 2525), หน้า 115
148
ชูพันธ์ ตราชู, “บทบาทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการพัฒนาเยาวชนมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้”, หน้า 78-80.
149
เราอาจจะแยกประเภทของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในระยะเวลานี้เป็น 2 ประเภท คือ
โรงเรี ยนราษฎร์ส อนศาสนาอิส ลามที่ สอนเฉพาะวิชาทางศาสนา กั บโรงเรียนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลามที่เปิ ด
หลักสูตรวิชาสามัญคู่กับวิชาศาสนา ซึ่งโรงเรียนราษฎร์ประเภทหลังนี้จะได้รับการสนับสนุนทางด้านต่างๆจากรัฐ
มากกว่าประเภทแรก และดูข้อมูลสถิติข้างต้นใน รายงานผลการปฏิบัติงานและสถิติการศึกษาของโรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา 2 ประจาปีงบประมาณ 2524, หน้า 78 อ้างถึงใน คณิต ไข่มุกด์ และคณะ,
รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ที่มีต่อชุมชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี) (ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2525), หน้า 40 และ มาโนชญ์
บุญญานุวัตร, “ความก้าวหน้าของการศึกษา ของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้”, หน้า 225.
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นักเรี ยนมุส ลิ มเริ่ มที่จะนิ ย มเรี ย นโรงเรียนราษฎร์ที่ส อนวิช าสามัญควบคู่กับวิช าศาสนา มากกว่า
โรงเรียนราษฎร์ที่สอนเฉพาะวิชาศาสนาอิสลามอย่างเดียว
เมื่อพิจารณาข้อมูลการศึกษาในปี 2524 จะเห็นว่าจานวนโรงเรียนราษฎร์ที่เคยมีจานวนกว่า
349 โรง กลับลดลงเหลือเพียงแค่ 199 โรง โดยโรงเรียนราษฎร์ที่ล้มเลิกกิจการไปล้วนเป็นโรงเรียน
ราษฎร์ประเภทที่สอนวิชาศาสนาอย่างเดียว นั่นทาให้ในปี 2524 จานวนโรงเรียนราษฎร์ที่สอนศาสนา
อย่างเดียวเหลือเพียงแค่ 77 โรง150 นี่คือตัวเลขของเขตการศึกษา 2 ซึ่งรวมเอาสตูลไว้เป็นจังหวัดหนึ่ง
ด้วย แต่หากพิจารณาเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเห็นข้อมูลสถิติดังนี้ ในปี 2522 มีจานวน
โรงเรียนราษฎร์ที่จดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 332 โรง มีจานวนที่กาลังดาเนินการ
สอนจริง 149 โรง สอนเฉพาะวิชาศาสนาอย่างเดียว 29 โรง สอนวิชาสามัญควบคู่กับวิช าศาสนา
จานวน 120 โรง ในปี 2523 มีโรงเรียนดาเนินการสอนทั้งหมด 197 โรง สอนวิชาศาสนาอย่างเดี ยว
84 โรง สอนวิชาสามัญควบคู่กับวิชาศาสนา 113 โรง ในส่วนของปี 2524 มีจานวนโรงเรียนราษฎร์ที่
ดาเนินการสอนทั้งสิ้น 185 โรง สอนวิชาศาสนาอย่างเดียว 74 โรง สอนวิชาสามัญควบคู่กับศาสนา
112 โรง151 แม้จานวนโรงเรียนราษฎร์ที่เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญจะครอบครองสถิติสูง
กว่าตลอดทั้งสามปี แต่จะเห็นถึงอัตราที่มีขึ้นและมีลงของจานวนโรงเรียนราษฎร์ ทั้งสอนศาสนาอย่าง
เดียวและสอนวิชาสามัญควบคู่
หากพิจ ารณาในอีกแง่มุมหนึ่ง ความเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวเกิดมาจากการที่ช าวมุส ลิ มได้
ตระหนักว่าหากตนเรียนเฉพาะวิชาทางศาสนา จะไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบการทางานของรัฐหรือ
ระบบบริษัทแบบทั่วไปได้ เนื่องจากคนที่ผ่านระบบการศึกษาแบบศาสนาควบคู่วิชาสามัญจะได้รับการ
ยอมรับจากรัฐและระบบการทางานแบบร้านค้ าบริษัทมากกว่าคนที่เรียนด้านศาสนาแต่เพียงอย่าง
เดียว นอกจากนี้ผู้ที่เข้าเรียนในระบบศาสนาควบคู่วิชาสามัญยังสามารถเข้าถึงสิทธิพิเศษที่จะได้จากรัฐ
ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาแบบทางการระดับสูงและตาแหน่งหน้าที่การงานที่
ดีกว่า
150

เรื่องเดียวกัน, หน้า 226.
คณิ ต ไข่ มุ กด์ และคณะ, รายงานการวิ จั ยเรื่ อ ง บทบาทของโรงเรี ย นราษฎร์ ส อนศาสนาอิ ส ลาม
(ปอเนาะ) ที่มีต่อชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี) , หน้า 34. ในขณะที่ข้อมูลของ
จังหวัดปัตตานีใน รายงานข้อมูลการตลาดประจาปี 2524 (ปัตตานี: สานักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี, 2525), หน้า
29-30. จะเห็นได้ว่าเฉพาะในจังหวัดปัตตานีปี 2524 นั้นมีโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามถึง 126 โรง โดยมี
จานวนนักเรียนทั้งสิ้น 10,839 คน ซึ่งนับว่าสูงมากหากเทียบกับจานวนนักเรียนโรงเรียนของรัฐที่สอนในระดับมัธยม
ในเวลานั้น กล่าวคือ มีสัดส่วนใกล้เคียงกับจานวนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสามัญ อาชีวศึกษา และโรงเรียน
ราษฎร์ (ทั่วไปที่ไม่ได้สอนศาสนาอิสลาม) รวมกัน
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นอกจากนี้ เหตุผลหนึ่ งที่เป็นตัวแปรส าคัญในการทาให้ โ รงเรียนราษฎร์ที่สอนเฉพาะวิช า
ศาสนาต้องปิดตัวลงไปจานวนมากคือ การอุดหนุนทางด้านต่างๆจากรัฐที่ไหลมาสู่โรงเรียนราษฎร์ที่
เปิดสอนวิชาสามัญ เนื่องจากโรงเรียนราษฎร์ที่สอนวิชาศาสนาอย่างเดียวอาจจะยังถูกมองว่ายังเป็น
ภัยต่อความมั่นคงของชาติ ทาให้บรรดาโรงเรียนราษฎร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แปรสภาพมาจาก
ปอเนาะนั้ น ไม่ส ามารถดารงอยู่ ไ ด้ ห ากไม่ ได้ รั บการสนับ สนุ น จากรั ฐ ทั้ งนี้ เ พราะการปรั บ ระบบ
การศึกษาที่ยังอิงอยู่กับความรู้และการเรียนรู้แบบจารีตประเพณีทางศาสนาอิสลามของปอเนาะมาสู่
ระบบโรงเรี ย นราษฎร์ ของรั ฐ นั้ น จาเป็น ต้องใช้ทุนทรั พย์พอสมควรเนื่องจากต้องมีการจัดระบบ
หลั กสู ตรใหม่ซึ่งต้องใช้ ผู้ เชี่ย วชาญ ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงการก่อสร้างอาคาร ห้ องน้า และการว่าจ้า ง
ครูผู้สอนให้ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ล้วนต้องใช้ทุนทรัพย์ในการจัดการทั้งสิ้น
ดังนั้นการปรับระบบการเรียนของโรงเรียนราษฎร์สอนอิสลามให้มีระบบการเรียนวิชาสามัญควบคู่ด้วย
จึงกลายเป็นความจาเป็น แม้ว่าจะทาให้ “...คุณภาพของการศึกษาฝ่ายศาสนาต้องลดลงอย่างเห็นได้
ชัด เพราะต้องแบ่งเวลาครึ่งหนึ่งให้แก่การศึกษาหลักสูตรสามัญ”152ก็ตาม
นี่เป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามที่ไม่มีหลั กสูตรวิชาสามัญลด
จานวนลงเป็นอย่างมาก ถึงอย่างไรก็ตาม นายกาญจน์ อินทองคา ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลว่าในเขตจังหวัดนราธิวาสช่วงปี 2521 นั้น นักเรียนชาวมลายูมุสลิม
จานวนมากที่เคยเรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐกลับลาออกแล้ว “...ไปอยู่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลามจนโรงเรียนเหล่านั้นขยายไม่ทัน ”153 และข้อมูลของแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดยะลาได้
ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า ปริมาณครูและนักเรียนของโรงเรียนของรัฐทุกระดับในจังหวัดยะลาจัด
ว่ามีจานวนน้อยเนื่องจากผู้ปกครองมักส่งบุตรหลานของตนเข้าศึกษาในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลาม154 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามแม้จะปรับระบบเข้าสู่การมีหลักสูตร
สามัญเพิ่มมากขึ้น แต่ยังเป็นที่นิยมของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉกเช่นปอเนาะในอดีต ใน
ประเด็นดังกล่าวนี้ รัตติยา สาและ มองว่า สาเหตุที่ยังทาให้นักเรียนมุสลิมและผู้ปกครองยังเลือกที่จะ
ศึกษาในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามมากกว่าโรงเรียนของรัฐว่าสืบเนื่องจาก
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รายงานแผนการศึกษาพิเศษ, ประเมินการพัฒนาของโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้
สถานการณ์ทั่วไปของโรงเรียน , หน้า 10 อ้างถึงใน สุรินทร์ พิศสุวรรณ, “เงื่อนไขทางการเมืองที่นาไปสู่การละเมิด
สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ใน สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน, หน้า 29.
153 กาญจน์ อินทองคา, “สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาในความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนราธิวาส” ใน สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 20.
154
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป8/2520/4 หลักสูตรและแบบเรียน (จานวน 1 ปึก) (ไม่ปรากฏเลขหน้า).
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“...ข้อ จ่ ากัดเรื่ อง “เวลา” “สถานที่ ” และ “การแต่งกาย” ส่ าหรั บการท่ า
ละหมาด เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท่าให้ผู้ปกครองนักเรียนมุสลิมใน 3 จชต. (จังหวัดชายแดน
ภาคใต้-ผู้วิจัย) เลื อกให้ลูกเรี ยนในโรงเรียนปอเนาะ หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม เหตุผลคือว่าสถานที่เรียนประเภทดังกล่าวมีการปรับเวลาส่าหรับการเรียนการ
สอนที่ เ อื้ อ ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนได้ มี โ อกาสท่ า ละหมาดได้ ต รงเวลา มี ส ถานที่ ใ ห้ ไ ด้ ท่ า
ละหมาดทั้งผู้หญิง - ผู้ชายแยกเป็นสัดส่วน ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่หาได้ยากในโรงเรียน
สามัญ”155
ในขณะที่โครงการอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามดาเนินอยู่นั้น ได้มีโครงการที่
ดาเนินควบคู่กันไปอยู่ นั่นคือ “โครงการปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามให้เป็นโรงเรียน
ชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ
สานักงานศึกษาธิการเขต 2 โครงการนี้นอกจากจะเกิดขึ้นเพื่อ “...สอนอาชีพเพื่อให้เยาวชนและ
ชุมชนในท้องถิ่น สามารถน่าไปใช้ประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวต่อไป”156 หรือการ
เป็นโรงเรียนที่ทาหน้าที่บริการแก่ชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนนั้นๆ
นอกเหนือไปจากการจัดสอนวิชาต่างๆตามปกติแล้ว ยังเป็นสิ่งที่นายมงคล ศรีไพรวรรณ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเวลานั้นได้กล่าวไว้ว่า โครงการนี้
“...มีวัตถุประสงค์จะให้เป็นศูนย์กลางบริการแก่ชุมชนในท้องถิ่น ทั้งในด้าน
วิชาศาสนา วิชาสามัญ และวิชาอาชีพ ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมุสลิมมีโอกาสศึกษาวิชาชีพ
เพิ่มเติม สามารถน่าวิชาชีพไปประกอบการได้และด่ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข และ
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่ผู้บริหารโรงเรียน และประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึง
ภารกิจในอันที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาประเทศ”157
โครงการนี้เริ่มดาเนินการในปี 2521 มีจานวนโรงเรียนเข้าร่วม 8 โรง และเพิ่มขึ้นอีก 9 โรงใน
ปี 2522 ส่วนปี 2523 จังหวัดได้คัดเลือกโรงเรียนเพื่อขยายโครงการอีก 3 โรง รวมโรงเรียนที่ร่วม
155

รัตติยา สาและ, การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส, หน้า

130.
156

ไทยรัฐ (28 เมษายน 2525): 3. อ้างถึงใน กาญจน์ อินทองคา “สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาใน
ความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส”, หน้า 51.
157
โครงการนี้ ร วมเขตการศึ ก ษา 3 และ 4 เข้ า ไว้ ด้ ว ย ซึ่ ง หมายความว่ า กิ น พื้ น ที่ จั ง หวั ด สงขลา
นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต พังงา และระนองด้วย ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/3/2523/27 การดาเนินการของ
โรงเรียนราษฎร์ (3 มกราคม 2523-30 ธันวาคม 2523) จานวน 2 ปึก 108 หน้า (ปึกที่ 2 ในจานวน 2 ปึก), หน้า
89.
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โครงการทั้งสิ้น 20 โรง ในปี 2524 นั้นไม่ได้มีการขยายจานวนโรงเรียนเพียงแต่เพิ่มโครงการไปยัง
โรงเรียนเดิมที่เข้าร่วมอยู่แล้ว โดยการดาเนินงานตามโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชีย
เป็ น จ านวนเงิน 379,570 บาท ความช่ ว ยเหลื อ ดัง กล่ าวนี้ เป็ นค่ า อุป กรณ์ ส อนวิ ช าชี พต่ า งๆ วิ ช า
พลานามัย และหนังสือสาหรับห้องสมุดโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อพัฒนาให้เป็น
โรงเรีย นชุมชนรวม 24 โรงเรีย น ซึ่งมูลนิธิเอเชียได้ส่งมอบแก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน เพื่อเป็นงบประมาณในการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เป็นผลให้โครงการนี้ที่เคย
ขยายตัวได้อย่างจากัดเนื่องจากข้อจากัดทางด้านงบประมาณ เริ่มที่จะขยายตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น158
โครงการโรงเรียนชุมชนนี้มีโครงการย่อยทั้งหมด 5 โครงการ คือ โครงการห้องสมุด โครงการ
ตัดเย็บ เสื้ อผ้ า โครงการเกษตร โครงการคหกรรม และโครงการอนามัย ต่อมาในปี 2524 ได้เพิ่ม
จ านวนโครงการอี ก 1 โครงการ คือ โครงการช่ างไม้ 159 ในส่ ว นของจั งหวั ดยะลาได้มีก ารด าเนิ น
โครงการปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามให้เป็นโรงเรียนชุมชนโดยแบ่งเป็นโครงการย่อยๆ
คือ โครงการแรก มีการคัดเลือกโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนทางด้าน
การเรียน การสอน การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาท้องถิ่ น เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนและ
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามแห่งอื่นๆ ในระยะแรกมีโรงเรียนในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง
ซึ่งทางจังหวัดจะเริ่มดาเนินโครงการที่ 2 โดยการส่งเสริมทางด้านการกีฬาแก่โรงเรียนเหล่านี้ และ
โครงการที่ 3 จะเป็นการส่งเสริมบุตรหลานของโต๊ะครูหรือเจ้าของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
ให้เข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยครูโดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือก ซึ่งโครงการที่ 3 นี้ เริ่มดาเนินการในปี
2521 โดยในแต่ละปีนี้นั้นได้มีการวางแผนการรับบุตรหลานโต๊ะครูเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยครูจานวน
15 คน เข้าเรียนในระดับปกศ. 10 คน และระดับปกศ.สูง จานวน 5 คน การดาเนินการนี้มีเป้าหมายที่
จะให้บุตรหลานโต๊ะครูเหล่านี้นาความรู้กลับไปปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลามที่อยู่ในความดูแลของครอบครัวของตนให้ดียิ่งขึ้น 160และจังหวัดยะลายังได้มีการดาเนิน
โครงการจั ด การศึ ก ษาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาประชาชนจั ง หวั ด ยะลา และโครงการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย น
เกษตรกรรมจังหวัดยะลาอีกด้วย161
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เรื่องเดียวกัน.
คณิ ต ไข่ มุ กด์ และคณะ, รายงานการวิ จั ยเรื่ อ ง บทบาทของโรงเรี ย นราษฎร์ ส อนศาสนาอิ ส ลาม
(ปอเนาะ) ที่มีต่อชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี), หน้า 45, 51-52.
160
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/14 พ.ค. 21 ว่าที่ร้อยตรีพิเชษณ์ มากช่วย ศึกษาธิการจังหวัดยะลาชี้แจง
ถึงโครงการส่งเสริมกลุ่มโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม, หน้า 1762-1763.
161
ยะลา: จังหวัดทางใต้สุดของประเทศ (ยะลา: จังหวัดยะลา, 2522), หน้า 128.
159

101
นอกจากนั้นในปี 2521 กรมอาชีวศึกษาได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการเรี ยนวิช าชีพของโรงเรีย นสายสามัญในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง แต่ดา เนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2524162 สิ่งดังกล่าวเป็นไปตามความเชื่อของรัฐที่ว่าปัญหาทางเศรษฐกิจเป็น
ปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหาความมั่นคงในสามจังหวั ดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นการสร้าง
วิชาชีพให้กับชาวมุสลิมจึงเป็นภาระหน้าที่ที่สาคัญอีกอันหนึ่ง แม้จะดูสาคัญน้อยกว่านโยบายพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยก็ตาม ดั งที่นายสุพล กาญจนพงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีในช่วงเวลานั้นได้
กล่าวไว้ว่ารัฐควร
“...เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพให้เขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
มากขึ้น เพื่อให้เด็กจบการศึกษาชั้นมัธยมแล้วได้เรียนต่อ หากไม่เรียนไม่รู้จะประกอบ
อาชีพอะไร จึงตั้งกลุ่มจับ คนเรียกค่าไถ่ และเรียกค่าคุ้มครองจากประชาชน ซึ่งนับวัน
กลุ่มนี้จะหมดได้ยาก”163
ข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาสถานการณ์จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งได้เสนอว่า ต่อไปรัฐควรจะบรรจุวิชาชีพเข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลาม เพื่อให้เยาวชนมุสลิมเรียนรู้วิชาชีพนอกเหนือจากการเรียนรู้หลักการของศาสนาที่เป็นเรื่อง
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 164 โครงการปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามให้เป็นโรงเรียนชุมชน
โดยสาระคือ ความต้องการของรัฐที่จะช่วยเหลือเยาวชนมุสลิมที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรี ยนราษฎร์
สอนศาสนาอิสลามไปแล้ว ได้นาความรู้ไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ซึ่งความ
ต้องการเช่นนี้ ไม่ได้เป็น ความมุ่งหวังของโครงการนี้เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นความมุ่งหวังของ
นโยบายพัฒนาโรงเรียนราษฎร์แผนใหญ่ของรัฐด้วย165

162

สุวริน วรุตตมะ, การศึกษาของปัตตานีในรอบ ๒๐๐ ปี (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), หน้า 36.
163
สุพล กาญจนพงศ์, “สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดปัตตานี ” ใน นิ
รัตน์ จรจิตร และคณะ, สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 54-55.
164
คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการศึกษาองค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพครูในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้, องค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัดภาคใต้ (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์คุรุสภา, 2525), หน้า 10. และดูข้อเสนอของคณะกรรมาธิการชุดนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอความเห็นชอบ
ไปยังคณะรัฐมนตรี ข้อ (6) ที่แทบจะเป็นคาพูดเดียวกับของนายสุพล กาญจนพงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีใน
ขณะนั้น ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 11.
165
ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/2-3 พ.ค. 23 ปลัดกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐอียิปต์เสร็จสิ้นการ
เยือนชาวไทยมุสลิมภาคใต้, หน้า 2535.
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3.2.2. “ภาษาไทย” กับ “หลักสูตรการสอนศาสนาอิสลาม”
ประเด็นต่อมาที่ดูจะเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งในความคิดของรัฐและข้าราชการของรัฐในเวลานั้น คือ
ปัญหาการสอนภาษาไทยแก่เด็กและเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะเชื่อว่าการที่
คนกลุ่มนี้ไม่นิยมและไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ นอกจากจะทาให้มีทัศนคติที่เป็นลบต่อประเทศไทย
และมีทัศนคติที่ดีต่อมาเลเซียแล้วยังจะทาให้ “...คนบางกลุ่มฉวยโอกาสแอบอ้างชักชวนให้ประชาชน
เข้าใจผิดว่าตนมิใช่คนไทย และในแง่ของสังคมท่าให้มีการแบ่งเขาแบ่งเรา คนไทยที่พูดภาษาไทยใน
ชีวิตประจ่าวันเป็นคนละพวกกับคนที่ใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ่าวัน นั่นคนไทย นี่คนแขก ความ
ร่วมมือระหว่าง (กัน)ไม่มี ขาดความไว้วางใจต่อกัน”166 ซึ่งนับเป็นผลกระทบทางด้านการเมืองโดยตรง
นอกจากนั้นผลกระทบโดยตรงต่อนักเรียนชาวมุสลิมที่ไม่รู้ภาษาไทย คือ ทาให้เด็กสอบตกซ้า
ชั้นและลาออกจากการเรียนหนังสือในโรงเรียนของรัฐกลางคันจานวนมาก ในปี 2520 มีเด็กมุสลิมใน
เขตการศึกษา 2 ซ้าชั้น 33 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากฟังและพูดภาษาไทยไม่ได้ สาเหตุของการที่นักเรียน
ชาวมุสลิมมีศักยภาพในการใช้ภาษาไทยน้อยนั้น สานักศึกษาธิการเขต 2 ได้อธิบายว่าเกิดขึ้นมาจาก
ลั กษณะทางสั ง คมของสามจั งหวัดชายแดนภาคใต้ที่ มักพู ดภาษามลายู ท้อ งถิ่น หรื อภาษานายูใ น
ชีวิตประจาวัน ในขณะที่ระบบโรงเรียนของรัฐใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน นั่นทาให้ชาวมลายู
มุสลิมในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีวิถีชีวิตที่เอื้อให้เกิดการใช้ภาษาไทยมากนักเมื่อออกมา
จากพื้นที่โรงเรียน ส่งผลให้สิ่งที่เรียนมาจากโรงเรียนเลือนหายไป167 ดังที่มักกล่าวกันว่า
“...การสอนภาษาไทยในโรงเรี ย นตามชนบทแค่ ป. 4 นั้ น ไม่ ค่ อ ยได้ ผ ล
นั ก เรี ย นที่จ บแล้ ว บางคนยั ง พูด ภาษาไทยไม่ ไ ด้ดี พู ด ไม่ ชัด พู ด ไม่ถู ก ต้ อ ง เนื่ อ งจาก
นักเรี ยนใช้ภาษาไทยเฉพาะโรงเรียนและเวลาเรียนเท่านั้น พอกลับบ้านแทบไม่ได้ใช้
ภาษาไทยเลย จบออกไปแล้วก็ไม่กล้าพูดภาษาไทย นานๆเข้าก็ลืมภาษาไทยไปเลย ใน
ด้านวิชาสามัญทั่วไปก็เช่นเดียวกัน จบประถมศึกษาแล้วก็ยังท่าอะไรไม่ได้ เพราะยังไม่ได้
เรี ย นวิช าชีพ จะส่ งบุ ตรหลานให้ เรี ยนต่อชั้นสู ง ขึ้นไปอีกก็มี ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ไม่
สามารถส่งไปเรียนต่อในชั้นมัธยมได้ เพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในตัวอ่าเภอ และในสภาพ
ปัจจุบันนี้ปรากฏอยู่ทั่วไปว่า แม้นักเรียนจบชั้นมัธยมแล้วก็ไม่มีประโยชน์ จบแล้วก็หา
งานท่าไม่ค่อยได้ ต้องกลายเป็นคนว่างงานเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ได้เรียน จึงหันไปส่งบุตร
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 6.
167 คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการศึกษาองค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพครูในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้, องค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า 6.
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หลานให้เรียนในทางศาสนา เพราะผู้ที่เรียนทางศาสนาได้เรียนรู้ศาสนารู้ภาษาอาหรับ
ซึ่งชาวไทยมุสลิมทั่วไปให้ความนับถือมีหน้ามีตากว่าเรียนภาษาไทย”168
ความเข้าใจในเรื่องปัญหาทางด้านการจัดการศึก ษาในเขตการศึกษา 2 ที่มีรากของปัญหาอยู่
ที่ลักษณะทางสังคมมลายูมุสลิมเองนั้น ได้รับเสนอแนวคิดที่ตรงกันข้ามจากปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ว่า
ปัญหาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไม่ได้มีที่มาจากประชาชน หากแต่เกิดจากการที่รัฐ
ไม่สนใจที่จะจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับประชนในพื้นที่ ทุกโครงการการศึกษาของรัฐมีเป้าหมายที่จะ
ยัดเยียดให้ประชาชนพูดภาษาไทย รักชาติ และมีสานึกความเป็นไทย นอกจากนี้การจัดการเรียนการ
สอน รวมถึงตาราเรียนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นั่นคือ ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทาง
ความคิดของหลักศาสนาอิสลาม ทาให้ระบบการศึกษาของรัฐไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
เท่าที่ควร ดังนั้นปัญหาในการจัดการศึกษาในพื้นที่นี้จึง “...ไม่ได้อยู่ที่ประชาชน แต่อยู่ที่นโยบายและ
แนวทางของรัฐที่ต้องการจัดการศึกษาให้เหมาะสมที่สุดแก่ท้องถิ่น โดยค่านึงถึงศาสนา ภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในท้องถิ่น”169
ประเด็น ในเรื่องของปั ญหาเด็กชาวมลายูมุส ลิมพูดภาษาไทยไม่ได้นั้นเป็นประเด็นที่ถูกให้
ความสาคัญในแง่ของความมั่นคงอย่างมาก สิ่งดังกล่าวมีฐานคิดส่วนหนึ่งมาจากความคิดเรื่องภาษา
ของชาติที่เป็นสัญลักษณ์ของเอกภาพและความเป็นปึกแผ่นของประเทศ ดังนั้นทุกประเทศจะต้องทา
ให้ ป ระชากรของตนสามารถเข้าใจภาษาที่ได้ถูก กาหนดให้ เป็นภาษาของชาติ สิ่ งดังกล่ าวละเลย
ข้อเท็จจริงข้อหนึ่งไปว่า การมีภาษาที่แตกต่างกันไม่ใช่สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดความแตกแย้งหรือ
ความขัดแย้งภายในชาติเสมอไป 170 ในทางกลับกันนโยบายการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของรัฐในอีก
แง่หนึ่งนั้นเป็นประหนึ่ง “ดาบสองคม”171 ที่สามารถหันมาทิ่มแทงฝ่ายรัฐได้ตลอดเวลา เพราะหากสิ่ง
ดังกล่าวเป็นไปอย่างเข้มข้นและบีบคั้นหรือมีการโหมรณรงค์สิ่งดังกล่าวโดยไม่บอกวัตถุประสงค์ที่
แท้จริง อาจจะทาให้ถูกมองได้ว่ารัฐกาลังพยายามทาลายภาษามลายูซึ่งเป็นตัวตนทางวัฒนธรรมของ
คนส่วนใหญ่ในพื้นที่แห่งนี้
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เรื่องเดียวกัน.
ดู คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการศึกษาองค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพครูในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้, องค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า 7-8.
170
โมฮัมมัด อับดุล กาเดร์, “คนใต้แลปัญหา” ใน เอเชียปริทัศน์ 2, 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2523): 133.
171
ดูข้ อ เสนอดังกล่า วที่ เกิ ด ขึ้น ในช่ว งเวลานี้ ใน วิ นั ย ครุว รรณพั ฒ น์, ทั ศนะของคนไทยในสี่ จังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ที่มีต่อสหพันธ์มาเลเซีย, หน้า 259.
169

104
เห็นได้จากการที่ขบวนการพูโล (PULO)172 ได้เริ่มประกาศกดดันให้ทางการปิดการเรียนการ
สอนภาษาไทย รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีแบบส่วนกลางที่เป็นแบบพุทธ ทั้งยังข่มขู่ให้ครูมุสลิมที่สอน
ภาษาไทยหยุดทาการสอนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 173 หรือการที่ขบวนการต่อต้านรัฐในพื้นที่กลุ่ม
อื่นๆในเวลานั้นมักปฏิบัติการโดยการจับตัวครูเพื่อเรียกค่าไถ่และทาการเผาโรงเรียนของรัฐ เจ้าหน้าที่
รัฐในเวลานั้นมักจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่า กลุ่มเหล่านี้ “ต้องการเผาโรงเรียน ไม่ต้องการให้เด็กในถิ่น
ได้เรียนภาษาไทย ซึ่งจะเป็นการไม่สะดวกต่อการด่าเนินการ”174
อย่างไรก็ตามนโยบายที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และสนับสนุนหลักสูต รสามัญในโรงเรียน
ราษฎร์สอนศาสนาอิสลามอย่างแข็งขันของภาครัฐในเวลานี้ นับเป็นการนาระบบการศึกษาสมัยใหม่ใน
แบบแผนของรัฐเข้าไปหล่อหลอมชาวมุสลิมรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
การพัฒนาบทบาทของผู้นาชาวมลายูมุสลิมรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น 175 และรัฐยังหวังว่าการใช้ภาษาไทยจะ
เป็นวัฒนธรรมการศึกษาของรัฐที่คนท้องถิ่นยอมรับ และจะ“...เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการศึกษาของเยาวชนท้องถิ่น”176
ในส่วนของการปรับปรุงโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ภายหลังจากที่กระทรวงฯ
ได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520-2524 ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2520 นามาซึ่งการ
เกิดหลักสูตรประถมศึกษาปี 2521 แทนที่หลักสูตรประถมศึกษาปี 2503 ผลกระทบประการที่สาคัญ
อีกประการคือ ทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงระบบชั้นเรียนไปจากเดิมทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา กล่าวคือ จากเดิมระดับชั้นประถมศึกษามี 7 ปี ระดับมัธยมต้นมี 3 ปี และระดับมัธยม
ปลายมี 2 ปี แผนการศึกษานี้ทาให้การศึกษาระดับประถมเหลือเพียงแค่ 6 ปี ระดับมัธยมต้น 3 ปี
และระดับมัธยมปลาย 3 ปี หรือที่เรียกกันว่า “ระบบหกต่อสามต่อสาม” (6:3:3) นอกจากนั้นยังเป็น
การปรับรูปแบบการศึกษาที่จากเดิมระดับประถมยังแบ่งออกเป็นประถมศึกษาต้นและประถมศึกษา
172

ดูรายละเอียดและที่มาของขบวนการนี้ในบทที่ 5
“ขจก. ปฏิบัติการณ์โหด” เทศาภิบาล (ธันวาคม 2522) อ้างถึงใน คณะกรรมการดาเนินการตาม
โครงการศึกษาองค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, องค์ประกอบของ
ปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า 4.
174
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ, ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาในจังหวัดภาใต้ (4 มกราคม 2523-26 ธันวาคม 2523) จานวน 12 ปึก 913 หน้า (ปึกที่ 1
ในจานวน 12 ปึก), หน้า 49.
175
สุรินทร์ พิศสุวรรณ, “ผู้นา ความขัดแย้ง และความรุนแรง: สภาวการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ใน
เอเชียปริทัศน์ 2, 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2523): 37.
176
ไข่มุก อุทยาวลี, รายงานการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อบูรณาการทาง
สังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547, หน้า 135.
173

105
ปลาย แผนการศึกษานี้จึงทาให้ระดับประถมศึกษากลายเป็นการศึกษาตอนเดีย วกันตลอด ระบบ
ดังกล่าวนี้จะบังคับใช้จริงตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 เป็นต้นไป177
ดัง นั้ น หลั ก สู ตรศาสนาอิ ส ลามหรื อ การสอนศาสนาอิ ส ลามในระดั บ ประถมที่ เ ริ่ มด าเนิ น
โครงการมาตั้งแต่ปี 2519 ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ วก. 930/2518 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2518 อันเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กาหนดให้มีการสอนวิชาศาสนาอิสลามใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดาเนินการมาได้แค่
ช่วงระยะเวลาสั้นๆนั้น จาต้องทาการปรับหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรประถมศึกษาปี
2521 จากการที่สานักงานศึกษาธิการเขต 2 ได้พิจารณาว่าการเรียนการสอนในเขตการศึกษา 2
ในช่วงก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากขาดบุคลากรที่จะมาทาการสอนและขาดงบประมาณ
สนับสนุน178
สิ่งดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลของแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดยะลาว่า การศึกษาใน
จังหวัดมีปัญหาทางด้านการกระจายตัวของโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระดับประถม มัธยม
อาชีวศึกษา หรือแม้กระทั่งการศึกษานอกโรงเรียนไปยังพื้นที่ชนบทของตัวจังหวัด ดังนั้นในปี 2522
จังหวัดยะลาจึงมีโครงการกระจายการศึกษาไปยังทุกพื้นที่ในจังหวัด ผ่านโครงการ 51 โครงการ โดย
จะเสนอของบประมาณจ านวน 82,400,186 บาท ซึ่งแบ่งเป็นโครงการจากส่ วนกลางจานวน 24
โครงการ ที่มุ่ งแก้ปั ญ หางานก่อ สร้ างอาคารเรีย นเพิ่มเติม ในชนบท เพิ่ม อัต ราก าลั งครู ปรับ ปรุ ง
หลักสูตรและการพลศึกษา โครงการของส่วนภูมิภาค 11 โครงการ เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนา
ระบบศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นเพื่อ ให้ ประชาชนมุ ส ลิ มสามารถอ่า นพู ดเขีย นภาษาไทยได้ ส่ ว น
โครงการของส่วนท้องถิ่นมี 16 โครงการ ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่มุ่งสอนตามหลักสูตรการศึกษาใหม่ ซึ่ง
เป็นผลมาจากการประกาศใช้แผนพัฒนาทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520-2524 ของส่วนกลาง179
ในปี 2522 เนื่องจากจาต้องปรับหลักสูตรการสอนศาสนาอิสลามให้สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศาสนาอิสลามจานวน 32 คน โดย
ทั้งหมดจะมาประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงศึกษาธิการ ณ สานักงานการศึกษาเอกชน เพื่อ
177

ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/ป8/2520/4 หลักสูตรและแบบเรียน (จานวน 1 ปึก) (ไม่ปรากฏเลข

หน้า).
178

ไข่มุก อุทยาวลี, รายงานการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อบูรณาการทาง
สังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547, หน้า 127, 129, 131-133, 138.
179
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป8/2521/1 (ปึกที่ 2 ในจานวน 2 ปึก) นโยบายและการดาเนินงานทาง
การศึกษา (5 มกราคม 2521 -22 ธันวาคม 2521) จานวน 2 ปึก 153 หน้า, หน้า 122.

106
ร่ างแบบเรี ย นวิช าศาสนาอิส ลามส าหรั บใช้ ส อนในโรงเรี ยนราษฎร์ ส อนศาสนาอิส ลามในภาคใต้
โดยเฉพาะ ที่ประชุมมีความเห็นว่าในขั้นแรกควรจัดทาแบบเรียนวิชาภาษาอาหรับซึ่งเป็นหัวใจของ
การศึกษาศาสนาอิสลาม จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญภาษาอาหรับเพื่อ
ยกร่างแบบเรียนชุดนี้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิมาจากส่วนภูมิภาค 18 คนประกอบไปด้วย ดาโต๊ะยุติธรรม
หรือผู้ตัดสินคดีของศาสนาอิสลามที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลของรัฐ กรรมการอิสลามประจาจังหวัด โต๊ะครู
หรือเจ้าของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม อิหม่ามหรือประธานในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาอิสลามจากจังหวัดต่างๆ และมาจากส่วนกลาง 12 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสลามในเขต
กรุงเทพฯ ครูจากโรงเรียนอิสลามวิทยาลัย ผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในภาคกลาง 180
พร้อมกันนั้นในที่ประชุมก็ได้มีการตรวจร่างแบบวิชาภาษาหรับเพื่อใช้สาหรับโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลาม นายรังสฤษฏ์ เชาวน์ศิริ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ประชุมครั้ งนี้ ได้กล่ าวว่าการดาเนิ นการครั้งนี้ “...เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งให้
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม มีแบบเรียนที่ดีและเหมาะสม ใช้เรียนใช้สอน”181
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2523 นายสิปปนนท์ เกตุทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใน
เวลานั้ น ได้กล่ า วในโอกาสที่ตนได้รับเชิญไปเป็ นประธานในการเปิดงานสั มมนาครูและนักเรีย น
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่โรงเรียนปานะสัมพันธุ์วิทยา กรุงเทพมหานครว่าตน “...
จะสนับสนุนคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและส่านักงานศึกษาธิการเขต 2 จัดท่าแบบเรียนวิชา
ศาสนาที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยจะขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาอิสลาม”182
ในขณะที่สานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติได้ให้ ข่าวว่าทางสานักงานกาลังเตรียมจัด
สัมมนาครั้งใหญ่ระดับผู้บริหารโรงเรียนในสี่จังหวัดภาคใต้ เพื่อพิจารณาการดาเนินการเกี่ยวกับการ
สอนศาสนาอิส ลามในโรงเรี ย นประถมศึ กษาของสี่ จังหวั ดภาคใต้ทั้ งนี้วั ตถุประสงค์ของโครงการ
ดังกล่าวนี้ คือ ทางสานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติต้องการที่ จะลดความเหลื่อมล้า
ระหว่างศาสนาพุทธกับ ศาสนาอิสลาม และต้องการให้ นักเรียนมุส ลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความรู้ทางภาษาไทยมากขึ้น นายรุ่ง แก้วแดง รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
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หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , ก/3/2522/17 ปั ญ หาแบบเรี ย นตามหลั ก สู ต รใหม่ (4 มกราคม- 23
พฤศจิกายน 2522) จานวน 1 ปึก 45 หน้า, หน้า 81.
181
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/26 ก.พ. 22 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเพื่อ
ตรวจร่างแบบเรียนภาษาอาหรับ, หน้า 957.
182
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/3/2523/1 การศึกษา (4 มกราคม 2523-31 ธันวาคม 2523) (ปึกที่ 2 ใน
จานวน 5 ปึก) จานวน 5 ปึก 283 หน้า, หน้า 74.

107
แห่งชาติได้อธิบายความเกี่ยวเนื่องของโครงการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมของรัฐกับการใช้
ภาษาไทยของนักเรียนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า
“...ตามปกติแล้วคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในสี่จังหวัดภาคใต้ เมื่อเรียนจบ
ชั้น ป.4 แล้ว ผู้ปกครองมักน่าไปเข้าโรงเรียนราษฎร์ที่สอนศาสนาอิสลามของตนหรือที่
เรียกว่าโรงเรียนปอเนาะ ซึ่งมีระเบียบทางศาสนาที่เคร่งครัดมาก เด็กดังกล่าวจึงมีความรู้
ทางภาษาไทยน้อยและไม่ได้เรียนจนครบเกณฑ์การศึกษาที่ก่าหนดไว้ถึงชั้นประถมศึกษา
ที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ จึงมี โครงการที่จะให้ มีการสอนทางศาสนาอิส ลามส่ าหรับ
โรงเรียนที่มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 50 ขึ้นไป เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ ได้
เรียนจบครบหลักสูตรภาคบังคับ ซึ่งเรื่องนี้เราได้มีการอบรมครูไปจ่านวนหนึ่งแล้ว...โดย
จะให้มีการสัมมนาเรื่องนี้ที่จังหวัดยะลา”183
ดังนั้น ภายหลังจากที่กระทรวงได้เริ่มดาเนินการปรับเปลี่ยนหลักสูตรวิชาศาสนาอิสลามใน
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในภาคใต้แล้ว ในปีเ ดียวกันนี้ (พ.ศ. 2523) สานักงานศึกษาธิการ
เขต 2 จึงเริ่มดาเนินการปรั บปรุ งหลั กสูตรการสอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ระดับประถม โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศาสนาอิสลาม ได้แก่ ประธานกรรมการ
อิสลามประจาจังหวัด ดาโต๊ะยุติธรรม ครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ครู
สอนศาสนาอิสลามในระดับประถม มัธยม วิทยาลัยครูยะลา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี เข้ามาร่วมประชุมเพื่อยกร่างหลักสูตรการสอนศาสนาอิสลามในระดับประถมขึ้นใหม่ โดย
ที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อวิชาจากวิชาศาสนาอิสลามเป็นอิสลามศึกษา รายวิชาที่ทาการสอนมี
ทั้งสิ้น 5 วิชา ได้แก่ หลักศรัทธา ศาสนบัญญัติ ศาสนประวัติ อัลกุรอาน และจริยธรรม ทั้งนี้ให้จัดเข้า
ไว้ในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย แทนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาพุทธ ส่วนระดับมัธยมได้เริ่มดาเนินโครงการในปีเดียวกัน
นอกจากนี้ได้กาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทาการสอนว่าจะต้องเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน มีความรู้วิชาสามัญเทียบเท่าชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่า โดยทางจังหวัดจะเป็นผู้รับผิดชอบการอบรมครูผู้สอนวิชาอิสลาม
ศึกษาและผู้บ ริ ห ารของโรงเรี ย นต่างๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2522-2523 เมื่อ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โอนไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
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หอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ , ก/3/2523/8 การศึก ษาในระดับ ประถมศึก ษา (3 มกราคม 2523 -3
ธันวาคม 2523) จานวน 1 ปึก 68 หน้า, หน้า 60.

108
ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจการอบรมครูผู้สอนศาสนาอิสลามกับผู้บริหาร
โรงเรียนจึงตกมาอยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการเขต 2184
จนกระทั่งปี 2524 ได้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรประถมศึกษา ปี 2521 ผลปรากฏว่า
ผู้บ ริห ารและครู ยังไม่เข้าใจหลั กสูตรอย่างชัดเจน ใช้วิธีการสอนตามหลักสู ตรเก่ า และการวัดผล
ประเมินผลยังไม่ถูกต้องตามหลักสูตรใหม่ 185 แต่ทว่าโครงการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาของรั ฐ ได้ขยายออกไปถึง 800 แห่ งในปี 2524 แม้ว่าตัวเลขนี้จะรวมจังหวัดอื่นที่มี
ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมด้วยก็ตาม นอกจากนี้ทางศึกษาธิการเขต 2 และทางจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้ประสานงานกันโดยตั้งงบประมาณจานวน 4,227,520 บาท เพื่อดาเนินโครงการนี้ในเขต
การศึกษา 2186
อย่ างไรก็ ตามการดาเนิ น การทางด้ านการศึ กษาของรั ฐ ในเวลานี้อาจกล่ าวได้ว่ าเป็นการ
ดาเนินการอยู่บนฐานคิดในเรื่อง “เอกภาพทางสังคมวัฒนธรรม”187กล่าวคือ มีการเรียนการสอนวิชา
สามัญในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม และการมีวิชาสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนของรัฐ ซึ่ง
ทาให้เห็นถึงการพยายามปรับระบบการศึกษาของรัฐให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และดาเนินการปรับ
ระบบการศึกษาของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐ แม้จะทาให้เห็นถึงการขยายอานาจทางการศึกษาของ
ภาครัฐ แต่ก็ทาให้เห็นถึงการยอมรับหลักคิดทางวัฒนธรรมและศาสนาของชาวมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อยู่ในตัว แม้การดาเนินการสอนวิชาศาสนาอิสลามอาจไม่สมประสงค์ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้นัก หากแต่นโยบายดังกล่าวเป็นหมุดหมายสาคัญในการเปลี่ยนหลักสูต รการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้จากอานาจรัฐส่วนกลาง เพื่อเป็นการลดความตึงเครียดทางสังคมวัฒนธรรมใน
พื้นที่ในอีกทางหนึ่ง ไข่มุก อุทยาวลี มองนโยบายการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมของรัฐ
ในช่วงนี้ว่า
“...เป็นการยึดหลักการสอนในระบบโรงเรียน และมีความพยายามบูร ณาการ
วัฒนธรรมและสังคม ภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหาส่านึกในการเป็นพลเมืองของประเทศ
184

ไข่มุก อุทยาวลี, รายงานการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อบูรณาการทาง
สังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547, หน้า 127, 129, 131-133, 138.
185
เชื่อง ชุมพงศ์, “สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของจังหวัดปัตตานี ” ใน นิรัตน์
จรจิตร และคณะ, สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 49.
186
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/3/2524/11 การศึกษาระดับประถม (6 มกราคม- 24 ธันวาคม 2524)
จานวน 3 ปึก 167 หน้า (ปึกที่ 3 ในจานวน 3 ปึก), หน้า 147.
187
คานี้เป็นคาที่ใช้โดย ไข่มุก อุทยาวลี ดู ไข่มุก อุทยาวลี, รายงานการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการจัด
การศึกษาของรัฐ ที่มีต่อบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547, หน้า 135.

109
ดังนั้นการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษาจึงมีการอบรมทั้งผู้สอน การสร้าง
หลั กสู ตรเพื่อให้ อยู่ ในแบบแผนเดียวกัน เป้าหมายนอกจากจะใช้นโยบายนี้และการ
ด่าเนินการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วยังรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงที่มีประชากรนับ
ถือศาสนาอิสลาม แนวทางการจัดการสอนวิชาอิสลามศึกษาดังกล่าวเป็นพื้นฐานสู่การ
ขยายให้มีการสอนอิส ลามศึกษาชั้นสูงขึ้นไปในระดับมัธยมและอุดมศึกษา ซึ่งนับเป็น
การศึกษาทางเลือกหนึ่งในการศึกษาท้องถิ่นภาคใต้ของเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม
และการขยายผลการศึกษาสู่ระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา จะเป็นการเปิดโอกาสให้
นั ก เรี ย น (ที่ ) สนใจด้ า นศาสนาได้ ศึ ก ษาต่ อ ในประเทศม ากกว่ า ไปศึ ก ษาต่ อ ยั ง
ต่างประเทศ”188
ต่อมาในปี 2523 สานักงานศึกษาธิการเขต 2 ได้เสนอว่า นักเรียนมุสลิมในเขต 2 ภายหลัง
จากจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนของรัฐแล้วมักจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนาอิสลาม สืบเนื่องจากโรงเรียนระดับมัธยมของรัฐในพื้นที่ไม่มีการสอนวิชาศาสนาอิสลาม
จึงทาให้ขาดความนิยมจากชาวมุสลิมในพื้นที่ สิ่งดังกล่าวนามาซึ่งการเกิด “หลักสูตรอิสลามศึกษา
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2523” ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อสิ่ งดังกล่ าว และยังเป็นการวาง
พื้นฐานในการขยายการศึกษาในหลักสูตรอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยเป้าหมายของ
การศึกษานั้นนอกเหนือจากการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักและสาระของศาสนาอิสลามอย่า งรอบ
ด้า นแล้ ว ยั ง เป็ น ไป “...เพื่ อให้ เกิ ด ความเชื่ อถื อ ทั ศ นคติ และการปฏิ บัติ ที่ ถูก ต้ องพ้ นจากความ
งมงาย”189
การที่รัฐและหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่นมีความกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนการเรียนการ
สอนและจัดการอบรมเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลามในช่วงเวลานี้นั้น
วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการมักจะทาให้เห็นถึงเป้าหมายที่มีมากกว่าความต้องการที่จะสนับสนุน
การศึกษาหลักธรรมและวิชาการศาสนา สังเกตได้จากการจัดอบรมหลักธรรมของศาสนาอิสลามให้แก่
เยาวชนมุสลิมในช่วงของการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของสถาบันการศึกษาในจังหวัดยะลาและมูลนิธิ
อิส ลามประสานวิ ท ย์ เมื่ อ ปี 2524 ที่เ ป็ น ไปเพื่ อ “...ให้ เ ยาวชนไทยมุ ส ลิ ม ได้ รั บ ความรู้ ท างด้ า น
หลักธรรมและจริยธรรมของศาสนาน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน เป็นการสร้างทัศนคติที่ดี ตลอดจนเป็น
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 134.
ไข่มุก อุทยาวลี, รายงานการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อบูรณาการทาง
สังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547, หน้า 146.
189

110
การสร้างความเข้าใจอันดี และมีความร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างส่วนราชการและประชาชนใน
ท้องถิ่น”190
อย่ างไรก็ ต ามในปี 2524 มี นัก เรี ย นมุ ส ลิ ม ที่จ บชั้น ประถมศึ กษาของรั ฐ แล้ ว เข้ าศึ ก ษาใน
โรงเรีย นมัธยมของรัฐ เพิ่มมากขึ้น กล่าวคือในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจานวน 33,020 คน เป็น
นักเรียนมุสลิมจานวน 8,399 คน หรือประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมทั้งหมดใน
ปีการศึกษานั้น ซึ่งแน่นอนว่าตัวเลขนี้ยังมีจานวนน้อยกว่าจานวนนักเรียนมุส ลิมที่เข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามมากพอสมควร 191 นอกจากนี้มักจะมีข่าวออกมาเสมอว่าเด็กและ
เยาวชนมลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่อยู่บริเวณแนวชายแดน มักจะข้ามไป
เรียนหนังสือในรัฐตอนเหนือของมาเลเซียเป็นจานวนมาก192
อย่างไรก็ตาม ในปี 2523 นับเป็นช่วงเวลาของการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาวิชาอิสลาม
ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างขนานใหญ่ นอกจากจะมีการปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษา
เพื่อให้ เ ข้าไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของระบบการเรี ยนการสอนในโรงเรีย นประถมและมั ธ ยมของรัฐ แล้ ว
ทางด้ า นของโรงเรี ย นราษฎร์ ส อนศาสนาอิ ส ลามได้ ด าเนิ น การปรั บ เปลี่ ย นหลั ก สู ต รในเวลานี้
เช่นเดีย วกัน โดยการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวเห็ นได้ชัดว่าเป็นผลมาจากการประกาศใช้แผนพัฒ นา
การศึกษาแห่งชาติ ปี 2520-2524 ซึ่งทาให้โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จาต้องปรับระบบระดับชั้นเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาดังกล่าว
เนื่ อ งจากแต่ เ ดิ ม นั้ น หลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ จั ด ท าโดยความร่ ว มมื อ ของ
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนและเขตการศึกษา 2 ในปี 2513 นั้นมีการแบ่งการเรียนการสอนวิชา
ศาสนาอิสลามหรืออิสลามศึกษาเป็นสามระดับ คือ ระดับต้น (อิบติดาอี) ใช้เวลาเรียน 4 ปี ระดับกลาง
(ซานาวี) ใช้เวลาเรียน 3 ปี และระดับสูง (อาลี) ใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยในปี 2523 ยังคงระบบการเรียน
สามระดั บ เช่ น เดิ ม แต่ เ ปลี่ ย นระยะเวลาเรี ย นเป็ น ระดั บ ต้ น (อิ บ ติ ด าอี ย ะห์ ) ใช้ เ วลาเรี ย น 4 ปี
ระดับกลาง (มุตตาวัซซีเตาะห์) ใช้เวลาเรียน 3 ปี และระดับสูง (ซานาวียะห์) ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดย
ระบบดังกล่าวนี้จะประกาศใช้ในปี 2524193 การปรับระบบชั้นเรียนของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
190

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/3/2524/1 การศึกษา (8 มกราคม – 26 ธันวาคม 2524) จานวน 4 ปึก
185 หน้า (ปึกที่ 2 ในจานวน 4 ปึก), หน้า 53.
191
มาโนชญ์ บุญญานุวัตร, “ความก้าวหน้าของการศึกษา ของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”,
หน้า 219-220.
192
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/3/2524/11 การศึกษาระดับประถม (6 มกราคม- 24 ธันวาคม 2524)
จานวน 3 ปึก 167 หน้า (ปึกที่ 3 ในจานวน 3 ปึก), หน้า 147.
193
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/4 เม.ย. 26 ความเป็นมาของหลักสูตรอิสลามศึกษา, หน้า 1951-1952.
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อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้นั้นส่วนหนึ่งจึงดาเนินไปเพื่อทาให้ระดับชั้นเรียนกับตารา
เรียนทางด้านอิสลามศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการดาเนินโครงการปรับปรุงมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ มีความ
สอดคล้องกัน เพื่อให้ทั้งตาราเรียนและระบบชั้นเรียนของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้สนองแผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
เหตุผลหนึ่งของการที่นักเรียนชาวมุสลิมเริ่มที่จะเข้าสู่การศึกษาตามระบบโรงเรียนมัธยมของ
รัฐมากขึ้น อาจเป็นไปได้ว่าคือเรื่องการปรับหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษาของรัฐเอง แต่อีกปัจจัย
หนึ่งที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่ อนกว่ากัน คือความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะเวลานั้น ที่
เริ่มทาให้ชาวมุสลิมเข้ามีปฏิบัติสัมพันธ์กับชาวไทยพุทธ ไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนบ้าน เจ้านายกับลูกน้อง
หรือในฐานะชาวบ้านกับข้าราชการของรัฐ ที่เริ่มจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตประจาวัน194 และทา
ให้การยอมรับระบบการศึกษาของรัฐกลายเป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าสู่ระบบการทางานที่ดีและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนไปอีกขีดขั้นหนึ่งได้
ในเวลานี้ชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คงเริ่มตระหนักแล้วว่าการศึกษาแบบจารีต
ที่เน้นการเรียนรู้หลักการและการปฏิบัติ ตนตามศาสนานั้นไม่เพียงพอในการไขว่คว้าหน้าที่การงานที่
ดีกว่าได้ เพราะถ้ายังคงรักษาจารีตการเรียนรู้หลักการทางศาสนาที่เข้มข้นแบบเดิม นั่นย่อมหมายถึง
การทาลายโอกาสของตนในการเข้าสู่งานในระบบราชการและระบบบริษัทร้านค้าที่เริ่มขยายตัวมา
ตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ และยังเป็นการปิดกั้นการยอมรับจากรัฐและระบบราชการไปในตัว และอีก
ปัจจัยหนึ่งคือ การที่เหล่ากลุ่มเยาวชนมุสลิมที่ผ่านการศึกษาตามระบบของรัฐและกลับไปรับราชการ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นบ้านเกิดของตน สถานภาพของมุสลิมรุ่นใหม่ที่ผ่านการศึกษาใน
แบบของรัฐไทยนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ปลุกจิตสานึกทางอ้อมให้ชาวบ้านมุสลิมใน
พื้นที่เหล่านั้นเกิดความสนใจต่อการศึกษาในระบบของรัฐที่สามารถกรุยทางให้ลูกหลานของตนเข้าสู่
การทางานในระบบราชการท้องถิ่น ซึ่งจะทาให้กลุ่มคนเหล่านี้เริ่มส่งเสริมให้ลูกหลานของตนเข้าเรียน
ในระบบโรงเรียนสามัญของรัฐ ที่ตนสามารถเล็งเห็นอนาคตทางอาชีพของลูกหลานได้อย่างประจักษ์
ชัดจากเยาวชนรุ่นก่อนหน้าที่เข้ารับการศึกษาแบบรัฐผ่านโครงการต่างๆ 195 และยังทาให้ชาวมุสลิมใน

194

ดูการนาแนวคิดเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนต่างวัฒนธรรม คือ ชาวมลายูมุสลิมหรือไทยมุสลิม กับ
ชาวไทยพุทธในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เอื้อให้เกิดการพยายามประนีประนอมกันทางศาสนาและประเพณี
เพื่อการอยู่ร่วมกันของกลุ่มที่มีความต่างขั้วทางวัฒนธรรมและศาสนา ใน รัตติยา สาและ, ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิก
ที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544).
195
เรื่องเดียวกัน, หน้า 172.
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ตัวเมืองที่มีความรู้และฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี เริ่มส่งลูกหลานของตนเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐใน
ระดับการศึกษาขั้นสูง
นอกจากนี้ผู้นาทางศาสนาในพื้นที่เริ่มที่จะมีความคิดในทานองเดียวกัน เนื่องจากเห็นว่าการ
เข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐนั้นจะทาให้ลูกหลานของพวกเขามีความรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ ทาให้มี
โอกาสเข้า รั บ ราชการ อัน เป็ น สิ่ งที่ “มีห น้ ามี ตา” ในสั งคม 196 และในส่ ว นของโต๊ะ ครู นั้น การส่ ง
ลูกหลานของตนเข้ารับการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษานั้น ยังทาให้ลูกหลานของตนมีความรู้ที่จะ
ปรั บ ระบบการเรี ย นการสอนของโรงเรียนราษฎร์ส อนศาสนาอิส ลาม ให้ ส อดคล้ องตามโครงการ
สนับสนุนของรัฐทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดของโรงเรียนของตน
การเริ่มยอมรับระบบการศึกษาในแบบของรัฐนั้นแง่หนึ่งอาจมองได้ว่าเป็นผลสาเร็จของรัฐใน
การรับเอาวัฒนธรรมทางการศึกษาของคนในท้องถิ่นเข้ามาสู่ระบบการศึกษาแบบทางการ แต่ในทาง
หนึ่ ง การสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งก่ อ นหน้ า และในห้ ว ง
ระยะเวลาเดียวกันนี้ของรัฐกลับถือเป็นปัจจัยสาคัญในการทาชาวมุสลิมจาต้องน้อมรับการศึกษาแบบ
รั ฐ อย่ า งจ าเป็ น ซึ่ ง อาจจะนั บ ได้ว่ า เป็ น การสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงในระบบการศึ กษาผ่ า นการ
ดาเนินการนอกระบบการศึกษาที่เอื้อให้เกิดผลแก่กันและกัน
การนาวิชาอิสลามศึกษามาบรรจุ ในหลักสูตรการเรียนการสอนของทั้งโรงเรียนระดับประถม
และมัธยมของรัฐนั้น ในระยะแรกเริ่มได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้านมุสลิมในทานองไม่เห็นด้วย
กับโครงการนี้ เนื่องจากเกรงว่ารัฐจะนาครูที่นับถือศาสนาพุทธมาสอนศาสนาอิสลามให้กับนักเรียนที่
เป็นมุสลิม แต่พอดาเนินการไปได้ระยะหนึ่งเริ่มเป็นที่ยอมรับของชาวมุสลิมในพื้นที่ โดยทางการอ้าง
เหตุผ ลของการเริ่มยอมรั บดังกล่าวว่าสื บเนื่องจากการคัดเลือกบุคคลที่ล้ว นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทาง
ศาสนาและเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนากิจ ซึ่งข้อมูลนี้นับว่าสอดคล้องกับข้อมูลที่นายสมาน แสง
มะลิ เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้กล่าวไว้ว่า “...ส่าหรับการด่าเนินงานตาม
โครงการนี้ จะมอบให้ทางจังหวัดจัดหาโต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม และผู้มีความรู้ทางศาสนาตามเกณฑ์ที่
ก่าหนด และเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นหรือครูประจ่าการที่ได้รับการอบรมแล้ว ครูเหล่านี้
จะได้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 30 บาท”197 นอกจากนี้รัฐยังเชื่อว่าการดาเนินการเช่นนี้ยังเป็นประโยชน์
ต่อผู้รู้ทางศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะว่า “...ปกติบุคคลเหล่านี้จบการศึกษา
196

คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการศึกษาองค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพครูในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้, องค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า 7.
197
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/ป/2524/11 การศึกษาระดับประถม (6 มกราคม-24 ธันวาคม 2524)
จานวน 3 ปึก 167 หน้า (ปึกที่ 3 ในจานวน 3 ปึก), หน้า 147.

113
ออกมาอยู่บ้านเฉยๆหลายคน หางานท่าไม่ได้ โครงการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน จึงเป็นโครงการ
ที่ช่วยหางานให้คนได้ท่าอีกด้วย”198
แม้จะเห็นถึงความพยายามในการนาหลักสูตรอิสลามศึกษาเข้ามาบรรจุในระบบการศึกษา
ของทางการทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จนทาให้ชาวบ้านจานวนหนึ่งเริ่มที่จะเห็นด้วย
กับโครงการดังกล่าวของรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังไม่สามารถปฏิเสธได้ในเวลานี้คือ โรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนาอิสลามยังได้รับความนิยมจากชาวมุสลิมในพื้นที่มากกว่าโรงเรียนตามระบบของรัฐดังที่ได้
อธิบายเหตุผ ลไว้ข้างต้น แล้ว แม้ว่าความนิยมในการเข้าสู่การศึกษาในโรงเรียนสามัญของรัฐจะมี
แนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ หากแต่ยังมีข้อมูลบางชุดเสนอว่า สาเหตุหนึ่งที่โ รงเรียนสามัญ
ศึกษาของรัฐยังได้รับความนิยมน้อยกว่าโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม คือ เขตการศึกษา 2 ไม่ได้
สนับสนุนหลักสูตรการสอนวิชาอิสลามศึกษาในเขตพื้นที่อย่างจริงจังนัก แม้จะมีการโฆษณาให้เห็นว่า
เขตการศึกษา 2 มีการเคลื่อนไหวเพื่อดาเนินโครงการดังกล่าว มีความเอาใจใส่ต่อหลักสูตรวิชาอิสลาม
ศึกษาผ่านการจัดทาแบบสูตรและแบบเรียนใหม่ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็ตาม199
แม้ว่าจะเห็นถึงกรอบคิดที่แฝงไปด้วยอคติบางประการที่แสดงออกมาผ่านนโยบาย แต่การที่
รัฐไทยที่มีจารีตแบบพุทธเป็นแกนทางความคิดและหลักปฏิบัติหลักในระบบราชการ กลับยอมรับ
หลักการทางศาสนาอิสลามให้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนของรัฐ ซึ่งเป็นแหล่งเผยแพร่วัฒนธรรมแบบพุทธ
ของรัฐได้นั่นแสดงให้เห็นถึงนโยบายความมั่นคงของรัฐต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สร้างบรรยากาศที่
เปิดกว้างมากพอที่จะเอื้อให้วัฒนธรรมการเรียนรู้ทางศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่
ในท้องถิ่นสามารถที่จะเข้ามาหลอมรวมกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ของรัฐส่วนกลางได้ ทาให้เห็นถึงผล
ของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นตัวแปรที่สาคัญอันหนึ่งในการ
ทาให้รัฐเริ่มมีนโยบายที่ยอมรับในความหลายหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในชาติโดยเฉพาะ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้200

198

มาโนชญ์ บุญญานุวัตร, “ความก้าวหน้าของการศึกษา ของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”,

หน้า 227.
199

คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการศึกษาองค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพครูในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้, องค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า 7
200
ดู จิระพันธ์ เดมะ, “หลักสูตรและการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ใน รายงานโครงการ
ประชุมทางวิชาการ เรื่อง “มลายูกับรัฐไทยในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมกับการสร้างความเป็นธรรม (ปัตตานี:
วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ส ถ า บั น ส มุ ท ร รั ฐ เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2551), หน้า 212-213.
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โครงการต่อไปของรัฐที่จะขอนามาอธิบายในที่นี้ คือ “โครงการจัดสอนภาษาไทยแก่เด็กเล็ก”
จากข้อมูลของคณะกรรมาธิการการศึกษาติดตามผลการดาเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไข
สถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านการศึกษาจะเห็นได้ว่าโครงการนี้ดาเนินมาตั้งแต่ก่อน
ปี 2523 โดยเป็นโครงการของคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ที่จะจัดการศึกษาใน
ท้องถิ่นที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้พูดภาษาไทย (กลาง) เพื่อส่งเสริมให้เด็กในภาคต่างๆที่มีวิถีชีวิตและ
อยู่ในสังคมที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยสามารถใช้ภาษาไทยได้ นั่นหมายความว่าโครงการดังกล่าวนี้ไม่ ได้
ครอบคลุมเพียงแค่เขตการศึกษา 2 เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงพื้นที่ของชาวเขา พื้นที่เขตการศึกษา 8
ในภาคเหนือ201และพื้นที่เขตการศึกษา 11 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน 202ด้วย ตาม
โครงการจะมี ก ารเปิ ด ชั้น เรี ย นเพื่ อฝึ ก การใช้ ภ าษาไทยแก่ เด็ ก เล็ ก ก่ อ นเข้ า ชั้ น ประถมศึ ก ษาเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งในปีการศึกษา 2524 นี้ จะทาการเปิดทาการสอนในเขตการศึกษาที่ 2 เป็นจานวน
120 โรง โรงเรียนละ 1 ห้อง203 โดยการเปิดชั้นเรียนภาษาไทยแก่เด็กเล็กดังกล่าวนี้จะเป็นการเพิ่มชั้น
เรียนเข้าไปในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์ของโครงการดังกล่าวนี้
นั้น นายสมาน แสงมะลิ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ได้กล่าวว่า
สปช. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีจัดชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดของสปช. ดังนี้
1. ทาการเปิดชั้นเรียนภาษาไทยแก่เด็กเล็กในท้องถิ่นที่นักเรียนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ไม่พูด
ภาษาไทยหรือพูดภาษาท้องถิ่นที่บ้าน การขอเปิดชั้นเด็กเล็กตามข้อนี้ให้ทางจังหวัดต่างๆส่ง
คาร้องมายังสปช.ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม
2. ทาการเปิดชั้นเด็กเล็กในพื้นที่ที่รัฐประกาศเป็นเขตชนบทยากจนหรือตั้งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล
และกันดาร หรือตั้งอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม204
โครงการดังกล่าวนี้ทางสปช.มีเป้าหมายที่จะขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเมื่อสิ้นแผนการศึกษา 5 คือ ปี 2529 นายรุ่ง แก้ว
แดง รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์
หลักของโครงการนี้คือ “...มุ่งให้เด็กมีความพร้อมในการที่จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป
ความพร้อมในที่นี้คือ ความพร้อมทางกายภาพ ทางอารมณ์ การสามารถอยู่กับเพื่อนฝูงได้ ไม่เน้นด้าน

201

ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีษะเกษ
203
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/3/2524/1 การศึกษา (8 มกราคม -26 ธันวาคม 2524) จานวน 4 ปึก
185 หน้า (ปึกที่ 1ในจานวน 4 ปึก), หน้า 9.
204
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 3 ในจานวน 3 ปึก), หน้า 145.
202
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วิชาการอย่างการจัดการศึกษาอนุบาลของเอกชน”205 แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้แล้วจะเห็นว่า โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะปรับทักษะการใช้ภาษาไทยของเด็กเล็กชาวมุสลิมที่ใช้
ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยเมื่อขึ้นสู่ระดับชั้นประถมศึกษาได้
หากสังเกตโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดของรัฐ แทบจะกล่าว
ได้ว่าทุกโครงการล้วนเกี่ยวพันกับการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยของชาวมุสลิมในพื้นที่แห่งนี้
ทั้งสิ้ น การดาเนิ น การดังกล่ าวนี้ มีที่มาจากปัจจัยส าคัญสองประการดังที่กล่ าวไว้แล้ ว ข้างต้น คื อ
เป้าหมายของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องการให้ชาวมุสลิมใน
พื้นที่นี้สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างทั่วถึง และยังมีที่มาจากการที่รัฐเชื่อว่าความสามารถในการใช้
ภาษาไทยได้ของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในประเทศนั้น จะสามารถทาให้สื่อสารเข้าใจกันได้ อันเป็นผลให้
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับคนไทยกลุ่มอื่นๆ ซึ่งจะทาให้คนเหล่านี้มีสานึกในความเป็นคนไทยอัน
เป็นสิ่งที่รัฐเชื่อว่าเป็นรากฐานของความมั่นคงของชาติ
อย่างไรก็ตามนโยบายที่มุ่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กลับถูกเสนอในข่าวช่วงปี 2524 ว่าประสบความล้มเหลว เนื่องจากยังมีอัตราประชากรที่ยังไม่
รู้ ภ าษาไทย 25 เปอร์ เซ็ น ต์ ท าให้ การพัฒ นาการศึ ก ษาในระยะเวลานี้ถู ก มองว่า ไม่ส ามารถช่ ว ย
แก้ปัญหาในเรื่องการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาที่มีมาเป็นระยะเวลายาวนานได้มากนัก 206 แต่ทว่า
ข่าวดังกล่าวก็ไม่ชอบธรรมต่อการประเมินการพัฒนาการศึกษาในระยะ พ.ศ. 2520-2521 ว่าประสบ
ความล้มเหลว นอกเหนือจากที่เราสามารถเห็นถึงการปรับรับเอาวัฒนธรรมทางการศึกษาแบบท้องถิ่น
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแบบทางการแล้ว อัตราการไม่รู้ภาษาไทยของชาวมุสลิมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงหนึ่งหรือสองทศวรรษก่อนปี 2524 มีอัตราที่สูงกว่ามาก อย่างไรก็ตาม
อัตราการรู้ภาษาไทยที่สูงขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่สามารถนามาตัดสินความสาเร็จหรือความล้มเหลว
ทางด้านการจัดการศึกษาได้ แต่ยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย
3.2.3. การสร้าง “ทัศนคติที่ถูกต้องในความเป็นคนไทย” ผ่านการให้สิทธิพิเศษทางการศึกษา
และการประสานสัมพันธ์ผู้นาศาสนาอิสลาม
นอกเหนือจากโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่แล้ว รัฐยังมีโครงการให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียน
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐ โดยโครงการนี้
เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2513 ในแต่ละปีกระทรวงมหาดไทย
205

เรื่องเดียวกัน, หน้า 42.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/3/2524/1 การศึกษา (8 มกราคม -26 ธันวาคม 2524) จานวน 4 ปึก
185 หน้า (ปึกที่ 3ในจานวน 4 ปึก), หน้า 144.
206
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จะสั่ งการให้ ทางจั งหวัดชายแดนภาคใต้ทาการคัดเลื อกนักศึกษาชายหญิงมุส ลิ มในพื้นที่ที่ส าเร็จ
การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมปลาย เพื่ อ ส่ ง เข้ า ศึ ก ษาต่ อ โดยไม่ ต้ อ งผ่ า นการสอบคั ด เลื อ ก สถาบั น
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ที่ ถู ก ขอให้ ร่ ว มในโครงการนี้ ไ ด้ แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนนายร้อยตารวจสามพราน ซึ่งทางการกาหนดโควตาให้
จังหวัดปัตตานีส่งนักเรียนได้ปีละ 15 คน จังหวัดยะลา 10 คน จังหวัดนราธิวาส 15 คน จังหวัดสตูล
10 คน โดยแต่ละมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการจะกาหนดอัตราการรับนิสิตนักศึกษาจากโครงการนี้
จานวนแตกต่างกันไป
นอกจากนี้ในแต่ละปีรัฐบาลจะจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้ชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
อีกปีละ 16 ทุน ทุนละ 3,000 บาท โดยแบ่งให้จังหวัดละ 4 ทุน ในระหว่างปี 2520-2524 มีนักเรียน
ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการนี้จานวน 40, 46, 41, 50 และ 49 คน เรียงตามลาดับในแต่ละปี207
และรัฐบาลยังได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยคั ดเลือกนักเรียนชายหญิงมุสลิมที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ในพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในวิทยาลัยพาณิช การต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 5 วิทยาลัยได้แก่ วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร วิทยาลัยพระเชตุพน วิทยาลัยบพิตรพิมุข
วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยพาณิชยการวาสุกรี โดยให้โควตาจังหวัดละ 5 คน ซึ่งเป็น
โครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2514 แต่โครงการให้สิทธิพิเศษทางการศึกษาแก่นักเรียนมุสลิ มในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่ไม่เห็นด้วยว่า เป็นการเอาอกเอาใจคนมุสลิม
ที่ผิดทาง ซึ่งก่อให้เกิดผลเสีย 2 ประการคือ 1. ทาให้คนกลุ่มอื่นไม่พอใจ เพราะเป็นการกระทาที่มี
ความลาเอียง ไม่ยึดหลักความเสมอภาคระหว่างกลุ่ม 2. เป็นการประกาศความด้อยให้แก่ชาวมุสลิมว่า
เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความสามารถเข้าเรียนโดยวิธีการแบบคนทั่วไป อันจะทาให้คนกลุ่มอื่นๆดูถูกเหยียด
หยามชาวมุส ลิม 208 แต่ในขณะเดียวกันเอกสารที่ผลิ ตโดยกองประสานราชการ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยในเวลานั้นกลับเสนอว่า
“...แม้ว่าจะเป็นไปได้ตามค่าวิจารณ์ก็ตาม แต่...ผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่จะมีต่อผู้
ที่ส่าเร็จการศึกษาโดยวิธีคัดเลือกดังกล่าวมากกว่าผลเสียอย่างแน่นอน ความจริงเป็นที่
ทราบกันทั่วไปแล้วว่าเด็กไทยมุสลิมส่วนมากไม่ค่อยสนใจในการเรียนวิชาสามัญและ
207

แผ่นดินไทย: จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรุงเทพฯ: กองประสานราชการ กรมการปกครอง, ม.ป.ป.),
หน้า 40-41. และดูรายชื่อผู้รับทุนในปี 2524 ได้ใน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/3/2524/1 การศึกษา (8 มกราคม 26 ธันวาคม 2524) จานวน 4 ปึก 185 หน้า (ปึกที่ 3ในจานวน 4 ปึก), หน้า 128.
208
เรื่องเดียวกัน, หน้า 41-42.
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มุ่งหวังจะเข้ามหาวิทยาลัย (ดังนั้นถ้าด่าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป) “กว่าถั่วจะสุกงาน
ก็ไหม้” เท่านั้นเอง”209
ความคิดทานองเดียวกันนี้ได้ถูกเสนอผ่านบทความหนังสือพิมพ์ “สยามรัฐ ”ฉบับวันที่ 15
มกราคม พ.ศ. 2524 ในบทความเรื่อง “ปัญหาภาคใต้กับพัฒนาการทางการศึกษาและบทบาทของ
ผู้แทนราษฎร” ของอารีย์ ศิวะบุตร ว่า หากรัฐต้องการที่จะทาให้ชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
“ความสานึกในประเทศชาติต้นกาเนิด ” รัฐสมควรที่จะเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้รับการศึกษาใน
สถาบัน การศึกษาขั้นสู งของรั ฐ โดยกาหนดเป็นโควตาพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องผ่านการทดสอบ การ
ดาเนินการเช่นนี้ “...แม้จะไม่ยุติธรรมต่อระบบการศึกษาของชาติ หากแต่...ต้องกระท่าเพื่อผลใน
อนาคต...เพราะหากปล่อยให้มีการสอบผ่านตามความสามารถ จะมีจ่านวนเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่ได้
เรียน เพราะพื้นฐานทางภาษา (ของคนเหล่านี้) ไม่ดีพอ”210
นักเรียนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับโควตาตามโครงการนี้ แต่เดิมในปี 2520
ทางกรมการปกครองจะประสานงานกับทางสมาคมสตรีไทยมุสลิมให้นาเยาวชนกลุ่มนี้มาพักอาศัยอยู่
กับชาวไทยมุสลิมในเขตหนองจอก มีนบุรี และลาดกระบังของกรุงเทพฯ โดยทางการหวังว่าจะทาให้
นักเรียนกลุ่มนี้เกิดความคุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยมุสลิมในภาคอื่นๆ และเพื่อให้
เข้าใจว่า
“...ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือภาษานั้นเป็นเรื่องของท้องถิ่น แต่โดยความจริง
แล้ ว ทุก ๆคนที่เ กิด มาในผื น แผ่ น ดินไทยก็ต้ องถื อว่ า เป็น คนไทยด้ว ยกั นทั้ งหมด เมื่ อ
เยาวชนเหล่านั้น ไม่ คุ้น เคยกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยโดยทั่วๆไปและมี
ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว จะได้น่าเอาสิ่งที่พบเห็นไปชี้แจงแก่ญาติพี่น้องของตนต่อไป”211
นายวิญญู อังคณารักษ์ อธิบดีกรมการปกครองในเวลานั้นได้กล่าวถึงเป้าหมายของโครงการ
สนับสนุนหรือให้โควตาพิเศษแก่นักเรียนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า “...เพื่อให้ชาวมุสลิมสี่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเฉลียวฉลาด มีความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นการป้องกันมิให้
ถูกชักน่าไปในทางที่ผิด”212 นอกจากโครงการให้โควตาพิเศษแก่นักเรียนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
209

เรื่องเดียวกัน, หน้า 42.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/3/2524/1 การศึกษา (8 มกราคม-26 ธันวาคม 2524) จานวน 4 ปึก 185
หน้า (ปึกที่ 1 ในจานวน 4 ปึก), หน้า 7-8.
211
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข2/สข/2520/162 กรมการปกครองสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในสี่จังหวัด
ภาคใต้ (ปึกที่ 6), หน้า 3.
212
เรื่องเดียวกัน, หน้า 2.
210
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เพื่อมาศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้ ว โครงการ
หนึ่งที่มีเป้าหมายในการ “เปิดโลกกว้าง” แก่ชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การนา
นักเรียน โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ตลอดจนคณะครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามมาทัศนศึกษาและ
สั ม มนาในกรุ ง เทพฯ ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ ด าเนิ น ต่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่ ปี 2520 ภายใต้ ชื่ อ โครงการว่ า
“โครงการประสานสัมพันธ์ผู้นาศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”213 ซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าที่ร้อยตรี
พิเชษณ์ มากช่วย ศึกษาธิการจังหวัดยะลา คิดว่า “...ได้รับประโยชน์มาก กล่าวคือ ได้ทั้งความรู้และมี
การพบปะเยี่ยมเยียนข้าราชการผู้ใหญ่ ตลอดจนมีโอกาสทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ เชื่อว่าเมื่อโต๊ะ
ครูและนักเรียนเหล่านี้กลับมาแล้ว คงจะน่าความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม...ได้เป็นอันมาก”214 และการมาทัศนศึกษาและสัมมนาเพื่อหา
ความรู้ และเพื่อเสริ มสร้ างความเข้ าใจซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐ กับชาวมลายูมุส ลิ มในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้นี้ ยังทาให้รัฐบาลสามารถชี้แจงให้คณะผู้นาทางการศึกษาและศาสนาอิสลามเหล่านี้
เข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อคณะผู้นาทางศาสนาและนักเรียนเข้า
เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีหรื อรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมักจะมีการจัดขึ้นเป็นประจาเมื่อคณะผู้นาทาง
ศาสนาอิสลามเดินทางทัศนะศึกษาและสัมมนาที่กรุงเทพฯ215
การดาเนิน การดังกล่าวเป็นพยายามในการดึงกลุ่ มเยาวชน คณะครูโ รงเรียนราษฎร์ส อน
ศาสนาอิสลาม และผู้นาทางศาสนาในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ออกมาจากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทาง
วัฒนธรรมหรือพื้นที่ทางวัฒนธรรมแบบมลายูมุสลิมที่แวดล้อมชนกลุ่มนี้ เพื่อออกมาเปิดโลกกว้างตาม
แนวคิดของรัฐ ซึ่งพื้นที่ที่จะทาให้เกิดสิ่งดังกล่าวคือกรุงเทพมหานครอันเป็นตัวแทนที่เด่นชัดและทรง
พลั งที่ สุ ดของความเป็ น ไทยแบบทางการ การกระทาดังกล่ าวนี้ ห ากมองในมุมของรัฐ จึงเป็ นการ
ต้องการที่จะทาให้คนที่ไม่มีทัศนคติที่ถูกต้องในความเป็นคนไทย รู้ตัวและปรับเปลี่ยนความเข้าใจใหม่
ว่าแท้จริงแล้วตนเป็นคนไทย ที่แตกต่างกันเพียงแค่ศาสนาและวัฒนธรรมเท่านั้น และให้คนเหล่า นี้
กลับไปชี้แจงชาวมุสลิมในชุมชนของตนว่าพวกเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งและรัฐไทยย่อมช่วยเหลือ และ
สนับสนุนศาสนาและวัฒนธรรมของคนไทยในประเทศ

213

ชายแดนใต้ 2534 (กรุงเทพฯ: กองประสานราชการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2534),

หน้า 30.
214

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/14 พ.ค. 21 ว่าที่ร้อยตรีพิเชษณ์ มากช่วย ศึกษาธิการจังหวัดยะลาชี้แจง
ถึงโครงการส่งเสริมกลุ่มโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม , หน้า 1763.
215
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/13 ธ.ค. 21 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัตติยะอิสลามพิยะ อ.เมือง จ.
นราธิวาส เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกบุญชัย บารงพงศ์, หน้า 4116.
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กล่าวได้ว่ากระบวนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงต้นทศวรรษ 2520
นี้ จะเห็นถึงการดาเนินการที่มีเป้าหมายเพียงไม่กี่ประการ คือ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย การ
พัฒนาวิชาชีพ การทาให้ โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามมีคุณภาพตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ต้องการ และการทาให้โรงเรียนของรัฐเป็นที่ยอมรับของชาวมุสลิมหรือชาวมุสลิม ทั้งนี้กระบวนการ
ทั้ง หมดที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ล้ ว นแล้ ว แต่ ต้ อ งการให้ เ ยาวชนมุ ส ลิ ม ที่ เ ข้ า สู่ ระบบการศึ ก ษาเหล่ า นี้ มี
“ทัศนคติที่ถูกต้องในความเป็นคนไทย” ซึ่งรัฐเชื่อว่าเป็นรากฐานที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งในการ
แก้ปัญหาความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในขณะที่การพัฒนาโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลามได้ทาให้โรงเรียนเหล่านี้ที่มีการเรียนการสอนทางด้านศาสนาอย่างเดียวลดลงอย่างมาก
และการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐได้ผลักดันให้ชาวมุสลิมในพื้นที่เริ่มให้การ
ยอมรับระบบการศึกษาของรัฐ กระบวนการดังกล่าวนี้ได้ผลิตเยาวชนมุสลิมรุ่นใหม่จานวนหนึ่งที่ผ่าน
การศึกษาที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรมของรัฐ อย่างน้อยที่สุดคนกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนของนโยบายที่มุ่งให้
การศึกษาแก่คนในพื้นที่ของรัฐ และเป็นกลุ่มคนที่สามารถใช้การภาษาไทยได้ดีกว่าคนรุ่นก่อนหน้า ซึ่ง
ผลลัพธ์ประการหลังนี้จะเป็นสิ่งที่น่าจะเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงต้นทศวรรษ 2530
อย่างไรก็ตามเราต้องไม่ลืมว่าสุดท้ายแล้วนโยบายทุกประการของรัฐที่มีต่อจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คือ การสร้างการยอมรับจากคนในพื้นที่ นโยบายทางด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน แต่ข้อจากัด
ประการสาคัญของการจัดการศึกษาของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การมีฐานคิดอยู่บนเรื่องของ
ความมั่นคง การทาให้คนท้องถิ่นสามารถใช้ภาษาไทยและมีวิชาชีพติดตัว หรือการนาเยาวชนมุสลิมที่
ผ่านการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมหรือผ่านการศึกษาจากรัฐโดยตรงตั้งแต่สมัยก่อนหน้ามารับราชการ
เพื่อเป็นฟันเฟืองในการเข้าถึงและสร้างการยอมรับจากประชาชน
แต่สิ่งที่ย่อมเป็นปัญหาต่อมาคือ เมื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเหล่านี้สามารถเข้าสู่การศึกษา
แบบพหุวัฒนธรรมหรือการศึกษาแบบทางการโดยตรงตามที่รัฐต้องการแล้ว กลุ่มคนเหล่านี้จะเป็น
กลุ่มที่มุ่งหวังในการเข้าสู่ระบบการทางานของรัฐ และทาให้รัฐจาต้องดูดซับคนเหล่านี้เข้าสู่ระบบ
ราชการโดยเฉพาะระบบราชการในท้องถิ่น เห็นได้จากการเกิด “โครงการส่งเสริมชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการ” ตามมติคณะรัฐมนตรี ในปี 2523216 แต่แน่นอน
ว่าระบบราชการในท้องถิ่นไม่สามารถที่จะรองรับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ทั้งหมด กลับกันตัวระบบราชการ
กลับเปิดพื้นที่เพียงน้อยนิดให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ สิ่งดังกล่าวทาให้เกิดข้อกังขาต่อความมุ่งหวังในการ
แก้ปัญหาความมั่งคงในพื้นที่ส่วนนี้ของรัฐ แต่นัยหนึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้ว่า การพัฒนาการศึกษาในระยะ
นี้รัฐไม่ได้มุ่งหวังให้ชาวมุสลิมในพื้นที่ถ่ายเทเข้ ามาเป็นกลไกหลักของระบบราชการในพื้นที่จังหวัด
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ชายแดนภาคใต้ แต่ รั ฐ ต้ อ งการให้ แ ค่ ก ลุ่ ม คนเหล่ านี้ โ ดยเฉพาะกลุ่ มเด็ ก และเยาวชนสามารถใช้
ภาษาไทยและมีวิชาชีพติดตัว เพื่อทามาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเท่านั้น กลไกของระบบราชการในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงไม่ได้มีไว้รองรับมุสลิมผู้มีการศึกษาเหล่านี้
นอกจากนี้แล้วการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ กลับ เป็นเสมือนการสร้าง
โรงเรียนรัฐให้เป็นคู่แข่งกับโรงเรียนราษฎร์สอนอิสลามอยู่ในตัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลามยังเป็นสถาบันที่ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจของรัฐนัก ในขณะเดี ยวกันโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลามยังได้รับความนิยมจากชาวมุสลิมมากกว่าโรงเรียนของรัฐแม้ว่าจะมีชาวมุสลิมจานวน
หนึ่งได้เริ่มเห็นความสาคัญในการส่งบุตรหลานให้เข้าสู่การศึกษาของทางการโดยตรง ส่วนหนึ่งของ
การเปลี่ยนแปลงตรงนี้นอกจากจะมีสาเหตุมาจากความเปลี่ยนแปลงทางความคิดเรื่องการศึกษาแบบ
รัฐจะสามารถทาให้เข้าสู่การงานที่ดีกว่าดังที่อธิบายมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ส่วนหนึ่งของเหตุผลที่สาคัญ
ไม่น้อยไปกว่ากันคือ การส่งลูกหลานเข้าไปเรียนในโรงเรียนของรัฐโดยตรงเป็นปฏิบัติการทางสังคมใน
การทาให้เยาวชนมุสลิมรุ่นต่อไปที่เป็นลูกหลานของตนนั้น มีความเข้าใจในระบบการศึกษาและวิชา
ความรู้แบบทางการ ทั้งนี้เพื่อที่จะรับมือ ใช้ประโยชน์ หรือต่อรองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกลไกทาง
สังคมอื่นๆของรัฐ ที่นับวันจะยิ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตพวกเขามากยิ่งขึ้น

3.3. รัฐกับการพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง พ.ศ. 2524-2532
การจัดการศึกษาของรัฐ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระหว่าง พ.ศ. 2521-2524 ให้
ความสาคัญกับการดาเนินการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามหรือปอเนาะ
เดิมให้มีความเป็นสมัยใหม่ ซึ่งในที่นี้คือ เป็นไปตามหลักสูตรการเรียนการสอนของรัฐและเป็นไปตาม
มาตรฐานที่รัฐได้วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบบริหารจัดการโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน
อาคารและอุปกรณ์เรียน ตลอดจนคุณภาพทางการศึกษาที่รัฐได้ คาดหวังไว้กับโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิส ลามเหล่ านี้ โดยเฉพาะผลลั พธ์ ที่จะเกิดขึ้นในระบบการศึกษาที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่นี้ที่รัฐ
ต้องการคือ คุณภาพของนั กเรี ย นมุส ลิ มในการใช้วิช าภาษาไทยและมีวิช าชีพติดตัว รวมทั้งการมี
“ทัศนคติที่ถูกต้องในความเป็ น คนไทย” ในขณะเดียวกันรัฐ ได้ดาเนินการปรับระบบการศึกษาที่
ดาเนิน การโดยตนเอง กล่าวคือ โรงเรีย นที่อยู่ภ ายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย (โรงเรียน
ประชาบาล) และโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีวิชาอิสลามศึกษา
เข้ามาเป็นส่วนประกอบ เพื่อดูดซึมเหล่านักเรียนมุสลิมที่มักนิยมเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิส ลามให้ เข้ามาเรี ยนในระบบการศึกษาของรัฐ โดยตรง เพื่อทาหน้า ที่เช่นเดียวกับสิ่งที่รัฐ
คาดหวังให้ เกิดขึ้นแก่โรงเรีย นราษฎร์ฯ ด้วยความพยายามในการสร้างความแน่นอนและประกัน
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ผลลัพธ์ของเป้าหมายดังกล่าว โรงเรียนของรัฐเองจึงถูกปรับปรุงด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ด้วยความมั่นใจ
ว่าระบบของรัฐโดยตรงจะทาหน้าที่เหล่านั้นได้ดีกว่า
3.3.1. การอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในขณะที่มีการก่อตั้ง ศอ.บต. ขึ้นเพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานราชการทุกฝ่ายใน
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารยั ง ไม่ มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ให้ มี ค วาม
“สอดคล้ องต้องกัน ” กั บ ศอ.บต. 217 แต่ ในภายหลั งจากมีการก่อตั้ง ศอ.บต. ไม่น านนัก ได้มีการ
ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525” พระราชบัญญัติฉบับนี้ทาให้มีการเปลี่ยน
ชื่อเรียก “โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม” มาเป็น “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” และยัง
ทาให้เหล่าครูใหญ่ประจาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือโรงเรียนราษฎร์ฯ ที่จะตั้งขึ้นใหม่
จะต้องมีวุฒิไม่ต่ากว่าอนุปริญญา ซึ่งผู้บริหาร (โต๊ะครู) และครูใหญ่เหล่านี้จานวนมากจะจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา แต่การเปลี่ยนแปลงระเบียบเช่นนี้เป็นไปได้ว่าไม่กระทบกับการบริหารของโรงเรียน
เอกชนเหล่านี้มากนัก เพราะครูใหญ่จะเป็นบุคคลที่ทางผู้บริหารโรงเรียนจ้างมา การบริหารโรงเรียน
โดยพฤติ นั ย ยั ง อยู่ ในมือ ผู้ บ ริ ห ารที่เ ป็นผู้ ได้รั บใบอนุ ญาตจากรัฐ คือ โต๊ะครู 218 ซึ่ งหมายความว่ า
ตาแหน่งครูใหญ่สามารถจ้างคนใหม่มาดารงตาแหน่งแทนได้
นายแจ้ ง สุ ข เกื้ อ ศึ ก ษาธิ ก ารเขต 2 ในเวลานั้ น กล่ า วว่ า ในปี ง บประมาณ 2525 นั้ น
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนฯเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเรียน 3 โรง
ในวงงบประมาณ 5 ล้านบาท ขณะนี้มีโรงเรียนเอกชนฯที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาต้น 66 โรง
มัธ ยมปลาย 10 โรง และหลั กสู ตรการศึกษาเบ็ ดเสร็จ (ส าหรับผู้ ใหญ่) จานวน 59 โรง ซึ่งทาให้
“กิจการโรงเรียนประเภทนี้มีความเจริญก้าวหน้าตามล่าดับ และมีนักเรียนสนใจเข้าศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ทุกปี”219 ซึ่งสอดคล้องกับที่นายสุรพล กาญจนพงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีในเวลานั้นได้กล่าวว่า
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สานักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2 (ศูนย์อานวยการและบริห ารโครงการ), แผนงานและ
โครงการ การแก้ปัญหาเหตุการณ์ร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา) ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2531-2534) (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), หน้า 4.
218
ชิดชนก เชิงเชาว์ และคณะ, การสารวจปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ป.ท.: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2532), หน้า 1, 134.
219
โรงเรียนที่ได้รับงบช่วยเหลือการก่อสร้างอาคารเรียนในปีนี้ คือ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อาเภอเมือง
จังหวัด ยะลา โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนแสงธรรมวิทยา อาเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส ดู ปราโมทย์ กระมุท และระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ (รวบรวม),“ปฏิทินข่าวภาคใต้,” ใน รูสมิแล 6, 1
(กันยายน-ธันวาคม 2525): 7.
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“โรงเรี ย นราษฎร์ ส อนศาสนาอิส ลาม ส่ ว นใหญ่พัฒ นาดีขึ้ น หากแต่ยังประสบปัญหาเรื่องอาคาร
สถานที่ และครูสอนภาษาไทย”220
ในปี 2526 กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้ มี “โครงการอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์ส อน
ศาสนาอิ ส ลามภาคใต้ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2526-2529” ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 โครงการนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 2
สิงหาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ชาติ สนับสนุ นและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้
สามารถจัดการเรีย นการสอนทั้งในส่วนของวิชาศาสนา วิชาสามัญ และวิชาชีพ เร่งพัฒนาโรงเรียน
เหล่านี้ให้มี “คุณภาพและประสิทธิภาพ” และส่งเสริมให้โรงเรียนราษฎร์ฯมีบทบาทในการปลูกฝัง
“คุณธรรมและจริยธรรม” แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยโครงการจะอุดหนุนทางด้านการเงิน บุคลากร
วัสดุอุปกรณ์ วิทยาคารสงเคราะห์ (การก่อสร้างอาคารเรียนหรืออาคารอเนกประสงค์) และด้านอื่นๆ
เช่นเดียวกับโครงการอุดหนุนที่ประกาศใช้ ก่อนหน้า แก่โรงเรียนเอกชนฯที่เคยได้รับการอุดหนุนภาย
ใต้ชื่อโครงการเดียวกันนี้มาแล้ว และโรงเรียนเหล่านี้ต้องมีจานวนนักเรียนไม่ต่ากว่า 50 คน เคยผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนเอกชนฯของสานักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2 มีอัตราส่วนครู 1 คน
ต่ อ นั ก เรี ย น 40 คน และมี ก ารด าเนิ น กิ จ การของโรงเรี ย นถู ก ต้ อ งตามกฎและระเบี ย บของ
กระทรวงศึกษาธิการ221
เมื่อพิจารณาจานวนโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รวมจังหวัดสตูลและสงขลา)
ในปี 2526 ทั้งประเภทโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของรัฐทุกระดับมีจานวนทั้งสิ้น 1,864 โรง เป็น
โรงเรียนรัฐบาล 1,688 โรง เป็นโรงเรียนเอกชน 176 โรง ในจานวนนี้เป็นโรงเรียนระดับประถม 80
โรง และเป็นโรงเรียนที่สอนวิชาสามัญควบคู่กับวิชาศาสนาจานวน 72 โรง และมีนักเรียนในโรงเรียน
ทั้งของรัฐและเอกชนรวมกันเป็นจานวน 470,567 คน ในจานวนนี้เป็นนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนของรัฐ
จานวน 411,425 คน และมีนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนจานวน 59,142 คน ในจานวนนี้เป็น
นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยม 14,981 คน นักเรียนที่นับถือศาสนา
อิสลามในระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่จะเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะใน
220

สุรพล กาญจนพงศ์, “สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดปัตตานี, ” ใน
สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , นิรัตน์ จรจิตร และคณะ, สรุปผลการสัมมนา
(ยะลา: คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูยะลา, 2525), หน้า 54.
221
ชูพันธ์ ตราชู, “บทบาทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการพัฒนาเยาวชนมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้,” (เอกสารวิจัยส่วนบุคคล ลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2534-2535),
หน้า 81-82.
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นที่น่าสังเกตอีกด้วยว่าจานวนนักเรียนนักศึกษาที่นับถือศาสนา
อิสลามและศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ จะมีจานวนลดลงตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น222
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลของสานักงานศึกษาธิการ เขต 2 ที่ระบุว่าชาวมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังนิยมที่จะส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
มากกว่าที่จ ะให้ เข้าเรี ย นในโรงเรี ยนมัธ ยมสายสามัญของรัฐ หรือแม้แต่เอกชน ดูจากสถิติจานวน
นักเรียนมุสลิมที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 6 (ป.6) ในปี 2526 จานวน 17,955 คน เข้าเรียน
ต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 9,524 คน เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 5,939
คน ในขณะที่เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมสายสามัญเพียง 3,585 คน เท่านั้น เหตุผลที่โรงเรียนเอกชนฯ
ได้รับความนิยมมากกว่า ยังคงเป็นเรื่องของการมีโอกาสได้เรียนวิชาทางศาสนาอิสลามเช่นเดิม ในปีนี้
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รวมสตูล) มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้งหมด 222 โรง เปิดสอนวิชา
สามัญควบคู่วิชาศาสนา 117 โรง เป็นโรงเรียนที่สอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 โรง สอน
ศาสนาอิสลามอย่างเดียว 85 โรง223
แม้ จ ะมี จ านวนโรงเรี ย นเอกชนฯ ที่ ป รั บ ตั ว เข้ า สู่ ร ะบบสามั ญ จ านวนมากขึ้ น แต่ ใ น
ขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่าความนิยมในโรงเรียนเหล่านี้ในหมู่ชาวมุสลิมในพื้นที่ยังมีอยู่สูงกว่าความนิยม
ในโรงเรี ย นสายสามัญของรั ฐ หากมองว่าการจัด การศึก ษาของรัฐ นั้น คื อ ความพยายามในการ
จัดระบบและรูปแบบการศึกษาของท้องถิ่นต่างๆให้อยู่ภายใต้ระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศ ทาให้รัฐจาต้องเข้าไปมีบทบาทในการแข่งขันกับสถานศึกษาของท้องถิ่น ซึ่งในที่นี้คือโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามที่พัฒนามาจากปอเนาะแล้ว 224 ในระยะเวลานี้สถาบันการศึกษาของรัฐยัง
ถือว่าประสบความพ่ายแพ้ต่อสถาบันการศึกษาที่เข้ากับระบบวัฒนธรรมทางศาสนาของคนในท้องถิ่น
เอง แต่เมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาสามัญของโรงเรียนเอกชนฯ ทั้งในระดับมัธยมต้นและ

222

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, สถิติทางการศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.
ป.ท.: ม.ป.ป.), หน้า 26-27, 33, 35.
223
สานักงานศึกษาธิการเขต 2, เขตการศึกษา 2 กับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา: เสริมการ
พิมพ์, ม.ป.ป.), หน้า 32, 155 อ้างถึงใน ดรุณี บุญภิบาล, การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กับจังหวัดสตูล ซึ่งมีผลกระทบต่อการปกครอง (สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2530),
หน้า 64-65.
224
ไข่มุก อุทยาวลี, การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547 (ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2548), หน้า
123.
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มัธยมปลายในระหว่าง พ.ศ. 2525-2528 ผลเหล่านี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ามาก225 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
พยายามพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาสามัญของโรงเรียนเอกชนฯในพื้นที่นี้ของรัฐ ยังไม่สัมฤทธิ์
ผลนักเมื่อมองจากผลคะแนนวิชาสามัญที่ใช้เกณฑ์การวัดจากระดับประเทศ สาเหตุสาคัญที่ทาให้
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังเป็นที่นิยมเสมอมาในหมู่ชาวมุสลิม คือ การที่ผู้ปกครองของ
นักเรียนเหล่านี้ต่างไม่พอใจคุณภาพทางการศึกษาในโรงเรียนของรัฐและรู้สึกอึดที่จะให้บุตรหลานของ
ตนเข้ ามาเรี ย นในโรงเรี ย นของรั ฐ ที่ มี วัฒ นธรรมแบบพุท ธเป็น องค์ ประกอบส าคั ญของการเรี ย น
เนื่องจากโดยพฤตินัยแล้วรัฐไทยนั้นเป็นรัฐพุทธ แต่พวกเขาต่างตระหนักในความสาคัญของการเรียน
วิชาสามัญและความจาเป็นที่บุตรหลานที่จาเป็นที่จะต้องใช้ภาษาไทย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการทางด้านได้เป็นอย่างดี นั่นคือ การได้รับประโยชน์จาก
ระบบการศึกษาสมัยใหม่ โดยไม่จาเป็นต้องละทิ้งศีลธรรมและจริยธรรมแบบอิสลาม226
ปี 2527 ได้ มี ก ารออก “ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการจั ด ส่ ง ครู ไ ปช่ ว ยสอน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. 2527” ตามระเบียบกาหนดให้หัวหน้าครูหรือหัวหน้า
กลุ่มครู มีหน้าที่แนะนาผู้ได้รับใบอนุญาต (หรื อโต๊ะครู) และผู้บริหารโรงเรียน ให้ปฏิบัติงานตามกฎ
หรือระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าครูเหล่านี้ยังต้องทาหน้าที่ช่วยงานธุรการ งานสาร
บรรณ และการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ227 นับเป็นการมอบหมายภารกิจในการพัฒนาโรงเรียน
เอกชนฯเหล่านี้ แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างที่รับเงินเดือนจากทางการ แต่ในขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่า
ภารกิจเหล่านี้เป็นสิ่งที่ครูเหล่านี้ได้ทามาโดยพฤตินัยตั้งแต่ระเบียบนี้จะถูกประกาศใช้แล้ว ส่วนสถิติ
จานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2527 มีจานวน 363 โรง มี
นักเรียน 38,000 คน มีทั้งหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ หลักสูตรมัธยมต้น ขยายหลักสูตรมัธยมปลาย มี
นั กเรี ย นที่จ บชั้ น มัธ ยมต้น มีโ อกาสเข้าศึ กษาต่อ สามัญปี ที่แ ล้ ว 1,800 คน 228 และในพ.ศ. 2528
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ชิดชนก เชิงเชาว์ และคณะ, การสารวจปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ป.ท.: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2532), หน้า 2.
226
ดันแคน แม็กคาร์โก, ฉีกแผ่นดิน: อิสลามและปัญหาความชอบธรรมในภาคใต้ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ:
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2557), หน้า 64-65.
227
ชูพันธ์ ตราชู, “บทบาทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการพัฒนาเยาวชนมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้,” หน้า 92.
228
“ศอ.บต. จัดสัมมนาผู้บริหาร ร.ร. เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ๕ จว.ชายแดนภาคใต้,” สานักข่าวไทย
อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 20 สิงหาคม 27): 1.
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กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเงินอุดหนุนแก่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม ในเขต
จังหวัดปัตตานี 33 โรง เป็นเงินจานวน 3,950,442 บาท229
แม้โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ ผ่านการนาปอเนาะเข้ามาอยู่
ภายใต้การควบคุมของรัฐโดยตรงตั้งแต่ พ.ศ. 2509 และการพยายามพัฒนาปอเนาะให้ได้มาตรฐาน
ตามแบบทางการผ่านโครงการอุปถัมภ์ในด้านต่างๆจะดาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2521 แต่ในปี 2527
ยังพบว่ามีปอเนาะที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตจัดตั้งเกิดขึ้น ปอเนาะประเภทนี้มักเรียกกันว่า “ปอเนาะ
เถื่อน” ศอ.บต. ได้สรุปปัญหาอันเกิดจากสถานศึกษาประเภทนี้ไว้กว่า 14 ข้อ สรุปใจความสาคัญได้ว่า
ปอเนาะเหล่านี้ไม่ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน คือ ไม่ใช้พูดหรือเขียนในโรงเรียน ใช้ภาษามลายู
เป็นภาษาพูด แต่ใช้อักษรยาวีและรูมีเป็นภาษาเขียน ไม่มีการสอนให้มีความสานึกในความเป็นคนไทย
ที่เทิดทูนสถาบันหลัก ครูผู้สอนอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ การสอนวิชาสามัญไม่ได้มาตรฐาน
เมื่อนักเรียนจบมาแล้ว มักจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีระบบการบริหาร
จั ดการและหลั กสู ต รไม่ ส อดคล้ อ งกับ ของกระทรวงศึกษาธิก าร ทาให้ การบริ ห ารและหลั ก สู ตรมี
คุณภาพไม่พอ230
ตารางที่ 3: ตารางแสดงจานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2526-2528231
จานวนโรงเรียน
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2528
จังหวัด
ใน
เปิด หยุด
ใน
เปิด หยุด
ใน
เปิด หยุด
ทะเบียน สอน กิจการ ทะเบียน สอน กิจการ ทะเบียน สอน กิจการ
จริง
จริง
จริง
ยะลา
82
55
27
82
50
32
82
34
48
ปัตตานี
160
92
68
158
82
76
158
78
80
นราธิวาส
89
60
29
66
55
11
66
54
12
229

“ปัตตานีมอบเงินอุดหนุนแก่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จานวน ๓๓ แห่ง” สานักข่าว
ไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 3 พฤศจิกายน 2528): 1.
230
ไข่มุก อุทยาวลี, การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อการบูรณาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547, หน้า 143-144.
231
ดัดแปลงจาก ฝ่ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนประจาเขตการศึกษา 2, รายงานผลการ
ปฏิ บั ติ งานและสถิ ติ ก ารศึ ก ษา ปี ก ารศึก ษา 2528 ของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามในเขตการศึ ก ษา 2
ปีงบประมาณ 2528 (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), หน้า 31.
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ตารางที่ 4: แสดงจานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแยกตามประเภทการสอนเป็น
รายจังหวัด พ.ศ. 2526-2528232
พ.ศ. 2526
จังหวัด โรงเรียน สอน สอน
ที่เปิด ควบ ศาสนา
สอน วิชา อย่าง
สามัญ เดียว
ยะลา
55
28
27
ปัตตานี
92
36
56
นราธิวา- 60
40
20
ส

จานวนโรงเรียน
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2528
โรงเรียน สอน สอน โรงเรียน สอน สอน
ที่เปิด ควบ ศาสนา ที่เปิด ควบ ศาสนา
สอน วิชา อย่าง สอน วิชา อย่าง
สามัญ เดียว
สามัญ เดียว
50
23
27
34
22
12
82
41
41
78
40
38
55
41
14
54
41
13

ตารางที่ 5: ตารางแสดงจานวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแยกประเภท
การเรียนการสอนเป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2526-2528233
จังหวัด

จานวนนักเรียนทั้งหมด

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2526 2527 2528
ยะลา 9,172 9,543 13,059
ปัตตานี 15,978 16,132 17,487
นราธิวาส 9,568 11,161 7,189

232
233

ดัดแปลงจาก, เรื่องเดียวกัน.
ดัดแปลงจาก, เรื่องเดียวกัน, หน้า 37.

จานวนนักเรียนที่เรียน
ศาสนาอย่างเดียว
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2526 2527 2528
5,722 5,058 8,116
10,824 8,338 9,586
4,341 5,055 964

จานวนนักเรียนที่เรียน
วิชาสามัญควบคู่
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2526 2527 2528
3,450 4,485 4,943
5,154 7,794 8,021
5,227 6,106 6,225
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ตารางที่ 6: ตารางแสดงจานวนงบประมาณการอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ. 2525-2530234 (ครอบคลุมเงินสนับสนุนทางด้านการวัดผล วัสดุอุปกรณ์ วิทยา
คารสงเคราะห์ เงินรางวัลพระราชทาน เงินส่งเสริมด้านวิชาการ เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง แต่ไม่
รวมเงินสวัสดิการต่างๆที่ให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้าง)
ปี
2525
2526
2527
2528
2529
2530

จานวนงบประมาณโดยรวม (บาท)
38,989,380
40,185,495
42,485,186
54,049,565
60,736,626
58,762,120

ตารางที่ 7: ตารางแสดงจานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ใน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2529235
จังหวัด
ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส
รวม

234

จานวน
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2529
26
11
58
37
15
12
102
62

ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 86.
สุวรรณ กู้สุจริต และคณะ, “รายงานการวิจัยเรื่องโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในทศวรรษหน้า,”
2518 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 88.
235
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ตารางที่ 8: ตารางแสดงจ านวนนั กเรี ยนในโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามแยกเป็ น
ประเภท ระหว่าง พ.ศ. 2530-2531236
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม
สอนศาสนาและวิชาสามัญ
สอนศาสนาอย่างเดียว
สอนการศึกษาผู้ใหญ่และ
ศาสนา

จานวนนักเรียน (คน)
ปี 2530
4,792
11,681
1,354

ปี 2531
5,031
9,587
1,128

ตารางที่ 9: ตารางแสดงจานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จาแนกตามประเภทการสอน ระหว่าง พ.ศ. 2531-2532237
จังหวัด

ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส
รวม

พ.ศ. 2531
จานวน
สอน
สอน
โรงเรียน สามัญ
ศาสนา
ทั้งหมด
ควบ อย่างเดียว
ศาสนา
44
21
23
70
39
31
56
40
16
183
133
70

พ.ศ. 2532
จานวน
สอน
สอน
โรงเรียน สามัญ
ศาสนา
ทั้งหมด
ควบ อย่างเดียว
ศาสนา
44
23
21
70
36
34
56
39
17
183
110
73

จากตารางที่ 6 จะเห็นว่ารัฐได้ทุ่มเทงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเป็นจานวนมากขึ้นทุกปี ในขณะที่จานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกลับมี
จานวนไม่คงที่นัก คือ ในแต่ละปี มีจานวนไม่เท่ากัน ส่ วนใหญ่เกิดจากการยุบตัว ลงไปของกิจการ
โรงเรียนเหล่านี้ แต่จานวนได้กลับมาคงที่ในปี 2531-2532 แม้ว่ารัฐจะได้อุดหนุนทุนด้านต่างๆแก่
236

จังหวัดนราธิวาส, ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส ปี 2532 (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.) (เอกสารอัดสาเนา), หน้า

29.
237

“สถิติการศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2533” อ้างถึงใน
เรื่องเดียวกัน, หน้า 89.
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โรงเรียนเอกชนฯที่มีระบบวิชาสามัญ แต่โรงเรียนเอกชนฯที่สอนศาสนาอย่างเดียวยังถูกก่อตั้งขึ้นอยู่
บ้าง แม้จะมีจานวนไม่มากนัก
แต่ในขณะเดียวกันชิดชนก เชิงเชาว์ และคณะ ได้อ้างข้อมูลของสานักงานศึกษาธิก ารเขต
เขตการศึกษา 2 เช่นเดียวกัน แต่ให้ข้อมูลต่างกันว่า ใน พ.ศ.2531 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 239 โรง มีครู 1,845 คน และมีนักเรียน 19,127 คน238 ซึ่งเป็นไปได้ว่าเป็น
ตัวเลขที่เกิดจากการรวมสถิติของจังหวัดสตูลและสงขลาเอาไว้ด้วย หากพิจารณาข้ อมูลจากตารางที่ 8
ซึ่งเป็นข้อมูลของจังหวัดนราธิวาสเพียงจังหวัดเดียวจะเห็นว่า ในปี 2530 มีจานวนนักเรียนที่เรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีหลักสูตรอิสลามอย่างเดียวสูงที่สุด แม้จะมีจานวนลดลงบ้างในปี
2531 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลและความนิยมของมุสลิมในพื้นที่ที่นอกจากจะยังนิยมส่งบุตรหลานที่จบ
การศึกษาภาคบังคับ ให้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแล้ว ในบางพื้นที่ยังนิยมที่
จะให้บุตรหลานของตนเข้าเรียนในระบบที่มีการสอนทางด้านศาสนาอย่างเดียวอีกด้วย
ในปี 2531 สานักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2 ได้เสนอแผนงานโครงการแก้ปัญหา
เหตุการณ์ร้ายต่างๆ ดังกล่าวต่อกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 020702/2455 ลง
วันที่ 8 เมษายน 2531 เพื่อดาเนินโครงการระยะยาว 7 โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่ที่สานักงาน
ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2 ได้เสนอนั้น เป็นสิ่งที่มีการดาเนินการอยู่ทั่วไปในบรรดาหน่วยงาน
ราชการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเข้าถึงหรือให้กาลังใจประชาชน การอบรมข้าราชหรือ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา แต่ สิ่ ง ที่ น่ า สนใจ คื อ การเสนอให้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ านวยการบริ ห ารโครงการ
การศึกษาแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้239 ซึ่งเป็นการรับเอาแนวคิดในการบริหารงานของศอ. บต.
มาใช้
3.3.2. “ภาษาไทย” กับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ
กล่าวได้ว่าการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในกลุ่มชาวมุสลิมที่เกือบทั้งหมดมีเชื้อสายมลายู
หรือมาเลย์ ซึ่งเป็น ชนกลุ่ มใหญ่ในพื้นที่ส ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นกลุ่มที่ ใช้ภ าษามลายู
ท้องถิ่นในชีวิตประจาวันนั้ น เป็นปัญหาหลักที่รัฐ วิตกกังวลและหาวิธีการแก้ไขมาโดยตลอด ดังที่
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ แสดงความเห็นไว้ในประเด็นนี้ว่า
238

ชิดชนก เชิงเชาว์ และคณะ, การสารวจปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 2.
239
สานักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2 (ศูนย์ อานวยการและบริห ารโครงการ), แผนงานและ
โครงการการแก้ปัญหาเหตุการณ์ร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 25312534) (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), หน้า 5.
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“...การใช้ภาษาเดียวกันเป็นปัจจัยส่าคัญที่สุดต่อการรวมตัวกันของคนในชาติ
ทั้งนี้ เพราะภาษาเป็นสิ่งที่ช่วยเผยแพร่ความคิดเห็น ความรู้สึกรวมกัน ความเข้าอกเข้าใจ
กัน หากคนในชาติไม่สามารถพูดจาเข้าใจกันได้แล้ว โอกาสที่จะแตกแยกกันก็เกิดขึ้นได้
ง่ า ย เอกภาพของชาติ ที่ ร่ า ร้ อ งกั น นั ก หนานั้ น ก็ จ ะเป็ น เพี ย งแต่ ค วามฝั น ลมๆแล้ ง ๆ
เท่านั้ น ”240 โดยที่มาส าคัญของปั ญหานี้ขจัด ภัยมองว่า เกิดขึ้นจาก “...ทัศนคติของ
ชาวบ้านบางคนที่มีต่อภาษาไทยนั้นเป็นไปในทางลบ ถึงขึ้นที่มีความเชื่อกันว่าการเรียน
ภาษาไทยเป็นบาป บางคนก็เชื่อว่าการน่าแบบเรียนภาษาไทยกลั บไปบ้านก็เป็นบาป
เช่นกัน จึงปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนมุสลิมบางส่วนมักไม่ค่อยน่าหนังสือกลับบ้าน”241
ด้วยเหตุดังนั้น รัฐจึงได้พยายามในการพัฒนาทักษะการใช้ทักษะภาษาไทยแก่ชาวมุสลิมใน
พื้ น ที่ นี้ ต ลอดมา อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ตั้ ง แต่ รั ฐ บาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ เป็ น ต้ น มา และการ
ดาเนิ นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนี้มีการดาเนินการอย่างความ
เข้มข้นเรื่อยมาตามลาดับ จนกระทั่งเข้าสู่ทศวรรษ 2520 ดังที่กล่าวไว้ในบทก่อนหน้า ในช่วงปี 2525
เริ่มมีบางโรงเรียนที่สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยแก่นักเรียนมุสลิมจน “ได้ผลเป็นที่น่าภูมิใจ”
คือ นักเรี ยนมุส ลิมทุกคนที่จ บไปจากโรงเรียนสามารถที่จะอ่าน พูด และเขียนภาษาไทยได้อย่ าง
ถูกต้อง242
ในปีเดีย วกัน นี้ศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2 ได้คิดค้นโปรแกรมเตรียม
ทางด้านภาษาไทยแก่เด็กเล็กมุสลิมก่อนเข้าเรียนประถมในระยะเวลาจากัด คือ ใช้เวลาเพียงสองเดือน
(เดิ ม ใช้ เ วลา 1 ปี ) เรี ย กโปรมแกรมนี้ ว่ า “Head Start Program” ซึ่ ง ต่ อ มาทางส านั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ได้นามาใช้ปีเดียวกัน ในขณะที่อัตราการซ้าชั้นของ
เด็กนั กเรี ย นมุส ลิ ม ก็มีแนวโน้ มลดลงในปีเดียวกันนี้เมื่อเทียบกับอัตราการซ้ าชั้นในปีก่อนหน้า 243
นอกจากด้านการพัฒนาทักษะภาษาไทยในเด็กเล็กแล้ว ศอ. บต. ยังได้จัดอบรมการศึกษาผู้ใหญ่แบบ

240

ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ไทยมุสลิม (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2519), หน้า 433.
241
เรื่องเดียวกัน, หน้า 434.
242
“อัตชีวประวัติ กรณีที่ 1 ครูไทมุสลิมลูกที่ สอนในโรงเรียนในชุมชนที่ประชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ” ใน
คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการศึกษาองค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพครูในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้, องค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิ ภาพของครูในสามจังหวัดภาคใต้ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา,
2525), หน้า 216.
243
มาโนชญ์ บุญญานุวัตร, “ความก้าวหน้าทางการศึกษาของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้, ” ใน
ห้าสิบปีวิทยาลัยครูยะลา (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), หน้า 222-223.
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เบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานแก่กานันและผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี 2525 ซึ่งในปีนี้มี
ผู้สาเร็จการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวไปแล้ว 600 คน244
นอกจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว กระทรวงมหาดไทยนับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาท
ส าคัญ ในการแก้ ปั ญหาในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ต ลอดมา ในปีง บประมาณ 2525 ถึง 2526 นั้ น
กระทรวงมหาดไทยโดยการประสานงานของศอ.บต. ได้ดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย
ของชาวมุสลิมในพื้นที่นี้ โดยการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ภาพข่าวทักษิณ และการสานต่อโครงการนา
นักเรียน ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและผู้นาทางศาสนามาทัศนศึกษาที่กรุงเทพฯและ
จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการส่งเจ้า หน้าที่ออกเยี่ยมเยียนอิหม่ามและครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม รวมถึงการเชิญจุฬาราชมนตรีและคณะมาเยี่ยมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สิ่งนี้เป็นไปเพื่อ “เป็นการเน้นให้คนไทยมุสลิมมีความส่านึกในความเป็นคนไทย”245
นอกจากนี้กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ยัง ได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก เพื่อ
แทรกการสอนภาษาไทยแก่ เ ด็ ก แต่ ใ นปี นี้ ยั ง ไม่ ส ามารถจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ ย่ า งทั่ ง ถึ ง ได้ ในขณะที่
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่ขึ้นกับกระทรวงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ดาเนินโครงการต่างๆทางด้านการพัฒ นาทักษะภาษาไทยในปี งบประมาณ 2526 ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมการศึกษาในชั้นเด็กเล็ก โครงการจัดทาหลักสูตรและแบบเรียนให้เหมาะสมกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โครงการสอนภาษาไทยทางวิทยุ โครงการผลิตหนังสืออ่านระดับประถมศึกษาและกลุ่มสร้าง
เสริ มประสบการณ์ชีวิต โครงการจัดกิจกรรมส่ งเสริมภาษาไทยและความส านึกในความเป็นไทย
โครงการเหล่านี้จะดาเนินการในลักษณะและเป้าหมายเดียวกันคือการส่งเสริมให้เยาวชนมุสลิมมีการ
เรียนรู้และใช้ภาษาไทย และมีความสานึกในความเป็นคนไทย แบ่งการดาเนินการออกไปตามขอบข่าย
งานของหน่วยงานนั้นๆ หน่วยงานเหล่านี้ คือ เขตการศึกษา 2 และเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
(ครอบคลุมอาเภอสะบ้าย้อย เทพา จะนะ นาทวี และสะเดา ซึ่งประชากรจานวนมากเป็นมุสลิมพูด
ภาษามลายู ) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในพื้ น ที่ สถาบั น การศึ ก ษาสั ง กั ด กรม
อาชีวศึกษา สานักงานการประถมศึกษารวมถึงสานักงานศึกษาธิการเขตทุกเขตในจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้เป็นผู้ดาเนินโครงการ246
244

“ศอ.บต.จัดประชุมอบรมศึกษาแบบเบ็ดเสร็จแก่กานันผู้ใหญ่บ้าน” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบค่า 31 ตุลาคม 2528): 1.
245
“ภาคผนวก ค.” ใน เจษฎา อุรพีพัฒนพงศ์, “การปฏิบัตินโยบายสาหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้: ศึกษา
เฉพาะกรณีจังหวัดนราธิวาส,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษ ฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2529), หน้า 219.
246
เรื่องเดียวกัน, หน้า 219-223.
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การส่งเสริมให้นักเรียนมุสลิมในพื้นที่นี้มีทักษะการใช้ภาษาไทยนั้น กระทรวงศึกษาธิการยัง
มอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการเขต 2 ดาเนินการผ่านการจัดการประกวดกิจกรรมนักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 7 จังหวัดภาคใต้ โดยในปี 2527 ได้จัดขึ้นในวิทยาลัยครูยะลา เป้าหมาย
ของงานนอกจากต้ องการส่ งเสริ มให้ นักเรี ยนมุส ลิ มมีทั กษะการใช้ภ าษาไทยแล้ ว ยังต้ องการให้ มี
“รสนิ ย มด้ า นภาษาไทย ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความหวงแหนและจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์” อีกด้วย ในงานจะมีการผสมผสานกิจกรรมทางด้านดนตรี ศาสนา ภาษาไทย และ
การออกกาลังกายเข้าด้วยกัน เช่น มีการประกวด เพลงอนาซีค (บทเพลงเกี่ยวศรัทธา และการทา
ความดีในศาสนาอิสลาม) ทั้งภาษาไทยและภาษามลายู เพลงปลุกใจ อธิบายคัมภีร์อัลกุรอานเป็น
ภาษาไทย การโต้ ว าที ภ าษาไทย เป็ น ต้ น 247 การด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การใช้ ภ าษาไทยของ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การดาเนินการของเขตการศึกษา 2 ในช่วงนี้ จึงเป็นการดาเนินการพร้อม
กันใน 3 ด้านคือ การเตรีย มภาษาไทยแก่เด็กเล็กก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 การเพิ่มทักษะ
ภาษาไทยในชั้นเรียน และการขยายการศึกษาภาคบังคับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้248
ดร.โมฮัมหมัด อับดุลกาเดร์ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ ให้ข้อมูลว่าในปี
2527 นี้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีผู้ที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เหลืออยู่เพียง 5
เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่เคยมีผู้ที่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยอยู่มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยกลุ่มมุสลิมที่ยังไม่
สามารถพูดภาษาไทยในปี 2527 นี้ ยังคงมีเหลืออยู่ใน “ป่าเขาหรือแถบทุรกันดารจริงๆ” ซึ่งคนกลุ่มนี้
ส่งใหญ่แล้วจะมีอายุ 50 ปีขึ้นไป และนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ในนี้มีกว่า 72 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแต่เดิมมีเพียงแค่ 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ตัวเลขนี้รวมนักเรียนที่
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม249 แต่ในขณะเดียวกันทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ของทางจังหวัดยะลา ได้รายงานผลการสารวจของตนในปี 2528 ว่า ยังมีผู้ที่ไม่สามารถอ่าน เขียน
และพูดภาษาไทยอีกเป็นจานวนมากในอาเภอรามันโดยเฉพาะผู้นาชุมชน 250 และบางข้อมูลได้บอกว่า

247

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ในปี 2527 ดู “ยะลาประกวดกิจกรรมนักเรียน ร.ร.เอกชนสอนศาสนา
อิสลาม 7 จังหวัดภาคใต้,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 7 กุมภาพันธ์ 2527): 1.
248
ไข่มุก อุทยาวลี, การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547, หน้า 136.
249
“เผย 4 จังหวัดภาคใต้ ยังมีผู้พูดภาษาไทยไม่ได้เหลืออยู่เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น,” สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า): 3.
250
“พบท้องที่ทั้งอาเภอรามันที่ยะลายังไม่รู้หนังสือทั้งพื้นที่, ” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบ
บ่าย 10 มกราคม 2528): 1.
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ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังพูดและอ่านไทยได้เพียง 12 เปอร์เซ็นต์ 251 ส่วนจังหวัด
ปัตตานีนั้นเมื่อทาการสารวจผู้ไม่รู้หนังสือที่มีอายุ 15-50 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2526-2527 ผลปรากฏว่า
มีผู้ไม่รู้หนังสือ 45,418 คน จากประชากร 480,752 คน ทางการกาหนดพื้นที่เป้าหมายให้เป็นอาเภอ
ที่ประชาชนรู้หนังสือจานวน 8 อาเภอ คือ อาเภอยะหริ่ง ปานาเระ สายบุรี กิ่งอาเภอไม้แก่น กิ่งอาเภอ
กะพ้อ และกิ่งอาเภอทุ่งยางแดง252
พ.ศ. 2528 ศอ.บต. เริ่มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของชาวมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยร่วมกับสานักงานศึกษาธิการเขต 2 จังหวัดยะลา จัดอบรมการศึกษา
ผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานแก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ สารวัตรกานัน “เพื่อให้ผู้น่าท้องถิ่น
สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง มีความรู้เทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔” และผู้ผ่านอบรมจะได้
ไปทัศนศึกษา และเข้าคารวะบุคคลสาคัญของรัฐบาลด้วย253 และศอ.บต. ยังร่วมกับ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย จัดทาโครงการเผยแพร่ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเพื่อให้ “มีความรู้
ภาษาไทย สามารถ พูด อ่าน เขียนได้ตามสมควร” ขั้นแรกได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดิม คือ ผู้นา
ท้องถิ่นหรือแพทย์ประจาตาบลอย่างใดอย่างหนึ่ง หมู่บ้านละ 1 คน ครูประถม ผู้นาทางศาสนา และ
เยาวชน อย่างละหนึ่งคน เพื่อให้คนเหล่านี้ออกไปเป็นวิทยากรต่อไป
นอกจากการดาเนินการพัฒนาการศึกษาผู้ใหญ่แก่ผู้นาท้องถิ่ นแล้ว ในปีนี้จังหวัดยะลามีศูนย์
เด็กเล็ก 25 ศูนย์เพื่อทาหน้าที่เตรียมพร้อมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่เด็กเล็กในจังหวัด และนายนิวัฒน์
พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ยังได้มีคาสั่งให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยะลา ดาเนินการ
ทดลองนาร่องและมีการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2527 โดยจะทาอุปกรณ์สอน
ภาษาไทยแก่ผู้ที่เขียนและพูดไทยไม่ได้ ซึ่งจะทาเป็นเอกสารพิเศษและเริ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นในวันที่
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 มีพื้นที่เป้าหมาย คือ อาเภอเมือง ยะหา ธารโต บันนังสตา และอาเภอ
เบตง สาหรับอาเภอรามัน มีเป้าหมายจะดาเนินการทั้งอาเภอ ซึ่งโครงการนี้ทางจังหวัดจะขอความ

251

“ศอ.บต.จัดประชุมอบรมศึกษาแบบเบ็ดเสร็จแก่กานันผู้ใหญ่บ้าน” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบค่า 31 ตุลาคม 2528): 1.
252
“โครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติของปัตตานีได้ผล” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค
รอบค่า 29 กันยายน 2528): 1.
253
การอบรมนี้ใช้เวลา 33 เดือน ใช้วิธีอบรมกับเรียนเองสลับสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ดู “จัดอบรมการศึกษา
ผู้ใหญ่แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 12
กุมภาพันธ์ 2528): 2.
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ร่วมมือจากผู้นาทางศาสนาอิสลาม 254 จนถึงปี 2529 นายประกิต อุตตะโมต ผู้อานวยการ ศอ. บต.
กล่าวว่าหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการระยะ 4 ปีนี้ ทาให้กานัน
ผู้ใหญ่บ้านกว่า 600 สามารถรู้และใช้ภาษาไทยได้ดี มีความรู้เทียบเท่าระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ทาให้
เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้สนใจศึกษาภาษาไทยมากยิ่งขึ้น255
กรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตการศึกษา 2 ในปี 2529 พบว่า
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นเหล่ า นี้ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ต่ าเมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า เฉลี่ ย คะแนน
ระดับประเทศ แสดงให้เห็นว่า “การสร้างความนิยมในการใช้ภาษาไทยส่าหรับกลุ่มเยาวชน ยังไม่
สัมฤทธิ์ผล” จึงกล่าวได้ว่าการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังไม่
สัมฤทธิ์ผลตามนโยบาย256
เมื่ อ ศอ.บต. ได้ ทาการวิจั ยเกี่ย วกับ โอกาสในการใช้ ภ าษาไทยของประชาชนในจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ ใ นเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2530 ผลของการวิ จั ย กลั บ ออกมาว่ า ประชาชนกว่ า 82
เปอร์เซ็นต์ ผ่านการศึกษาตามระบบโรงเรียนของรัฐและเอกชน แต่ความสามารถจริงในการอ่านออก
เขียนได้มีจานวนต่ากว่าครึ่งของประชากรทั้งหมด ประมาณ 45-55 เปอร์เซ็นต์ นิยมใช้ภาษามลายูกับ
คนในครอบครัวและบุคคลภายนอก ส่วนสาเหตุกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า เพราะไม่ได้เรียนภาษาไทย
มาเพียงพอ ประกอบกับคนในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ไม่นิยมใช้257 ชิดชนก เชิงเชาว์ และคณะเสนอว่า สิ่ง
ดังกล่าวเกิดมาจากปัจจัยหรือข้อจากัด 3 ประการ คือ คุณภาพครูผู้สอน ความพร้อมทางวัสดุอุปกรณ์
ทางการเรียน และปัจจัยแวดล้อม คือ สภาพสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของผู้เรียนที่อาจเป็น

254

“พัฒนาชุมชนเขต ๙ จัดฝึกอบรมเด็กก่อนประจาการรุ่นที่ ๒ที่นราธิวาส,”สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
(ข่าวภูมิภาค รอบค่า 10 มกราคม 2528): 4 ; “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จว.ยะลา ทดลองนาร่องเพื่อการศึกษารณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 16 มีนาคม 28): 3 ; “ผอ. ศอ. บต. เปิด
อบรมผู้สอนตามโครงการเผยแพร่ภาษาไทย,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 1 กรกฎาคม2528): 1.
255
“กานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางทัศนศึกษาที่กท.-ภาคเหนือ” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
(ข่าวภูมิภาค รอบค่า 1 มีนาคม2529): 1.
256
ดู ชิดชนก เชิงเชาว์ และคณะ, การสารวจปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 3.
257
สมิหรา จิตตลดาการ, รายงานการวิจัยเรื่อง การสารวจสภาพการณ์ทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ , (ม.ป.ท.: 2530), หน้า ข อ้างถึงใน ชยากรณ์ ศรีสาคร, นโยบายกับการแก้ไขปัญหาการ
บริ ห ารงานจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (สารนิ พ นธ์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ศ าสตร์ คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), หน้า 120.
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อุปสรรคต่อการใช้ภาษาไทย258 และจากการสารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 14-50 ปี จานวน
26,078 คน ในจังหวัดนราธิวาสเมื่อ พ.ศ. 2530 ยังพบว่ามีผู้รู้ภาษาไทย (อ่านออกเขียนได้) เพียง
3,761 คน หรือราว 14 เปอร์เซ็นต์ของจานวนผู้ไม่รู้หนังสือ แม้ว่าทางจังหวัดได้มีการดาเนินโครงการ
รณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติแล้ว259
สิ่งที่น่าสังเกตของข้อค้นพบการวิจัยดั งกล่าว คือ การสารวจศักยภาพการอ่านออกเขียนได้
เท่านั้ น ซึ่งแน่ น อนว่าเป็ น ปั จ จั ย ชี้วัดศั กยภาพในการใช้ภ าษาไทยที่ส าคัญ แต่สิ่ งที่รั ฐ โหยหาและ
ต้องการจากคนมุสลิมในพื้นที่นี้มาตลอดคือ ความสามารถในการพูดหรือสื่อสารได้ ซึ่งหากมองใน
ประเด็นหลังนั้น ช่วงเวลานี้นับเป็นช่ว งเวลาที่มุสลิมสามารถสื่อสารและพูดภาษาไทยได้อย่างค่อนข้าง
กว้างขวาง หากมองในประการหลังนี่คือ การบรรลุเป้าหมายของรัฐ ในขณะเดียวกันการวิจัยดังกล่าว
แสดงให้เห็นความคาดหวัดต่อการใช้ภาษาไทยของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีสูงขึ้นกว่า
การสื่อสารหรือพูดได้เท่านั้นแต่ยังต้องอ่านออกเขียนได้ด้วย ในขณะเดียวกันเป็นที่ยอมรับกันว่า “...
เพิ่งจะมาในตอนหลังๆ นี้ เท่านั้นที่ชาวไทยมุสลิมได้เริ่มให้ความสนใจในการส่งบุ ตรหลาน เข้าเรียนใน
โรงเรียนและวิทยาลัยที่สอนอย่างเป็นทางการ เริ่มหันมาดูรายการโทรทัศน์ที่ส่งเป็นภาษาไทยเพื่อเป็น
การพักผ่อนหย่อนใจ”260 เช่นเดียวกับที่นายจานงค์ คุ้มรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในเวลานั้น ได้
กล่ า วถึง โครงการเผยแพร่ ภ าษาไทยเมื่อ ปี 2532 ว่า ได้ ผ ลน่ า พอใจ ประชาชนสามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการดารงชีพ สามารถเสริมความเข้าใจระหว่างกันได้มากขึ้น 261 กระบวนการดังกล่าวนี้
Joseph Chinyong Liow มองว่าส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากการออกแบบแบบเรียนที่มีทั้งภาษาไทย
และคาแปลที่เป็นภาษามลายูท้องถิ่นกากับของกระทรวงศึกษาธิการ262
3.3.3. การให้สิทธิพิเศษในการศึกษาต่อแก่นักเรียนมุสลิม
“...แนวคิ ด ในการจั ด การศึ ก ษาในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องรั ฐ ใช้ วิ ธี ก าร
สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนท้องถิ่นเข้าศึกษาโรงเรียนของรัฐมากขึ้นทุกระดับและทุก
258

ดู ชิดชนก เชิงเชาว์ และคณะ, การสารวจปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 3-4.
259
จังหวัดนราธิวาส, ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส ปี 2532, หน้า 29.
260
จัก รกฤษณ์ นรนิ ติ ผดุ งการ, การปกครองท้ องที่ ต่า งวั ฒ นธรรม: สถานการณ์ใ นบริ เวณ ๕ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2530), หน้า 39.
261
“โครงการเผยแพร่ภาษาไทยที่ปัตตานีได้ผลดี ” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 25
พฤศจิกายน 2532): 2.
262
Joseph Chinyong Liow, Islam, Education and Reform in Southern Thailand ( Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 2009). Page 107.
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ประเภทการศึกษา ทั้งนี้เป็นการคาดหวังว่าระบบการศึกษาในระบบโรงเรียนตลอดจน
อุดมศึกษา(จะ)มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกันของ
คนในสังคม... ขณะเดียวกัน...จะมีส่วนในการสร้างเสริมอาชีพและพัฒนาความรู้ของ
เยาวชนในท้องถิ่น ให้มีโอกาสเข้าสู่การประกอบอาชีพ”263
โครงการด้านการให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อใน
สถาบั น การศึกษาในระดับ ต่างๆของรัฐ โครงการทางด้านนี้เกิด มาจากนโยบายของรัฐ ที่ต้องการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมุสลิม เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และการศึกษานอก
โรงเรีย นมากขึ้น และต้องการสนั บสนุนการศึกษาชั้นสู งแก่บรรดาบุตรหลานของผู้นาทางศาสนา
อิสลามในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนมุสลิมรุ่น ใหม่เหล่านี้ได้เรียนรู้และมีศักยภาพในการใช้ภาษาไทย มี
“ทัศนคติและสานึกในความเป็นคนไทย” ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก ในประเด็นนี้
คณะรั ฐ มนตรี ได้มีมติ ลงวัน ที่ 6 มกราคม 2524 กาหนดให้ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สงวนตาแหน่งไว้สาหรับบรรจุผู้สาเร็จการศึกษาจาก “โครงการจัดส่งนักศึกษาไทย
มุสลิ มเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลั ยต่างๆและโรงเรียนนายร้อยตารวจสามพราน” ให้ เข้ารับราชการ
กระทรวงละ 4 ตาแหน่งต่อปี264
ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2525-2526 ก อ ง ป ร ะ ส า น ร า ช ก า ร ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง
กระทรวงมหาดไทยได้มี “โครงการส่งเสริมนักศึกษาที่สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อวิทยาลัย
พาณิชยการที่กรุงเทพฯ 5 แห่ง” “โครงการส่งนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ
ชั้ น ปี ที่ 5 เข้ า เรี ย นต่ อ ในโรงเรี ย นศุ ล กากร โรงเรี ย นวิ ศ วกรรมรถไฟ โรงเรี ย นไปรษณี ย์ และ
โทรคมนาคม โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล” “โครงการส่งเสริมนักศึกษาไทยมุสลิมเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ และโรงเรียนนายร้อยตารวจสามพราน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2525-2529)”
กรมตารวจ ได้มี “โครงการรับนักเรียนไทยมุสลิมเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนตารวจภูธร 9 (ยะลา) ปี
การศึกษา 2525-2529” กระทรวงศึกษาธิการเองมี “โครงการให้ทุนอุดหนุนแก่นักเรียนไทยมุสลิมที่
เรียนดี” “โครงการสนับสนุนบุตรหลานของโต๊ะครูเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.) และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ณ วิทยาลัยครูยะลา” “โครงการเร่งรัด
ส่งเสริมการฝึกอาชีพ” และ “โครงการส่งเสริมการคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้ารับ
การศึกษาสู งขึ้น ” โครงการเหล่ านี้มีหน่ว ยงานของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อย่า ง ส านักงาน
263

ไข่มุก อุทยาวลี, การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อการบูรณาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547, หน้า 123.
264
“ภาคผนวก ค” ใน เจษฎา อุรพีพัฒนพงศ์, “การปฏิบัตินโยบายสาหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้: ศึกษา
เฉพาะกรณีจังหวัดนราธิวาส,” หน้า 224-225.

137
ศึกษาธิการเขต 2 และ 3 กรมการฝึกหัดครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สถาบันการศึกษาสังกัดกรม
อาชีว ศึกษา ส านั กงานศึ กษาธิการจังหวัด ตลอดจนมหาวิทยาลั ยและวิ ทยาลั ยครูที่อยู่ในจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้เป็นผู้ดาเนินการ265
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการรับนักเรียนไทย
มุส ลิ มเข้ าศึ กษาในโรงเรี ย นสาธิต มหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตปัต ตานี เพื่อ เป็น การ
ยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาของนักเรียนมุสลิม ให้สามารถแข่งขันทางการศึกษากับเยาวชนใน
ภาคส่วนอื่นของประเทศในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดั บอุดมศึกษา266 โครงการเปิดรับ
นักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้รับการประสานงานจาก ศอ. บต. ในการดาเนิน
โครงการดังกล่าวนี้ และเริ่มดาเนินการในปีเดียวกัน โดยการรับนักเรียนกลุ่มนี้เข้ามาศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 267 พร้อมกันนั้นรัฐบาลยังมอบหมายให้ ศอ. บต. ดาเนินการประสานงานกับ
สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาทั่วไปของ
นั กศึก ษามุส ลิ มในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ โดยขอให้ รับนัก ศึกษาเพิ่มเป็นปีล ะ 260 คน (จ านวน
ทั้งหมด) ใน 32 สถาบัน พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาปีละ 9 ทุน268
ในปี 2527 ศอ. บต. ได้ดาเนิน “โครงการส่งเสริมการศึกษาทั่วไปของนักศึกษาไทยมุสลิม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” “โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้เข้า
ศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยตารวจสามพรานและมหาวิทยาต่างๆทั่วประเทศ” โดยการรับสมัคร
นักเรียนมุสลิมที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 5 และ 6 หรือกาลังศึกษาอยู่ เพื่อสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยประจาปี 2527 ใน 30 สถาบัน269 พลโท วันชัย จิตต์จานง แม่ทัพ
ภาคที่ 4 ในฐานะผู้บังคับบัญชาระดับภาคของ ศอ. บต. กล่าวถึงโครงการดังกล่าวของศอ.บต.ว่า การ
ส่งเสริมให้นักเรียนมุสลิมเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนั้น จะทาให้นักเรียนเหล่านี้ที่
265

เรื่องเดียวกัน, หน้า 224-226.
266
ปราโมทย์ กระมุ ท และระวี ว รรณ ชอุ่ ม พฤกษ์ (รวบรวม), “ปฏิ ทิ น ข่ า วภาคใต้ ” รู ส มิ แ ล 6,3
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2526): 10.
267
กุสุมา ล่านุ้ย และคณะ, ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี, 2535), หน้า 2.
268
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, ไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา:
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2531), หน้า 15.
269
“ศอ.บต. ร่วมกับ ทภ. ๔ รับสมัครนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 7 มีนาคม 2527 ): 2.
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จบหลักสูตรสามารถทางานได้ทั้งในระบบราชการและเอกชน “มีส่วนร่วมสร้างสรรค์แก่สถาบันชาติได้
มีความแข็งแรงมั่นคงขึ้น”270 ร.อ. สุชาติ บารุงกรณ์ ปลัดจังหวัดปัตตานี กล่าวถึง การส่งเสริมให้ชาว
ไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงเมื่อปี
2528 ว่า “ในขณะนี้ปรากฏว่ามีผู้ส่าเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ได้กลับมารับราชการและประกอบ
อาชีพในภูมิภาคนี้เป็นจ่านวนมาก ปัจจุบันนี้ เยาวชนวัยศึกษาของภูมิภาคนี้ให้ความส่าคัญ และเข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น”271
สิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กันกับการสนับสนุนให้นักเรียนมุสลิมมีสิทธิพิเศษในการเข้ารับการศึกษาใน
สถาบันการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาของรัฐโดยตรงแล้ว นักเรียนมุสลิมในบาง
พื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังนิยมไปศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่
อาศัยในบริเวณเขตอาเภอชายแดน นักเรียนเหล่านี้มักจะมีผู้ปกครองเป็นประชาชน 2 สัญชาติ คือ มี
สัญชาติและมีบัตรประจาตัวประชาชนของทั้งไทยและมาเลเซีย นักเรียนเหล่านี้มีอยู่ 2 ประเภท คือ
ประเภทไปเช้าเย็นกลับ และอีกประเภทคือกลุ่มที่ติดตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพในมาเลเซีย
นักเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในท้องที่อาเภอสุไหงโก-ลก อาเภอตากใบ อาเภอแว้ง อาเภอสุไหง
ปาดี และบางส่วนในอาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
การส่งนักเรียนไปเรียนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย เกิดจากความเชื่อของผู้ปกครอง
ว่า หากบุตรหลานของตนจบการศึกษาจากมาเลเซีย จะสามารถเข้ารับราชการหรือทางานในตาแหน่ง
สูงในมาเลเซียได้ แต่ถ้าจบเมืองไทยจะว่างงานและไม่สามารถทาเช่นนั้นได้ การเป็นข้าราชการใน
มาเลเซียมีเงินเดือนและสวัสดิการดีกว่าข้าราชการไทย โรงเรียนของมาเลเซียมีระบบสวัสดิการที่ดีกว่า
หากผลการเรียนดีจะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยในมาเลเซียได้โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก และการเดินทาง
ระหว่างประเทศสามารถทาได้สะดวก272 จากการสารวจข้อมูลใน 7 อาเภอของจังหวัดนราธิวาส ในปี
2526 พบว่ามีนักเรียนมุสลิมจากท้องที่อาเภอเหล่านี้กว่า 888 คน เรียนหนังสืออยู่ในมาเลเซีย โดย
อาเภอแว้งมีจานวน 244 คน อาเภอสุไหงโก-ลกจานวน 216 คน อาเภอตากใบ 184 คน อาเภอสุไหง
ปาดี 148 คน อาเภอเมืองนราธิวาส 51 คน อาเภอสุคิริน 16 คน273
270

“แม่ทัพภาค ๔ ชี้ผลดีการให้ชาวไทยอิสลามเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบบ่าย 16 กุมภาพันธ์ 2527): 1.
271
“ส่งเสริมชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีเข้ารับการศึกษาในสถาบันชั้นสูง” สานักข่าว
ไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 20 ตุลาคม 2528): 3.
272
ไข่มุก อุทยาวลี, การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อการบูรณาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547, หน้า 149-150.
273
เรื่องเดียวกัน, หน้า 142.
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การเคลื่อนย้ายเข้าไปเรียนในมาเลเซียของนักเรียนมุสลิมเชื้อสายไทยเป็นจานวนมากนี้ สร้าง
ความหวาดวิตกให้กับหน่วยงานฝ่ายการศึกษาและฝ่ายปกครองในพื้นที่เป็นอย่างมาก จนได้มีการจัด
สัมมนาเพื่อพัฒนาการศึกษาลุ่มน้าสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสขึ้น ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2526
โดยมีสานักงานศึกษาธิการเขต 2 ผู้อานวยการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาสในเวลานั้น เป็นผู้ร่วมกันจัดงาน โดยให้เหตุผลของการจัดงานว่า
“...นั ก เรี ย นไทยมุ ส ลิ ม ซึ่ ง อาศั ย อยู่ ต ามบริ เ วณชายแดนไทย-มาเลเซี ย ทั้ ง
ระดับประถมและมัธยม ไม่นิยมศึกษาภายในประเทศ ภาวการณ์เช่นนี้มีแนวโน้มมากขึ้น
จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ จึงให้มีการปรับปรุงการศึกษาลุ่มน้่าสุไหงโก-ลก
ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น”274
นอกจากนี้ นั ก เรี ย นมุ ส ลิ ม ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บมั ธ ยมในประเทศช่ ว งปี 2523-2530 กว่ า
67.56 เปอร์เซ็นต์ ที่ ไปเรียนต่อในประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งได้แก่ ประเทศซาอุดิอารเบีย คูเวต
ปากีสถาน จอร์แดน และอีกหลายประเทศในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 275 ซึ่งทาให้
เห็นอีกด้านหนึ่งของการพยายามหลีกหนีระบบการศึกษาแบบไทยและแสวงการหาการศึกษาตาม
แนวทางของศาสนาอิ ส ลาม ในขณะที่ นัก เรี ยนมุส ลิ ม อีก จ านวนไม่ น้อ ย ได้ เ ลื อ กที่ จะเข้ าสู่ ระบบ
การศึกษาของรัฐ นายประกิต อุตตะโมท ผอ. ศอ. บต. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการอพยพของแรงงาน
เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปยังมาเลเซียในปี 2532 ว่ายังมีอีกกว่า 82,610 คน ซึ่งกลุ่มคน
เหล่านี้ขาดทั้งความรู้ ทั กษะ ทุน เงินทุน และที่ดินในการประกอบอาชีพ และยืนยันว่า ศอ. บต. จะ
แก้ปัญหาการอพยพเหล่านี้โดยการเน้นพัฒนาอาชีพแก่เยาวชน ใช้เงิน 6 หมื่นบาทเพื่อจัดอบรม เน้น
ปรับโครงสร้างทางด้านการผลิตทางการเกษตร สภาพตลาด จะเน้นพัฒนาเยาวชนในหมู่บ้านอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง (หมู่บ้าน อพป.) ตลอดจนเยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม276
3.3.4. ปัญหาในการจัดการศึกษา
ปัญหาประการแรกที่ครูและสถานศึกษาของรัฐประสบ แม้จะเข้าสู่ช่วงปลายทศวรรษ 2520
คือปัญหาความไม่ปลอดภัยของโรงเรียนจากโจรผู้ร้าย โดยเฉพาะการส่งจดหมายขอค่าคุ้มครองจาก
274

ปราโมทย์ กระมุ ท และระวี ว รรณ ชอุ่ ม พฤกษ์ (รวบรวม), “ปฏิ ทิ น ข่ า วภาคใต้ , ” รู ส มิ แ ล 6,3
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2526): 7.
275
ไข่มุก อุทยาวลี , การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อการบูรณาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547, หน้า 154.
276
“ศอ.บต. วิตกปัญหาเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่างงานถึง ๘๒,๖๑๐ คน จะเข้ามาเลเซีย,”
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 15 กันยายน 2532): 3.
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ขบวนการโจรก่อการร้าย ในโรงเรียนที่อยู่ในท้องที่กันดารและมีโจรผู้ร้ายชุกชุม 277 และในบางท้องที่
โจรผู้ร้ายหรือขบวนการโจรก่อการร้ายเหล่านี้ได้เรียกค่าคุ้มครองจากครูเป็นรายเดือน และครูต้องจ่าย
ตามกาหนดอยู่เสมอเพื่อ “ด่ารงชีวิตอยู่ให้รอดไปวันๆหนึ่ง”278 นั่นเป็นเหตุผลที่ทาให้ครูในพื้นที่ชนบท
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มักจะพักอยู่ในตัวจังหวัดหรืออาเภอมากกว่าที่จะอยู่ในบ้านพักใน
โรงเรียน โดยยอมเสียเวลาในการเดินทางไปกลับกว่า 10 ชั่วโมง (ในสมัยนั้น) แต่ไม่ยอมเสี่ยงอยู่ใน
โรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง และสุดท้ายปัญหาที่จะตามาคือ ปัญหาข้าราชการครูย้ายออกจากพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในแต่ละปีเป็นจานวนมาก เช่นในปี 2524 มีครูขอย้ายออกจากจังหวัดยะลา
400 กว่าคน และมีครูที่ทาเรื่องขอย้ายเข้ามาสอนในจังหวัดยะลาในปีนั้นเพียงแค่ 20 กว่าคน และใน
จานวนสี่ร้อยกว่าคนที่ขอย้ายนี้ จะสามารถย้ายได้ประมาณ 50 กว่าคน279 โดย
“...ส่วนที่เหลือก็จะต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานต่อไปอีก อีกปีหนึ่ง...จึงจะท่าเรื่อง
ย้ายอีก ท่าแล้วไม่รู้จะได้ย้ายหรือไม่ เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่อยู่นี้ก็อยู่อย่างไม่มี
ความมั่นใจ อยู่อย่างไม่มีความสบายใจ อยู่อย่างพร้อมที่จะไม่อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น
ผลงานที่ออกมานั้น ก็เชื่อได้ว่าได้ดีไม่เท่าที่ควร”280
นายแดง ทิพย์ วัล ย์ ผู้ อานวยการการประถมศึกษาจังหวัดนราธิว าส ในปี 2525 กล่ าวว่า
ปัญหาครูไม่อยู่ในท้องที่ที่ตนเองสอนนั้น “เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนราธิวาส” เพราะทาให้
ครูเหินห่างกับผู้ปกครองของนักเรียน ไม่มีโอกาสได้พบปะเด็ก เยี่ยมเยียนเด็ก เยี่ยมผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชน ไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางสังคมของคนในท้องถิ่น สิ่งนี้ “ส่งผลให้เราพัฒนา
โรงเรียนไม่ได้ เพราะครูไม่มีเวลาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูใหญ่ ” นอกจากนี้ปัญหา “ครูมอเตอร์ไซค์”
ซึ่งเป็นครูที่ยอมซื้อรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อใช้ในการไปกลับบ้านพักที่อยู่ในตัวเมืองกับโรงเรียนที่อยู่ใน
ท้องที่ชนบท และไม่ยอมอยู่ในบ้านพักที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ ซึ่งทาให้ “ชาวบ้านไม่รู้จักเขา เช้าไปเย็น
กลับ ไม่มีโอกาสรู้จักกับประชาชน ไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรมท้องถิ่น เพราะเหตุนี้การพัฒนาการศึกษา
277

“อัตชีวประวัติ กรณีที่ 5 ครูไทยมุสลิมลูกที่ สอนในโรงเรียนในชุมชนที่ประชนส่วนใหญ่เป็นพุทธ” ใน
คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการศึกษาองค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพครูในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้, องค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัดภาคใต้ , หน้า 228 และ “กรณี 8 ครูไทย
พุทธจากท้องถิ่นอื่นสอนในชุมชนไทยมุสลิม” ใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 240.
278
“กรณี 10 ครูไทยพุทธ สอนในชุมชนที่มีไทยพุทธและไทยมุสลิมปนๆกัน” ใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 248.
279
ภักดิ์ ศิริโสภา และคณะ, “สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของจังหวัดยะลา” ใน สภาพและปัญหา
การจัดการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, นิรัตน์ จรจิตร และคณะ (สรุปผลการสัมมนา), (ยะลา: คณะวิชา
ครุศาสตร์ วิทยาลัยครูยะลา, 2525), หน้า 104-105.
280
เรื่องเดียวกัน, หน้า 105.
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จึงล่าบากมากที่สุด”281 นายแดง ทิพย์วัลย์ ได้เล่าเรื่องเกี่ยว “ปัญหาครูมอเตอร์ไซค์” ที่ตนได้พบเจอ
ว่า
“...ในขณะที่ ค ณะของผมกลั บ มานั้ น พอมาถึ ง ที่ ๆ มี แ พอยู่ พอรถเราลงแพ
ปรากฏว่าในแพมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณ 8 คัน ถามไปถามมาปรากฏว่า เป็นครูของ
เราในต่าบลนั้น ผมดูนาฬิกา เป็นเวลา 13.45 น. ผมรู้สึกแปลกใจว่าครูออกจากโรงเรียน
จะไปไหน เพราะอย่างน้อยที่สุดเด็ก 8 ห้อง ไม่มีใครสอน เมื่อไม่มีใครสอน เด็ก 8 ห้องจะ
วิ่งเล่นกัน ไปท่าความเดือดร้อนให้กับครูที่สอนชั้นอื่น ผมถามว่า คุณครูจะไปไหน เขา
ตอบว่า จะต้องรีบกลับเดี๋ยวไม่ทันรถไฟ”282
นั่นทาให้ครูมีเวลาอยู่กับนักเรียนน้อยมาก เพราะต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์ความรุนแรง
ซึ่งนายแดง ทิพย์วัลย์ มองว่า “ปัญหาครูไม่อยู่โรงเรียนเป็นปัญหาที่ถ่วงการพัฒนาการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด เด็กก็ไม่ได้ผล ชาวบ้านก็ไม่รู้จักครู ชาวบ้านจะมาช่วยเหลือโรงเรียนก็ไม่ได้
เพราะครูไม่ไปเกี่ยวข้อง”283 และเสนอว่า “ครูประถมศึกษาภาคบังคับ ” เดิมคือ “ครูประชาบาล”ที่
ต้องเป็นชาวบ้านครึ่งหนึ่ง เป็นข้าราชการครึ่งหนึ่ง ต่างไปจากข้าราชการครูระดับอื่นๆที่เป็นข้าราชการ
ตลอด 24 ชั่ว โมง แต่ครู ป ระถมในท้องที่ ต่างจั งหวัด ต้องอยู่กับชาวบ้านครึ่งหนึ่ง เป็ นข้าราชการ
ครึ่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นลูกจ้างของรัฐก็ไม่ใช่ ข้าราชการก็ไม่เชิง แต่ลักษณะเช่นนี้ “ชาวบ้านจะเคารพ
ครูประชาบาลมากกว่าครูระดับอื่น”284
ภายใต้สภาพปัญหา “ครูของเราถูกรังแก ถูกฆ่าทุกปีนับไม่ถ้วน”285 ที่นามาซึ่งปัญหาครูย้าย
ออกจากพื้นที่เป็นจานวนมาก เป็นผลให้เกิดสภาวะขาดแคลนครู ในช่วงนี้เองจึงมีการเสนอให้ครู
“เข้าถึงประชาชนให้ มากขึ้น ” และการเป็น “ศู นย์ของชุมชน” จึงถูกเสนอขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง
แก้ปัญหาสภาวะของความเสี่ยงต่อการดารงชีวิตและการทาหน้าที่ในฐานะข้าราชการครู 286 สานักงาน

281

แดง ทิพย์วัลย์, “สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของจังหวัดนราธิวาส” ใน เรื่อง
เดียวกัน, หน้า 13-14.
282
เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.
283
เรื่องเดียวกัน.
284
เรื่องเดียวกัน, หน้า 13-14.
285
ภักดิ์ ศิริโสภา และคณะ, “สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของจังหวัดยะลา” ใน สภาพและปัญหา
การจัดการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 104.
286
ดู คณะนักศึกษา อคป. รุ่นที่ 1 วิชาเอก การบริหารโรงเรียน “ผลการประชุมย่อยเกี่ยวกับปัญหา
การศึกษาของจังหวัดปัตตานี ” ใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 74 และ “คาบรรยายพิเศษของ ร.ต. นิสิต อัลภาชน์ ผู้ว่า
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ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2 ได้เสนอ “แผนงานและโครงการการแก้ปัญหาเหตุการณ์ร้ายใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2531-2534)” โดยเสนอสิ่งที่
สอดคล้องกับข้อเสนอดังกล่าวใน “โครงการที่ 5” ภายใต้ชื่อโครงการว่า “การจัดกิจกรรมเข้ าถึง
ประชาชน” โดยอธิบายว่าปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับครูหรือโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นั้น เกิดขึ้นจากการ “ขาดความสัมพันธ์หรือการมีช่องว่างระหว่างโรงเรียนกับชุมชน” หากครู
ในพื้นที่ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว และทาการเข้าถึงประชาชนแล้ว ประชาชนก็จะไม่
ปล่อยปละละเลยครูและโรงเรียนของรัฐ ชุมชนจะเห็นคุณค่าของโรงเรียนและครู และช่วยให้ปัญหา
ต่างๆที่เคยมีมานั้นลดน้อยถอยลง287
นอกจากนี้ลักษณะสาคัญอีกประการหนึ่งของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ กว่า 60
เปอร์เซ็นต์เป็นคนต่างถิ่น288 นั่นทาให้ครูจานวนมากที่ย้า ยเข้ามาสอนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ที่ชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที่พูดภาษาและมีวัฒนธรรมที่ต่าง
ออกไปจากตนแล้ว ยังต้องรับมือกับการคุกคามจากโจรผู้ร้ายกลุ่มต่างๆ ที่เพ่งเล็งครูในฐานะตัวแทน
ทางวัฒนธรรมของรัฐในการเผยแพร่ภาษาไทยและความเป็นไทยแก่เด็กมุสลิม ซึ่งเป็นสิ่งที่กองกาลัง
เหล่านี้ไม่ต้องการ แต่ในขณะเดียวกันข้าราชการฝ่ายการศึกษาของจังหวัดนราธิวาสบางท่านก็มองว่า
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ครูต่างถิ่นเหล่านี้ต้องปรับตัวมาก เนื่องจากความเจริญของหมู่บ้านที่ตนไปสอนไม่มี
บางแห่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ ถึง อาหารการกินหาลาบาก กอปรกับครูเหล่านี้เกือบทั้งหมดจบการศึกษามา
จากในตัวเมือง เมื่อมาอยู่ในชนบทที่มีสภาพค่อนข้างยากลาบากจึงทาให้การปรับตัวและการใช้ชีวิต
ยากขึ้นเป็นเท่าตัว289
ในขณะเดียวกันข้าราชการครูในพื้นที่ที่เป็นมุสลิมก็ประสบปัญหาในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
กล่าวคือ แม้จะเป็นคนนอกท้องที่สามจังหวัดแต่หากมีชาวบ้านนับถือและให้ความเชื่อถือมากก็อาจถูก

ราชการจังหวัดยะลา ในการสัมมนาปัญหาการศึกษาของจังหวัดยะลา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525 ณ หอประชุม
วิทยาลัยครูยะลา” ใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 86.
287
สานักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2 (ศูนย์ อานวยการและบริห ารโครงการ), แผนงานและ
โครงการการแก้ปัญหาเหตุการณ์ร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 25312534), หน้า 30.
288
เรืองยศ จันทรคีรี. สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ (กรุงเทพฯ: บริษัทวงศ์ปาล จากัด, 2523), หน้า 82.
289
แดง ทิพย์วัลย์, “สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของจังหวัดนราธิวาส” ใน
สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , นิรัตน์ จรจิตร และคณะ (สรุปผลการสัมมนา),
หน้า 12-13.
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ทางราชการเพ่งเล็งว่าอาจพัวพันกับฝ่ายกองกาลังต่อต้านรัฐบาลในพื้นที่ได้เช่นกัน290 จากการให้ข้อมูล
ของข้าราชการครูมุสลิมผู้หนึ่ง ที่สอนอยู่ในโรงเรียนตลาดนัดกูโบ ตาบลเขาตูม อาเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี ในราวปี 2525 เขาเล่าว่าโดยทั่วไปประชาชนจะนับถือผู้ที่มีอาชีพครูมาก แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
การปฏิบัติตัวของครูผู้นั้นด้วย ยิ่งเป็นครูมุสลิมแล้ว ถ้าไม่ใส่ใจในการปฏิบัติศาสนกิจหรือข้อบังคับทาง
ศาสนาแล้ว จะได้รับการดูหมิ่นอย่างหนักจากประชาชนว่า ครูคนนั้นเป็นตัวอย่างที่เลวของมุสลิมที่
ได้รับการศึกษาแบบรัฐในระดับสูง นั่นคือ ทาให้มุสลิมละเลย ไม่ใส่ใจในศาสนาของตน ชาวบ้านหลาย
คนไม่ต้องการส่งเสียบุตรให้เรียนตามระบบของรัฐในระดับสูงขึ้นไป สืบเนื่องมาจากมุมมองต่อผู้ได้รับ
การศึกษาสูงที่กลายเป็นคนละเลยจารีตทางศาสนาอิสลามเช่นนี้291
นอกจากเหตุการณ์ “ครูมอเตอร์ไซค์” แล้ว ยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะลาซึ่ง
เป็นผลมาจากความรุนแรง ในราวต้นทศวรรษ 2520 นั่นคือเหตุการณ์ “ครูขนมปัง” ซึ่งนายไพโรจน์
สัจจมาศ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา ได้เล่าว่า
“...มีอยู่ปีหนึ่งครูของเราบรรจุใหม่ๆอยู่ในอ่าเภอเมืองนี้เอง เมื่อเราบรรจุเสร็จ
ตอนปฐมนิเทศ แกก็มาปฐมนิเทศเป็นที่เรียบร้อย พอส่งตัวไปที่โรงเรียนหน้าตาก็ยังสดใส
ดีอยู่ และวิธีการของแกนั้น เมื่อทราบว่า แกต้องไปอยู่ในโรงเรียนที่เสี่ยงต่อภัยอันตราย
แกก็ซื้อขนมปังไปห่อใหญ่ ไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านสะอะ อ่าเภอเมืองนี้เอง อยู่ได้ 5 วันกิน
ขนมปังหมดลาออก”292
ทั้งยังมีปั ญหาเรื่องการคมนาคมหรือเส้นทางไปโรงเรียน เช่นในอาเภอสุ คิริน ของจังหวัด
นราธิวาส ที่โรงเรียนหลายแห่งนั้นมักตั้งอยู่ไกล และเส้นทางเข้าถึงโรงเรียนไม่สะดวก293 จากที่กล่าว
มาข้างต้นล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของรัฐ ในเดียวกันรัฐยังเผชิญกับการที่โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิส ลามบางแห่ งนั้ น ไม่ยอมรับการช่ว ยเหลื อตามโครงการอุดหนุนประเภทวิทยาคาร
สงเคราะห์ในปี 2530 เนื่องจากโต๊ะครูผู้เป็นเจ้าของโรงเรียนนั้นไม่ ยอมรับการช่วยเหลือ เพราะไม่
290

“อัตชีวประวัติ กรณีที่ 2 ครูไทยมุสลิมนอกท้องที่สามจังหวัด สอนในโรงเรียนในชุมชนที่ประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นมุสลิม” ใน คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการศึกษาองค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพครูใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้, องค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า 221.
291
“อัตชีวประวัติ กรณีที่ 1 ครูไทยมุสลิมลูกที่ สอนในโรงเรียนในชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นไทย
มุสลิม” ใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 218.
292
ภักดิ์ ศิริโสภา และคณะ, “สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของจังหวัดยะลา” ใน สภาพและปัญหา
การจัดการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, นิรัตน์ จรจิตร และคณะ (สรุปผลการสัมมนา), หน้า 104-105.
293
กาญจน์ อินทองคา, “สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาในความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนราธิวาส” ใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 21.
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ต้องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนสอนวิชาสามัญในโรงเรียนของตน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สาคัญอย่างหนึ่งที่
รัฐกาหนดไว้สาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ต้องการรับเงินช่วยเหลือ 294 และโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามบางแห่งยังประสบปัญหาเรื่องการมอบค่ าตอบแทนแก่ครูสอนวิชาสามัญ
และครูสอนศาสนา295 ซึ่งเป็นการประสบปัญหาทางด้านงบประมาณ แม้รัฐจะมีงบประมาณอุดหนุนให้
ก็ตาม
3.3.5. อิสลามศึกษาและภาพรวมของการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนให้มีการศึกษาวิชาศาสนาอิสลามในโรงเรียนทั้งในระดับประถมและ
มัธยมของรัฐนั้น ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองปัญหาของการจัดการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นสาระอย่าง
หนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นจึงเป็นความจาเป็นของรัฐ ที่จะต้องจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในที่นี้คือการ “ปลูกฝังให้ซาบซึ้งในศาสนาที่ตนนับถือ ประพฤติ
ปฏิบัติตนในประจ่าวันถูกต้องกับหลักศาสนาบัญญัติ”296 นั่นทาให้หลายโรงเรียนสนับสนุนให้เปิดสอน
วิ ช าศาสนาอิ ส ลามขึ้ น และยั ง ร่ ว มมื อ กั บ ทางอ าเภอในการน าคั ม ภี ร์ อั ล กุ ร อานมาแจกจ่ า ยแก่
ชาวบ้าน297
ในระยะแรกของการนาเอาศาสนาอิสลามเข้าไปสอนในโรงเรียนของรัฐนั้นสร้างความไม่พอใจ
ในหมู่ผู้นาทางศาสนา เนื่องจากคนกลุ่มนี้มองว่าการเอาภาษาไทยไปสอนศาสนากับเด็กมุสลิมเป็นการ
ทาลายล้างศาสนาอิสลาม เพราะศาสนาอิสลามต้องสอนด้วยภาษามลายูและภาษาอาหรับเท่านั้น
และครูที่สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนของรัฐซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามยังเป็นที่น่ากังขาในความรู้และการรักษาศีลทางศาสนาอิสลาม เช่น มีการไว้ผมยาว สูบ
บุหรี่ หรือชอบเที่ยว ทาให้ประชาชนและกลุ่มผู้นาทางศาสนาอิสลามเหล่านี้ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
นโยบายทางด้านนี้ทันที ทาให้มีการทาข้อตกลงกันระหว่างทางการกับโต๊ะครูในพื้นที่ ที่ต้องการให้ผู้นา
294

ไข่มุก อุทยาวลี, , การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อการบูรณาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547, หน้า 155.
295
สมนึ ก เขี ย วนุ้ย , “สภาพและปั ญ หาการจัด การศึ ก ษาในปอเนาะ,” ใน สภาพและปั ญ หาการจั ด
การศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, นิรัตน์ จรจิตร และคณะ (สรุปผลการสัมมนา), หน้า 120.
296
“อัตชีวประวัติ กรณีที่ 1 ครูไทยมุสลิมลูกที่ สอนในโรงเรียนที่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิม ” ใน
คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการศึกษาองค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพครูในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้,องค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า 17.
297
“อัตชีวประวัติ กรณีที่ 3 ครูไทยพุทธลูกที่ สอนในโรงเรียนในชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นไทย
มุสลิม” ใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 223.
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ทางศาสนาเข้าไปสอนด้วยตนเอง หากแต่ทางการกาหนดคุณสมบัติเรื่องการใช้ภาษาไทยในการสอน
ทาให้ โ ต๊ะครู และเหล่ าผู้ น าทางศาสนาเหล่ านี้ไม่ส ามารถเข้าไปสอนในโรงเรียนได้เนื่องจากยังใช้
ภาษาไทยได้ไม่ดีนัก ต่อมาทางการได้ให้คณะกรรมการอิสลาม อิหม่าม และโต๊ะครูในท้องที่ทาการ
คัดเลือกผู้ที่มีความรู้พอที่จะเข้ามาสอนวิชาศาสนาอิสลามในโรงเรียนของรัฐได้ ปัญหาการต่อต้าน
ดังกล่าวจึงผ่อนคลายลง
อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนของรัฐ คือ ครูไทย
พุทธที่เป็นข้าราชการครูส่วนใหญ่ในพื้นที่และกลุ่มข้าราชการอื่นๆ ที่มองว่าการดาเนินการดังกล่าว
เป็นการเอาใจชาวมุสลิมมากเกินไป 298 ในปี 2528 มีโรงเรียนประถมของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิด
ท าการสอนวิ ช าศาสนาอิ ส ลาม 18 โรง มี วิ ท ยากรท าการสอน 167 คน แต่ วิ ท ยากรส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์น้อย ไม่ผ่านการฝึกหัดครูมาก่อน จึงทาให้การวัดผลประเมินผลในวิชานี้ไม่ค่อยได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นัก299 แต่ในปีเดียวกันนี้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ ได้ทาการเปิดสอน
หลักสูตรวิชาศาสนาอิสลามหรืออิสลามศึกษาได้สาเร็จ 300 นอกจากดาเนินการสอนวิชาศาสนาอิสลาม
ในโรงเรียนแล้วยังมีการจัดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ โดยร่วมมือกับผู้นาทางศาสนาอิสลามในเข้าไป
เปิดอบรมหลักศาสนาอิสลามตามท้องที่ต่างๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นในกรณีของหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 52 บ้านปาแดปาลัส ตาบลปากู กิ่งอาเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ
ราษฎรตาบลปากู เชิญ โต๊ะครูหะยีเซ็ง จากปอเนาะโต๊ะซอ บ้านโต๊ะซอ ตาบลมะนังดาลา มาบรรยาย
เรื่องศาสนาอิสลาม เพื่อ “บ่ารุงจิตใจและให้การศึกษาอบรมทางด้านศาสนาอิสลามแก่ชาวไทยและ
เยาวชนที่นั บถือศาสนาอิสลามให้ มีความรู้ความเข้าใจทางด้า นศาสนายิ่งขึ้น ”301 ซึ่งการนาหน่ว ย
พัฒนาการและผู้นาทางศาสนาอิสลามเข้าไปอบรมชาวบ้านมุสลิมในลักษณะดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นบ่อย
มากในระยะนี้ และยังมีการดาเนินการอบรมทางด้านวิชาชีพแก่เยาวชนมุสลิม โดยทางสานักงาน
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แดง ทิพย์วัลย์, “สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของจังหวัดนราธิวาส” ใน
สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 10-11.
299
“สานักงานการประถมศึกษานราธิวาสเปิดอบรมวิทยากรสอนวิชาอิสลามศึกษา,” สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 30 พฤษภาคม 2528): 3.
300
จิระพันธ์ เดมะ, “หลักสูตรและการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ” ใน รายงานโครงการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง “มลายูกับรัฐไทยในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมกับการสร้างความเป็นธรรม (ปัตตานี:
วิทยาลัยอิสลามศึกษาและโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, ม.ป.ป.), หน้า 213.
301
“นพค. ๕๒ ร่วมกับราษฎรจัดแสดงธรรมทางศาสนาอิสลาม ที่ปัตตานี,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบบ่าย 8 มิถุนายน 2527): 2.
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เร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ได้อบรมความรู้แก่เยาวชนทางด้านช่าง เพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ในปี 2528302
แม้ว่าในปี 2525 จะมีการงานวิจัยออกมาว่า ทัศนคติและสานึกในความเป็นพลเมืองของ
ผู้สอนและผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะอยู่ในอัตราที่ต่า แต่ในขณะเดียวกันได้พบว่าโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีบทบาทสาคัญในพื้นที่แห่งนี้303 และโรงเรียน
ของรัฐในบางพื้นที่ยังขาดการสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่น จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้โรงเรียนยัง
ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนบางอย่างที่ไม่สามารถทาขึ้นมาเองได้ 304 ในอีกด้านที่เกี่ยวกับโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน พ.ศ. 2532 ครูที่มาสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามส่วนมากแล้วยังเป็นข้าราชการสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย และเกือบทั้งหมดต้องรับอีกหนึ่งหน้าที่คือ งานธุรการของโรงเรียน และโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามเหล่านี้ส่วนมากจะสนับสนุนการสอนภาษาไทยแค่ในระดับปานกลางเท่านั้น
นอกจากนี้แล้วนักเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ยังมีสภาพสังคมที่ไม่เอื้อต่อการใช้ภาษาไทยเช่นเดิม ทาให้
การใช้ภาษาไทยมีน้อย และในการเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น นักเรียนเหล่านี้
ได้มุ่งหวังที่จะเรียนวิชาศาสนาอิ สลามเป็นหลัก เป็นผลให้นักเรียนเหล่านี้ไม่ให้ความสาคัญกับวิชา
สามัญและภาษาไทยมากเท่าที่รัฐหวังนัก 305 แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นที่ยอมรับในบรรดาข้าราชการ
ทางด้านการศึกษาว่า นักเรียนมุสลิมเหล่านี้ไม่ได้ไม่สนใจการศึกษา หากแต่ทางการจัดการศึกษาที่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา306
ปี 2525 ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีประชาชน
จะให้การสนับสนุนการศึกษาของรัฐ เช่น ในพื้นที่ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เห็นได้
302

“นราธิวาสจัดฝึกอบรมความรู้เยาวชนด้านช่าง,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 11
กรกฎาคม 2528): 1.
303
ไข่มุก อุทยาวลี, , การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อการบูรณาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547, หน้า 156.
304
“กรณี ที่ 10 ครู ไ ทยพุ ท ธ สอนในชุ ม ชนที่ มี ไ ทยพุ ท ธและไทยมุ ส ลิ ม ปนๆกั น ” ใน คณะกรรมการ
ดาเนิ นการตามโครงการศึ กษาองค์ ประกอบของปั ญหาที่มี ผลต่อ สวั สดิ ภาพครูใ นสามจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ ,
องค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า 248.
305
ชิดชนก เชิงเชาว์, การสารวจปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 127-128, 135.
306
กาญจน์ อินทองคา, “สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาในความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนราธิวาส,” ใน นิรัตน์ จรจิตร และคณะ, สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, นิ
รัตน์ จรจิตร และคณะ (สรุปผลการสัมมนา), หน้า 22.
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จากการที่ประชาชนในตาบลนี้ส่งลูกหลานเข้ารับการศึกษาแบบรัฐแล้วจบออกมารั บราชการครูใน
พื้นที่หลายคน การสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ทาให้การศึกษาในอาเภอมายอนั้นเจริญ
ไปมาก307 มุสลิมในตัวเมืองที่มีความรู้และมีฐานะทางเศรษฐกิจดี เริ่มนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น แต่ยังมีชาวมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังมองว่า การส่งบุตรหลานของตน
เข้าศึกษาในระบบการศึกษาระดับสูงของทางการนั้น ต้องไปศึกษาในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพฯ และ
เยาวชนเหล่านี้ต้องไปอาศัยอยู่ตามหอพัก ที่ไม่มีใครดูแลให้อยู่ในแนวทางของศาสนาอิสลาม ทาให้เด็ก
หรือเยาวชนเหล่านี้ละเลยต่อการปฏิบัติศาสนกิจและประพฤติตนอย่างผิดกฎของศาสนา เช่น การดื่ม
สุราหรือทานเนื้อหมู บางกลุ่มยังมองภาพการศึกษาแบบทางการว่า การเรียนภาษาไทยในโรงเรียน
ของรัฐ ทาให้ นักเรี ยนมุส ลิมเสี ยเด็ก ลืมศาสนาอิสลาม และระบบการศึกษาแบบทางการพยายาม
เปลี่ยนศาสนาของบุตรหลานตนเนื่องจากเนื้อหาการเรียนมีแต่เรื่องของพุทธศาสนา308
แต่อย่ างไรก็ตามนักเรี ย นมุสลิ มในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จานวนมากในปี 2525 นั้ น ได้รับการศึกษาทั้งทางด้านสามัญและศาสนาควบคู่กันแล้ว 309
เนื่องจากประชาชนชาวมุสลิมส่วนมากเริ่มต้องการให้บุตรหลานของตนมีโอกาสในการเรียนรู้วิชาการ
ทางศาสนา พร้ อมกับการเรี ย นวิช าสามัญ 310 กล่ าวได้ว่าการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ส ามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของรัฐในช่วงประมาณต้นทศวรรษ 2520 ถึงต้นทศวรรษ 2530 รัฐได้ดาเนินการผ่าน
นโยบาย 6 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การเตรียมการสอนภาษาไทยแก่เด็กเล็กมุสลิมก่อน
เข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในชั้นเรียนปกติแก่นักเรียนมุสลิม
การจั ดให้ มีการสอนศาสนาอิส ลามภายในโรงเรียน การจัดการศึกษานอกระบบให้ ส อดคล้ องกับ
ท้องถิ่น การปรับปรุงหลักสูตรและหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และการปรับปรุงโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามให้ได้มาตรฐานตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ311
307

“กรณีที่ 8 ครูไทยพุทธจากท้องถิ่นอื่นสอนในชุมชนไทยมุสลิม ” ใน คณะกรรมการดาเนินการตาม
โครงการศึกษาองค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, องค์ประกอบของ
ปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า 243.
308
เรื่องเดียวกัน, หน้า 7.
309
สมนึก เขียวนุ้ย, “สภาพและปัญหาการศึกษาในปอเนาะ,” สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้, นิรัตน์ จรจิตร และคณะ (สรุปผลการสัมมนา), หน้า 119.
310
ชิดชนก เชิงเชาว์ และคณะ, การสารวจปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 2.
311
สานักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2, เขตการศึกษา 2 กับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ยะลา: สานักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2, 2527), หน้า 19 อ้างถึงใน ไข่มุก อุทยาวลี, การวิเคราะห์ปัญหา
การจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อการบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 136.
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กระบวนการพัฒนาการศึกษาของรัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 25212532 เป็นการพัฒนาการศึกษาของรัฐที่สานต่อโครงการพัฒนาการศึกษาในช่วง 2 ทศวรรษก่อนหน้า
และเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นมาโดยมีรากฐานจากโครงการที่ถูกใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวเกือบทั้งหมด
การพัฒนาเหล่านี้เป็นความพยายามของรัฐในการสร้างความเป็นไทยผ่านการพัฒนาทักษะภาษาไทย
แก่ชาวมุสลิม โดยมีกลุ่มนักเรียนมุสลิมในพื้ นที่เป็นเป้าหมายสาคัญ สิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นจากความเชื่อ
ของรัฐว่าปัญหาความมั่นคงในพื้นที่นี้ เกิดขึ้นมาจากชาวมุสลิมซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นิยมใช้ภาษา
มลายู ท้ องถิ่น ในชีวิ ตประจ าวั น จึ ง ทาให้ ค นเหล่ านี้ ไม่ มี “ทัศ นคติที่ ถูก ต้อ งในความเป็ นคนไทย”
กระบวนการพัฒนาการศึกษาที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาไทยจึงเกิดขึ้น โดยหวังว่าหาก
ทาให้ คนกลุ่ มนี้ ส ามารถใช้ภ าษาไทยได้แล้ ว จะนามาซึ่งการมีส านึกในความเป็นไทย การพัฒ นา
การศึกษาในระยะนี้ทาให้โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
มีหลักสูตรวิชาสามัญและภาษาไทยขยายตัว พร้อมกับการลดจานวนลงของจานวนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม การขยายตัวของโรงเรียนของรัฐที่มีหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษา พร้อมกับการเพิ่ม
จานวนของนักเรียนมุสลิมที่เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีหลักสูตรวิชาสามัญและ
ภาษาไทยและโรงเรียนของรัฐที่มีหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษา กระบวนการเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญที่ทา
ให้เกิดกลุ่มมุสลิมรุ่นใหม่ที่สามารถใช้สองภาษาได้ในชีวิตประจาวัน คือ ภาษาไทยกับภาษามลายู และ
เป็นกลุ่มคนที่ผ่านการศึกษาที่มีส่วนผสมของวิชาสามัญของรัฐ

บทที่ 4
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการดาเนินการพัฒนา
อีกด้านหนึ่งที่รัฐให้ความสาคัญ การพัฒนาด้านดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ เนื่องจากรัฐเชื่อว่าความยากจนเป็นสาเหตุสาคัญ
อีกด้านหนึ่ง ที่ทาให้ประชาชนที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่ในพื้นที่เลือกที่จะเข้ากับฝ่ายกองกาลังติดอาวุธ
มากกว่าฝ่ายรัฐ กระบวนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญของรัฐได้แก่ การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม การชลประทาน การเกษตร และอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐเชื่อว่าการพัฒนาเหล่านี้จะนามาซึ่งการ
ยกระดับรายได้ของประชาชนซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความมั่นคงของรัฐ

4.1. รัฐกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในส่วนแรกจะเป็นการอธิบายการพัฒนาเส้นทางคมนาคมของรัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองเป้าหมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการ
ปราบปรามกองกาลังติดอาวุธในเวลาเดียวกัน การพัฒนาเส้นทางคมนาคมของรัฐในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นหลายช่วงเวลา ในแต่ละช่วงเป้าหมายในการสร้างและลักษณะของถนนจะมี
ความแตกต่างกันไป แต่ล้วนเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันและตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม พร้อมกับการเอื้ออานวยต่อการปราบปรามกองกาลังติดอาวุธเช่นเดียวกัน
4.1.1. การพั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ภ ายใต้ ก ารด าเนิ น การของ
“คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้” ในช่วงทศวรรษ 2500-2510
“...ความต้องการล่าดับแรกของภูมิภาคนี้คงจะเป็นเรื่องเส้นทางคมนาคมคือ
เรื่ องการสร้ างถนนให้ เ กิ ดขึ้ นใหม่ ห รือ ท่า ที่มี อยู่ ใ ห้ มี ส ภาพดี ขึ้น สามารถใช้ ได้ ตลอด
ฤดูกาล”1
ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่าง พ.ศ. 2501-2506 ได้ชื่อว่าเป็น
ยุคสมัยของการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจของประเทศ “โดยเน้นที่การเจริญเติบโตของทุนในประเทศ”
1

คาปราศรัยของพ.อ.ถนัด คอมั นตร์ ประธานกรรมการพัฒนาการภาคใต้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง 9 เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจราชการจังหวัดภาคใต้ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2507 เวลา 19.15
ใน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2) กต1.1.2.8/2 นายถนัด คอมันตร์ ประธานคณะกรรมการภาคใต้และคณะเดินทาง
ไปตรวจราชการภาคใต้ (18 มีค. 2507-15 ธค. 2512) (ปึกที่ 4), หน้า 228.
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เป็นสาคัญ2การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้บริบทสงครามเย็น ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตร
กับรัฐบาลทหารของไทย ทาให้รัฐบาลทหารของไทยในเวลานั้นได้อาศัยทรัพยากรและทุนที่ได้จาก
สหรัฐฯ ในการรักษาสถานภาพอานาจทางการเมืองของตนได้อย่างมั่นคง พร้อมๆกับการที่สหรัฐและ
ธนาคารโลกได้สนับสนุนให้รัฐบาลไทยดาเนินการตาม “นโยบายเศรษฐกิจใหม่” ที่นอกจากจะมีการ
ปรับให้รัฐวิสาหกิจของไทยมีขนาดเล็กลง การสนับสนุนการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมที่เอกชนเป็น
เจ้าของ การจัดตั้งสถาบันเพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ที่สาคัญและมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ คือ การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน3
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระยะแรกเริ่มของรัฐบาลไทย จึงให้ความสาคัญกับการสร้างถนน
และเส้นทางคมนาคมอื่นๆ ระบบชลประทาน ไฟฟ้าพลังน้า และการศึกษา โดยธนาคารโลกได้ให้เงินกู้
แก่รั ฐ บาลไทยกว่า 440 ล้ านเหรี ย ญสหรัฐ ฯ 4 ปิยนาถ บุนนาค เชื่อว่า ยุคสมัยของจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ เป็นยุคแรกที่รัฐบาลไทยได้วางพื้นฐานการปกครองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็น
ระบบ กล่าวคือ มีการกาหนดแผนการการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งในรูปแผนระยะสั้น
และแผนระยะยาวอย่างชัดเจน พร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดาเนินการดังกล่าว
โดยตรง5 ในแง่หนึ่งการดาเนินการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์ จนกระทั่ ง ถึง ยุ ค สมั ย ของจอมพลถนอม กิต ติข จร (พ.ศ. 2506-2516) เป็ นการใช้
นโยบายที่เน้นการปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง เพื่อลด
ความขัดแย้งทางสังคมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่6
ในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.)
ในจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นหน่วยที่ทาหน้าที่พัฒนาท้องที่นั้นๆ มีการบูรณะและสร้างเส้นทางคมนาคมสาย
2

ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ (เชียงใหม่: หจก. สานักพิมพ์
ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์), 2539), หน้า 218.
3
เรื่องเดียวกัน, หน้า 218-219.
4
จานวนนี้เป็นจานวนรวมทั้งหมดที่ธนาคารโลกให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทยตั้งแต่ระยะเริ่มแรก คือ
พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2518 ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 220.
5
ปิยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.
2475-2516) (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546),
หน้า 155.
6
สุรินทร์ พิศสุวรรณ, “เงื่อนไขทางการเมืองที่นาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ”
ใน สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน, สุรินทร์ พิศสุวรรณ และชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (กรุงเทพฯ:
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527),
หน้า 20.
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กรุงเทพฯ-ชุมพร-ระนอง-สงขลา ไปจนถึงนราธิวาส นอกจากนี้ยังมีการบูรณะทางหลวงสายยะลาเบตง และสายยะลา-ปัตตานีให้ได้มาตรฐานมากกว่าเดิม7 จนมีผู้กล่าวว่าในสมัยนี้ “ถนนหนทางต่างๆ
เริ่มพัฒนาขึ้นมาก”8 ในวันที่ 7 มีนาคม 2504 รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ได้ตั้ง “คณะกรรมการพัฒนา
ภาคใต้” แต่ต่อมาถูกยุบไปในปี 2506 ตามการสิ้นสุดคณะรัฐมนตรีของชุดเดิม แต่เมื่อจอมพลถนอม
กิติขจร ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในปีเดียวกันนี้ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นใหม่ในวันที่ 14
มกราคม 2507 มีพันเอกถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น เป็น
ประธานคณะกรรมการ 9 และในเวลาต่อมานายพจน์ สารสิน ผู้อานวยการฝ่ายอานวยการเศรษฐกิจ
การคลัง และการอุตสาหกรรม และนายประกายเพ็ชร อินทุโสภณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้ขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ต่อจากพันเอกถนัด คอมันตร์ ในปี
2515 และในปี 2517 ตามลาดับ
คณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดาเนินการพัฒนาด้านการคมนาคม การอาชีพ
การศึกษา การสาธารณูป โภค การปกครองและสวัส ดิการของประชาชนในภาคใต้ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย
คณะกรรมการฯจะได้รับงบประมาณพิเศษจานวน 10 ล้านบาท ในการจัดสรรให้ทุกจังหวัดในภาคใต้
โดยเน้นจัดสรรให้กับโครงการที่ทางคณะกรรมการฯเห็นว่าจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมก่อน10 แต่
การวางโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้นั้นไม่ได้วางโครงการ
เหล่านี้ไว้เป็นโครงการถาวร แต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการย่อยและมีความจาเป็นเร่งด่วนของแต่ละจังหวัด
เท่านั้น และหน้าที่ที่สาคัญที่สุดของคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ยังเป็นการประสานงานการพัฒนา
ด้านต่างๆเท่านั้น โดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนหรือปัญหาเฉพาะหน้าที่จังหวัดนั้นๆ

7

ปิยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิ มในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.
2475-2516), หน้า 145.
8
สัมภาษณ์คุณประดิษฐ์ บุญสนอง หัวหน้าสานักงานจังหวัดนราธิวาส วันที่ 6 พฤษภาคม 2530 โดย อ.
ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา และคุณอภิรดี อิ่มเอิบ อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 160.
9
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2) กต1.1.1.2.8/2 นายถนัด คอมันตร์ ประธานคณะกรรมการภาคใต้และ
คณะเดินทางไปตรวจราชการภาคใต้ (18 มีค. 2507-15 ธค. 2512), หน้า 28.
10
สงคราม ชื่นภิบาล, “การผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต แผนกวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518), หน้า 110-111.
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เผชิญอยู่ เพื่อให้โครงการพัฒนาดังกล่าวลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ไม่ได้มี บทบาท
และหน้าที่ในการเข้าไปพัฒนาพื้นที่โดยตรง11
ตาม “แผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ.2507-2509” ของคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ให้ข้อมูลว่า
มาตรฐานของเส้นทางคมนาคมในภาคใต้ยังต่าอยู่มาก โดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดิน แผนพัฒนาภาคใต้
จึงมีเป้ าหมายในการปรับปรุงการคมนาคมในภาคใต้อย่างเร่งด่ว น เนื่องจากทางหลวงแผ่ นดินใน
ภาคใต้มีลักษณะขาดตอนเป็นช่วงๆและส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังมีคุณภาพต่ามากเมื่อเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้านคือมาเลเซีย นอกจากนี้ภาคใต้ยังขาดทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบทอยู่มาก ทางที่ใช้
อยู่เกือบทั้งหมดเป็นทางดิน ซึ่งแทบใช้ไม่ได้ในฤดูฝน จุดหมายสาคัญของแผนพัฒนาภาคใต้ฉบับนี้ คือ
การบูรณะทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบทให้เป็นทางถาวรใช้ได้ทุกฤดูกาล
เส้นทางที่คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้เห็นว่าสมควรที่ทาการบูรณะใหม่มีจานวนหลายพัน
กิโลเมตร ซึ่งทางคณะกรรมการฯ เชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทาให้ภาคใต้ฝั่งมหาสมุทรอินเดีย (ฝั่งตะวันตก)
ขาดความเจริญอยู่ เดิมแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้เคยกาหนดการสร้างเส้นทางหลวงแผ่นดิน
ภาคใต้ 7 สาย รวมระยะทาง 523 กิโลเมตร และต้องการเปลี่ยนสะพานไม้เป็นสะพานคอนกรีตให้
หมด ซึ่งได้ดาเนินการไปมากแล้ว และในปี 2507 จะดาเนินการขยายโครงการใหม่ 8 โครงการ โดย
การกู้เงินจากต่างประเทศมาดาเนินการ หนึ่งในโครงการดังกล่าวคือ โครงการพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน
ภาคใต้สายสงขลา-นราธิวาส ระยะทาง 257 กิโลเมตร ใช้งบ 350 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบ
มากที่สุดในโครงการใหม่ทั้งหมด12 และคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้จะทาการกู้เงินมาบูรณะทางหลวง
จังหวัดในภาคใต้ระยะทางประมาณ 504 กิโลเมตร มีเส้นทางทั้งหมด 10 สาย มีโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ โครงการสร้างทางหลวงจังหวัดสาย สายบุรี -รือเสาะ-ท่าเรือ
ระยะทางประมาณ 66 กิโลเมตร สายยะรัง-ปานาเระ ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตรสายสะบ้าย้อยล าไพล-เขาแดง ระยะทางประมาณ 32 กิ โ ลเมตร สายบันนังสตาร์ - ยะหา-สะบ้าย้ อย ระยะทาง
ประมาณ 50 กิโลเมตร สายสุไหงโกลก-แว้ง-เขตแดน ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร และสายสุไหง
โก-ลก-ตากใบ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร13
11

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/12 การประชุมเรื่องนโยบายความมั่นคงปลอดภัยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2513, ครั้งที่ 2/2514, และครั้งที่ 3/2515 (5 ต.ค. 2513-5 มี.ค. 2514), หน้า 74; หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/13 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ประจาปี 25132514 (แฟ้ม 2) (26 ม.ค.-27 ส.ค. 2514), หน้า 158.
12
คณะกรรมการพั ฒ นาภาคใต้ , แผนพั ฒ นาภาคใต้ พ.ศ.2507-2509 (พระนคร: ส านั ก ท าเนี ย บ
นายกรัฐมนตรี, 2506), หน้า 59-60.
13
เรื่องเดียวกัน, หน้า 60-61, 101.
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ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาภาคใต้ในปี 2507 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสใน
ขณะนั้ น เสนอว่ า นราธิ ว าสเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ท างหลวงจั ง หวั ด เป็ น แห่ ง แรกแต่ ใ นปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี
ถนนลาดยาง พลเมืองกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ประสบปัญหาโรคปอดเนื่องจากฝุ่นจึงขอให้พิจารณาเรื่อง
การลาดยางถนนปั ต ตานี - สุ ไ หงโก-ลก ระยะทางประมาณ 54 กิ โ ลเมตร ซึ่ง จะได้ป ระโยชน์ท าง
เศรษฐกิจมาก และยังมีถนนสายนราธิวาส-ตากใบ-สุไหงโก-ลก-แว้ง ที่มีความจาเป็นทางการเมือง
เพราะอยู่ติดรัฐกลันตัน ซึ่งเป็นฐานอิทธิพลของพรรคฝ่ายค้านของมาเลเซียและมีถนนคุณภาพ ทาให้
ฝ่ายตรงกันข้ามรัฐบาลสามารถใช้เป็นเครื่องมือโจมตีความด้อยพัฒนาของไทย ถนนนี้มีระยะทาง 90
กิโลเมตร ขาดการเหลียวแลจากภาครัฐ และในอาเภอตากใบยังมีชาวพุทธอยู่กว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ถนน
สายนี้จึงเป็นถนนสายเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองไปพร้อมกัน แต่ในระยะแรกนี้คณะกรรมการ
พัฒนาภาคใต้ได้ให้กรมประชาสงเคราะห์ดาเนินการสร้างทางสายสุไหงโก-ลก-แว้ง ระยะทางราว 16
กิโลเมตร โดยเป็นถนนดินลูกรังทับบด พร้อมสร้างสะพานไม้ถาวร และยังได้ปรับปรุงทางหลวงชนบท
จากอาเภอสุไหงโก-ลก ไปยังหมู่บ้านมูโน๊ะ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร14
ระหว่ า งวั น ที่ 18 -27 มี น าคม 2507 พั น เอกถนั ด คอมั น ตร์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ต่างประเทศและประธานคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ในขณะนั้นได้เดินทางไปตรวจราชการภาคใต้
แทนนายกรัฐมนตรี และได้รายงานการตรวจราชการภาคใต้แก่นายกรัฐมนตรีว่า ความต้องการของ
เจ้าหน้าที่และประชาชนภาคใต้ คือ การมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยพอสมควร คือ การ
มีถนนที่ลงหินลาดยาง ผิวจราจรกว้างราว 5-6 เมตร มีไหล่ข้างทาง 2-3 เมตร ขณะนี้ทางส่วนมากเป็น
ทางลงหินลูกรัง มีฝุ่นมากในฤดูแล้งโคลนในฤดูฝน เป็นอันตรายแก่สุขภาพและชีวิตของผู้คน นอกจาก
ความจ าเป็ น ข้างต้น แล้ ว ประชาชนทางภาคใต้ยังสามารถเปรียบเทียบสภาพทางของไทยกับของ
มาเลเซียซึ่งส่วนใหญ่ลาดเรียบร้อยไม่มีฝุ่นและโคลน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อปัญหาความมั่นคง เนื่องจาก
ประชาชนที่เป็นมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มักนิยมมาเลเซียมากกว่าไทยเป็นทุนเดิม เรื่องนี้จึง
เป็นเรื่องเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศที่เคยเป็น อาณานิคมอย่างมาเลเซียกับประเทศที่ได้ชื่อว่า
เป็นเอกราชอย่างไทย15
กรรมการพัฒนาการภาคใต้ที่ได้เดินทางตรวจราชการพร้อมพันเอกถนัด คอมันตร์ เสนอ
ปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ให้มีการปรับปรุงทางหลวงสายสงขลา-หาดใหญ่-คลองแงะ-นาทวีโคกโพธิ์-ปัตตานี-นราธิวาส ซึ่งเป็นทางหลวงสายประธาน อยู่ในโครงการบูรณะเงินกู้จากธนาคารโลก
14

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2) กต.1.1.2.8/1 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาภาคใต้ ปีพุทธศักราช
2507-2509 (14 มี.ค. 2507-24 ก.พ. 2509), หน้า 3-4, 9.
15
หอจดหมายเหตุ, (2) กต1.1.1.2.8/2 นายถนัด คอมันตร์ ประธานคณะกรรมการภาคใต้และคณะ
เดินทางไปตรวจราชการภาคใต้ (18 มี.ค. 2507-15 ธ.ค. 2512), หน้า 172.
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ความยาว 257 กิโลเมตร ถนนส่วนคลองแงะ-ปัตตานียังไม่ลาดยางอีก 29.8 กิโลเมตร และควรขยาย
ผิวทางบางแห่ง ถนนส่วนปัตตานี -นราธิวาส ยังมีส่วนที่ระงับการก่อสร้างไว้ประมาณ 57 กิโลเมตร
คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดาเนินการราว 3 ปี การบูรณะทางตลอดสายจากสงขลา-ปัตตานี-นราธิวาส ซึ่ง
ทางเส้นนี้ผู้ ว่าราชการจังหวัดปั ตตานีและจังหวัดนราธิวาสได้ขอร้องให้ล าดยางโดยด่ว นเนื่ องจาก
ประชาชนเดือดร้ อนเรื่ องฝุ่ น มาก รวมถึงทางสายยะลา-เบตง ที่ยังไม่ได้ล าดยางอีกประมาณ 40
กิโลเมตร กรมทางหลวงรับรองจะลาดยางให้แล้วเสร็จในปี 2508 เพราะทางสายนี้ติดต่อกับมาเลเซีย
ซึ่งเป็นถนนลาดยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสได้เสนอว่า การก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมเส้นทางเหล่านี้ไม่จาเป็นต้องทาตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา เพียงทาตามมาตรฐานแบบ
มาเลเซียก็สามารถตอบสนองความต้องการของชาวบ้านได้แล้ว16
การประชุมคณะอนุ กรรมการภาคใต้ในต้นปีต่อมา คือ ปี 2508 ได้มีการอนุมัติโ ครงการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ โครงการบูรณะทางสายกาบู -อาซ่อง
อาเภอรามัน โครงการสร้างทางสายท่าสาป-พร่อน ในเขตจังหวัดยะลา โครงการขยายสะพานเดชา
นุชิต ในเขตจังหวัดปัตตานี และโครงการก่อสร้างทางสายนราธิวาส-ตากใบ ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง โครงการบูรณะปรับปรุงทางสายสุไหงโก-ลก-แว้งของกรม
ประชาสงเคราะห์ โดยปรับปรุงต่อเนื่องจากปี 250717 ต่อทางคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ได้ติดต่อกับ
เอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาให้ช่วยเหลือในการก่อสร้างเส้นทางในภาคใต้มากขึ้น เพื่อ“สร้างถนน
ในระดับมาตรฐานให้เป็นการถาวรใช้ได้ในทุกฤดูกาล” โดยสหรัฐให้หน่วยยูซอม (USOM-องค์การ
บริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐ) ดาเนินการติดต่อกับบริษัทไลออนส์เพื่อทาการสารวจเส้นทาง โดยเฉพาะ
เส้นทางสายนราธิวาส-ตากใบดังกล่าว18
ทางกองอานวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ก.ร.ป.กลาง) เห็นว่าควรจะขอให้หน่วยยู
ซอมช่วยเหลือตัดถนนหนทางในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มุ่งเฉพาะในทางป้องกันรักษาความ
ปลอดภัยให้ได้ผลโดยตรงอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์มลายา และเพื่อให้
มีถนนทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเร็ว ภายหลังการประชุมกับหน่ว ยยูซอมในประเทศไทย
ก.ร.ป.กลางมีความเห็นว่า มีความจาเป็นต้องเร่งสร้างทางในภาคใต้จานวน 34 สาย ระยะทาง 452
16

เรื่องเดียวกัน, หน้า 179.
ดู “รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินงานพัฒนาภาคใต้ (2 หน่วย) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2508 ณ. บ้านร่มตาล อ.ชะอา เพชรบุ รี” ใน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2) กต.1.1.2.8/1 การประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาภาคใต้ ปีพุทธศักราช 2507-2509 (14 มี.ค. 2507-24 ก.พ. 2509),หน้า 12.
18
หอจดหมายเหตุ แห่ งชาติ , (2)กต1.1.2.8/3 คณะกรรมการภาคใต้ ข อให้ ผู้ อ านวยการยูซ อมสารวจ
เส้นทางนราธิวาสตากใบ และเส้นทางสายชุมพร-นครศรีธรรมราช (15 มิ.ย.-28 ก.ค. 2508), หน้า 7.
17
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กิโลเมตร และขอให้สหรัฐช่วยเหลือในด้านงบประมาณ ใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการทางหลวงภาคใต้”
ส่วนหนึ่งของโครงการนี้จะก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในจังหวัดสงขลา 12 สาย 162 กิโลเมตร ยะลา
14 สาย 154 กิโลเมตร นราธิวาส 8 สาย 136 กิโลเมตร19
ปี 2509 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เสนอขอรับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการพัฒนา
ภาคใต้ 6 โครงการ มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม คือ โครงการทาถนนสายนาเกลือ -อาเภอ
เมือง โครงการทาถนนบริเวณน้าตกทรายขาวอาเภอโคกโพธิ์ ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเสนอขอรับ
ความช่วยเหลือโครงการด้านการคมนาคม 2 โครงการ คือ โครงการสร้างสะพานข้ามคลองลออ ซึ่ง
เชื่อมเส้นทางสะเอ๊ะและปุโรงไปอาเภอเมืองยะลา20 แต่ไม่ปรากฏข้อมูลว่าโครงการเหล่านี้ได้รับการ
อนุ มั ติ ห รื อ ไม่ แต่ ใ นปี นี้ ไ ด้ มี โ ครงการที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ คื อ โ ครงการสร้ า งถนนขอ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ปัตตานี21
เมื่อถึงปี 2510 มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับการอนุมัติ คือ ในจังหวัดนราธิวาสมี โครงการซ่อมและสร้างทางสายรือเสาะ-มะรือโบระแงะ โครงการซ่อมและสร้างทางสายนราธิวาส-บ้านทอน-บาเจาะ ระยะทาง 25 กิโลเมตร โครงการ
ซ่อมสร้างทางสายตากใบ-นราธิวาส ระยะทาง 34 กิโลเมตร ในจังหวัดปัตตานีมี โครงการซ่อมถนน
เจริญประดิษฐ์ และโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้าสายบุรี ส่วนจังหวัดยะลา โครงการสร้างทางสาย
หน้าถ้า-ปุโรง-สะเอ๊ะ อาเภอเมืองยะลา ระยะทาง 35 กิโลเมตร และสายท่าสาป-ยุโป ในปีเดียวกันนี้
กระทรวงมหาดไทยได้จั ดตั้ง “ศูน ย์ปราบปรามโจรผู้ร้ายพิเศษ” ขึ้น มีอาณาเขตปฏิบัติการใน 4
จังหวัดภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา นอกจากมีหน้าที่ปราบปราม
โจรผู้ร้ายแล้ว ยังมีหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นควบคู่ไปด้วยโดยจะใช้งบพัฒนาภาคใต้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2510 ประธานคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ได้ประชุมผู้ว่าราชการของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้จัดทา
โครงการพัฒนามาเสนอจังหวัดละ 2 โครงการ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้าน22
19

เรื่องเดียวกัน, หน้า 11,17, 34, 37.
20
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2) กต.1.1.2.8/1 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาภาคใต้ ปีพุทธศักราช
2507-2509 (14 มี.ค. 2507-24 ก.พ. 2509), หน้า 41.
21
“สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ (2507-2512)” ใน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ,
(2)กต1.1.2.8/11 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ประจาปี 2507-2513 (28 ก.ค.-12
ส.ค. 2513), หน้า 21.
22
ดู การจัดตั้ง “ศูนย์ปราบปรามโจรผู้ร้ายพิเศษ” ใน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/5 การ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจาณากลั่นกรองโครงการพัฒนาภาคใต้ ครั้งที่ 1/2520, ครั้งที่ 6-10/2510, ครั้งที่ 911/2511 และครั้งที่ 12/2512 (3 พ.ย 2509-21 ม.ค. 2512), หน้า 56-57.
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ในปี ต่ อ มา คื อ ปี 2511 คณะกรรมการพั ฒ นาภาคใต้ ไ ด้ อ นุ มั ติ โ ครงการพั ฒ นาเส้ น ทาง
คมนาคมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกว่า 10 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างทางสายจะแนะ-ไอกรอสนิคมสร้างตนเองอาเภอแว้ง ระยะทาง 11.9 กิโลเมตร (มีการสร้างสะพาน 3 แห่ง) โครงการพัฒนา
คมนาคมสายจะแนะ-ไอกรอส-นิ ค มสร้างตนเองอาเภอแว้ง ระยะทาง 11.9 กิโ ลเมตร โครงการ
ปรับปรุงถนนชนบทสายสากอ-สามแยก-แว้ง-โล๊ ะวูด (ชายแดน) ในอาเภอแว้ง ระยะทางราว 21
กิโลเมตร โครงการสร้างและซ่อมแซมถนนสายดุซงญอ-แม่น้าสายบุรี ระยะทาง 24 กิโลเมตร โครงการ
สร้างถนนสายบ้านทอน-บาเจาะ ระยะทาง 12 กิโลเมตร โครงการสร้างทางสายบาเจาะ-ปาดารายอ
อาเภอบาเจาะ 8.2 กิโลเมตร โครงการสร้างถนนสายปะลูรู -สากอ-คายูคละ 12 กิโลเมตร โครงการ
สร้างถนนสายสามัคคี อาเภอรือเสาะ-ลูโบ๊ะบายะ อาเภอยี่งอ 14 กิโลเมตร และจากตาบลสามัคคี
อาเภอรือเสาะ ไปจดเขตอาเภอบาเจาะ และอาเภอรามัน ระยะทาง 9 กิโลเมตร โครงการก่อสร้าง
ถนนสายอุแตจี่จิง-บลูกาสนอ อาเภอยี่งอ-อาเภอรือเสาะ 7.2 กิโลเมตร และในเขตจังหวัดสงขลา
เชื่อมต่อกับจังหวัดยะลา คือ โครงการสร้างทางสายสะบ้าย้อย-บาโหย-ยะหา ระยะทาง 37 กิโลเมตร
ในจังหวัดปัตตานีได้รับอนุมัติโครงการบูรณะถนนสายบ้านควน-ท่าน้า-คอกกระบือ -พ่อมิ่ง-น้าบ่อ
ระยะทาง 18 กิโลเมตร โครงการปรับปรุงถนนชนบทสายบ่อทอง-ยาบี อาเภอหนองจิก ระยะทาง
ประมาณ 15 กิโลเมตร ส่วนในจังหวัดยะลา มีโครงการสร้างทางสายบันนังสตา-ยะหา ระยะทาง 8
กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับสายสะบ้าย้อย-บาโหย-ยะหา
ปี 2512 จั งหวัดยะลาได้เสนอโครงการเพื่อขอรับงบพัฒนาภาคใต้ ราว 7 โครงการ ได้แก่
โครงการบูรณะถนนสายบ้านยี่ลามัน -บ้านบางลาง ระยะทาง 22 กิโลเมตร โครงการสร้างทางสาย
ปะแต-บันนังสตา ระยะทาง 25 กิโลเมตร โครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตาบลยะ
รม อาเภอเบตง โครงการสร้างถนนสายหน้าถ้า-ปุโรง-สะเอะ (เพื่อสร้างถนนและสะพาน) และสร้าง
ถนนสายท่าสาป-ยุโป โครงการบูรณะถนนสายยี่ลามัน-บ้านบางลาง 22 กิโลเมตร โครงการสร้างถนน
สายปะแต-บันนังสตา 25 กิโลเมตร โครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในท้องที่หมู่ที่ 6 ตาบล
ยะรม อาเภอเบตง ส่วนปัตตานีได้ของบใน โครงการปรับปรุงถนนสายตาบลยาบู -ตาบลโล๊ะ (สร้าง
สะพานคอนกรีต) และจังหวัดนราธิวาสได้ของบใน โครงการสร้างทางสายบาเจาะ-บ้านทอน ระยะทาง
12 กิโลเมตร
โดยในปีนี้มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ คือ โครงการสร้างสะพานในทางสายบ้าน
สากอ-บ้านสามแยก ตาบลคามูคละ อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นงบสร้างสะพานแบบแม่เคร่
คอนกรีตเสริมเหล็ก 5 จานวนสะพาน โครงการพัฒนาคมนาคมสายจะแนะ-ไอกรอส-นิคมสร้างตนเอง
อาเภอแว้ง ระยะทาง 11.9 กิโลเมตร (รวมการสร้างสะพาน) และโครงการซ่อมทางสายบ้านสากอบ้านสามแยก ตาบลคามูคะ อาเภอแว้ง (ค่าสร้างสะพาน 5 แห่ง) ในจังหวัดเดียวกัน ส่วนในจังหวัด
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ยะลาได้รับงบในการดาเนินโครงการก่อสร้างสะพานพรุวัด ตาบลยุโป อาเภอเมือง โครงการสร้างถนน
สายหน้าถ้า-ปุโรง-สะเอะ (สร้างถนนและสะพาน) และสร้างถนนสายท่าสาป-ยุโป ซึ่งคณะอนุกรรมการ
อนุมัติเฉพาะค่าสร้างสะพาน
ปี 2513 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงของบพัฒนาภาคใต้เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมหลาย
โครงการ ในจานวนนี้มีโครงการที่ทางคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้อนุมัติหรือรับจะดาเนินการให้ราว
13 โครงการ ได้แก่ เป็นของจังหวัดนราธิวาส 9 โครงการ คือ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสาย
จะแนะ-ไอกรอส-นิคมสร้างตนเองแว้ง (ตอนจากไอร์กรือเซ-แม่น้าสายบุรี) ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ
อยู่ในท้องที่อาเภอต่างๆของจังหวัดนราธิวาส โดยสามารถแบ่งเป็น อาเภอบาเจาะ 2 โครงการ คือ
โครงการสร้างถนนชนบทสายบ้านต้นไทร-เชิงเขา เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินสายสายบุรี -คอลอกาเว
ให้ เป็น ถนนมาตรฐานยาว 8 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมพื้นที่อาเภอบาเจาะเข้ากับอาเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี โครงการสร้างถนนสายบาเจาะ-บ้านทอน 12 กิโลเมตร (ถนนมาตรฐานเกลี่ยดินลูกรัง) ใน
อาเภอ ยี่งอ 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงทางหลวงชนบทสายยี่งอ-ระแงะ ระยะทาง 11.5
กิโลเมตร โครงการปรับปรุงทางหลวงจังหวัดสายยี่งอ-มะรือโบออกระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยจะ
ดาเนิ น การลายางแอสฟั ล ท์ ปี 2514 ในเขตอ าเภอระแงะ 3 โครงการ คื อ โครงการบูร ณะและ
ลาดยางถนนสายยี่งอ-มะรือโบตก 13 กิโลเมตร (จะดาเนินการในปี 2514) โครงการบูรณะถนนสาย
ระแงะ-ยี่งอ ระยะทาง 13 กิโลเมตร โครงการสารวจถนนจากมะรือโบตก-ถนนยี่งอ-ระแงะ ที่บ้านฮูลา
สาเร๊ะระยะทางราว 5 กิโลเมตร และจังหวัดนราธิวาสยังมีโครงการสร้างทางหลวงจังหวัดนราธิวาสแว้ง-เขตแดน (คาดว่าเสร็จปี 2513) อีกโครงการหนึ่ง ส่วนในจังหวัดยะลาได้รับการยืนยันว่าจะอนุมัติ
หรือช่วยเหลือในการดาเนินโครงการ 3 โครงการ มีโครงการบูรณะบ้านยีลาบัน -บ้านบางลาง อาเภอ
บั น นั ง สตา ระยะทาง 22 กิโ ลเมตร โครงการบู ร ณะถนนสายบ้ า นยี ล าปั น -บ้ า นบางลาง อ าเภอ
บันนังสตา 22 กิโลเมตร (สร้างสะพาน 3 แห่ง) โครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้าและปรับปรุงถนนใน
ท้องที่อาเภอรามัน ซึ่งเป็นโครงการที่ทางจังหวัดเสนอเรื่องไปตั้งแต่ปี 251023
เมื่ อ เข้ า สู่ ปี 2514 คณะกรรมการพั ฒ นาภาคใต้ ไ ด้ อ นุ มั ติ ง บประมาณให้ ด าเนิ น การตาม
โครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ากอตอ อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โครงการปรับปรุงขยายถนนสาย
ตาบลยะหา-ตาบลละแอ-ตาบลเปาะเส้ง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (สร้างสะพานคอนกรีตเสริม
23

โครงการที่คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ยังไม่ได้อนุมัติในปีนี้ คือ โครงการลายางแอสฟัลท์ถนนหนองจิก
ของเทศบาลเมืองปัตตานี โครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบีติง ตาบลรูสมิแล อาเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี (โครงการสร้างสะพานเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) โครงการซ่อ มแซมทางสายบ้านสามแยก-สากอ
ตาบลกายูคละ อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4 กิโลเมตร โครงการสร้างถนนสายอาเภอรือเสาะ-อาเภอ
ระแงะ ระยะทาง 16.3 กิโลเมตร
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เหล็กพื้นไม้) โครงการสร้างถนนหมู่ที่ 3 ตาบลอัยเยอร์เวง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ระยะทาง 12
กิโลเมตร และโครงการสร้างถนนสายยี่งอ-รือเสาะ ราว 10 กิโลเมตร โครงการสร้างถนนสายยี่งอรือเสาะ 24 กิโลเมตร (ในเขตอาเภอยี่งอและอาเภอรือเสาะ) ซึ่งเป็นโครงการของจังหวัดนราธิวาส
นอกจากนี้ทางคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ได้คาดหวังว่าในเดียวกันนี้ จะมีโครงการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมดาเนินการแล้วเสร็จในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11 โครงการ ได้แก่ โครงการทางหลวงจังหวัด
นราธิวาส-สุไหงโกลก-แว้ง-เขตแดนนราธิวาส และนราธิวาส-ตากใบ-สุไหงโกลก โครงการสร้างสะพาน
สุไหงโกลก โครงการสร้างทางหลวงจังหวัดยี่งอ-มะรือโบออก โครงการรักษาสภาพทางนราธิวาส-ตาก
ใบ-สุไหงโกลก โครงการรักษาสภาพทางนราธิวาส-ตันหยงมัส-ดูซงยอ-กาเต๊าะ โครงการรักษาสภาพ
ทางสุไหงโกลก-แว้ง-เขตแดน โครงการรักษาสภาพทางยี่งอ-มะรือโบ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส24
นอกจากนี้แล้ว ยังมีโครงการที่เป็นการพัฒ นาเส้ นทางที่เชื่อมระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับ
จังหวัดอื่น ได้แก่ โครงการรักษาสภาพทางรามัน-รือเสาะ-มะรือโบ-ตันหยงมัส ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่
จังหวัดยะลากับจังหวัดนราธิวาส โครงการรักษาสภาพทางสายบุรี -รือเสาะ-ซากอ เป็นเขตเชื่อมต่อ
จังหวัดปัตตานีกับนราธิวาสโครงการลาดยางโกตาบารู-อาเภอรามัน จังหวัดยะลา และ โครงการรักษา
สภาพทางรามัน-มายอ ซึ่งเป็นทางที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดยะลาและปัตตานี25
24

มีโครงการที่ของบประมาณในปีนี้แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในปีเดียวกัน คือ ยะลา โครงการสร้างสะพาน
ข้ามห้วยหน้าโรงเรียนบ้านสะเอะ, สะพานวังจอก, สะพานข้ามห้วยกูแดแบบเสาคาน (แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก) ของ
จังหวัดยะลา และ โครงการสร้างถนนสายบ้านทอน-บาเจาะระยะทาง 12 กิโลเมตร ของจังหวัดนราธิวาส โดย
โครงการหลังนี้เป็นโครงการที่ของบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นโครงการที่ ได้รับการอนุมัติให้
ดาเนินการแล้ว
25
ข้อมูลโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างปี 2510-2514 ประมวลจาก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/11 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ประจาปี
2507-2513 (28 ก.ค.-12 ส.ค. 2513), หน้า 17-18, 21-23.; หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/5 การประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาภาคใต้ ครั้งที่ 1/2510, ครั้งที่ 6-10/2510, ครั้งที่ 9-11/2511 และครั้ง
ที่ 12/2512 (3 พ.ย. 2509-21 ม.ค. 2512), หน้ า 12-14, 28-36, 42-44, 47, 53. 106-107.; หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/8 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ครั้งที่ 21/2512-ครั้งที่ 23/2512 (6 มี.ค. 25114 มิ.ย. 2512), หน้า 17-21, 41, 65-67.; หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/13 รายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ประจาปี 2513-2514 (แฟ้ม 2) (26 ม.ค.-27 ส.ค. 2514), หน้า 5-6, 63-64, 214-218,
270-275, 277, 298-302, 316-317, 323, 355.; หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , (2)กต1.1.2.8/12 การประชุ ม เรื่ อ ง
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2513, ครั้งที่ 2/2514 และครั้งที่ 3/2515 (5 ต.ค.
2513-5 มี.ค. 2514), หน้า 100-104, 115, 124-125, 128.
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ในปีถัดมา คือ ปี 2515 บรรดาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ของบประมาณในการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมจากคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้หลายโครงการ ได้แก่ โครงการซ่อมทางสายสะบ้าย้อยทุ่งพอ-เขาแดง-สวนชาม-สานักเอาะ (อาเภอสะบ้าย้อย) 26 กิโลเมตร (ลูกรัง) ของจังหวัดสงขลา
จังหวัดยะลา 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างสะพานในทางหลวงชนบทสายท่าสาป-ยุโป (อาเภอ
เมือง) โดยสร้างเป็นถนนลูกรัง และโครงการปรับปรุงขยายถนนสายวังพญา-ท่าธง (อาเภอรามัน)
ระยะทาง 13 กิโลเมตร สร้างเป็นถนนลูกรังกับสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 แห่ง จังหวัดปัตตานี
2 โครงการ คือ โครงการสร้างสะพานคอนกรีตพื้นไม้ข้ามแม่น้าปัตตานี (เชื่อมถนนชนบทสายยะรัง บ่อทอง) (สร้างเป็นถนนดินลูกรังสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก) และโครงการปรับปรุงถนนสายหนองจิก
ของเทศบาลเมืองปัตตานี จัดสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ ซึ่งถนนสายนี้นับเป็นถนนสายเอกของ
จังหวัดปัตตานี ส่วนจังหวัดนราธิวาสได้เสนอของบประมาณกว่า 10 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างท่อ
อุโมงค์ถนนสายยี่งอ-รือเสาะ โครงการสร้างสะพานสายชูโว-คลอแระ พ.ศ. 2515 (อาเภอบาเจาะ)
ระยะทางราว 3 กิโลเมตร พร้อมสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสาม
แยก-สากอ ตาบลกายูคละ อาเภอแว้ง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านค่าย-กูแบลาลอ ตาบลกะลุวอเหนือ โครงการสร้างสะพานไม้กึ่งถาวร ในถนนคอรอกาแว-บ้าน
ปาแน ตาบลซากอ จานวน 3 แห่ง โครงการสร้างถนนสายปะลุรู-สากอ-บาโง (อาเภอสุไหงปาดี) (สร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจานวน 10 แห่ง) โครงการสร้างถนนสายบ้านบือมา-บ้านโต๊ะแดง (จากหมู่
4 ตาบลปาเสมัส ถึงหมู่ 2 ตาบลปูโยะ) อาเภอสุไหงโก-ลก (สร้างเป็นถนนลูกรัง) โครงการสร้างถนน
สายบ้านโคก-บ้านโคกซีไหร ตาบลไพรวัน อาเภอตากใบ ราว 5.4 กิโลเมตร โครงการพัฒนาถนนสะพานบ้ านไอร์กูมุง อาเภอระแงะ และโครงการพัฒนาการคมนาคมถนนสายบ้านลุโ บ๊ะบาเย๊า ะ
ตาบลเฉลิม-บ้านฮูลู ตาบลกาลิซา โดยสร้างเป็นถนนลูกรังและสร้างสะพานกึ่งถาวรพื้นไม้ไปพร้อมกัน
26

ใน “ระเบียบวาระการประชุม เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มกราคม 2515” ได้มีการเสนอเรื่อง โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมตามเป้าหมาย
ของ 5 จังหวัด เพื่อขอรับงบพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จากรัฐบาล ซึ่งการเสนอโครงการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมในระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ มีที่มาจากการประชุมเกี่ยวกับ “นโยบายความ
มั่นคงปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครั้งที่ 2)” วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปี 2514 ซึ่งหนึ่งในระเบียบ
วาระการประชุม คือ “แนวความคิดในการพัฒนา 5 จังหวัดภาคใต้ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย” ซึ่ง
26

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/15 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
พัฒนาภาคใต้ ครั้งที่ 1/2525 วันที่ 13 มกราคม 2515 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่าย
พัฒนา กระทรวงมหาดไทย (10-13 ม.ค. 2515), หน้า 4, 30-31, 33-53.
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ทางกองอานวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ (กอ.ปค.) พิจารณาร่วมกับกรมการปกครอง มี
ความเห็นร่วมกันเสนอให้แบ่งพื้นที่จังหวั ดชายแดนภาคใต้ตามลาดับความสาคัญออกเป็น 3 ขั้น คือ
พื้นที่พัฒนาอันดับที่ 1 คือ พื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีถนน รถไฟ ติดต่อกับมาเลเซีย หรือ พื้นที่อาเภอ
ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉพาะอาเภอที่มีเส้นทางหลักออกสู่ประเทศมาเลเซียและพื้นที่ที่มี
เหตุ การณ์รุ น แรง ได้แก่ อาเภอสุ ไหงโก-ลก แว้ง รือเสาะ และอ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิ ว าส
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา อาเภอสะเดาและอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พื้นที่พัฒนาอันดับที่ 2 คือ
พื้น ที่ ต ามแนวชายแดนที่ เหลื อ ได้แ ก่ อ าเภอตากใบ จั งหวั ด นราธิ ว าส อ าเภอยะหาและอ าเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา อาเภอสะบ้า ย้อย จังหวัดสงขลา อาเภอเมือง อาเภอทุ่งหว้า และอาเภอละงู
จังหวัดสตูล และพื้นที่พัฒนาอันดับที่ 3 ได้แก่พื้นที่ชั้นในเข้ามาที่ไม่ติดแนวชายแดนมาเลเซีย ทั้งนี้โดย
มุ่งถึงผลทางการเมืองและจิตวิทยาต่อประเทศมาเลเซียเป็นสาคัญ27
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมตามเป้าหมายของ 5 จังหวัด เพื่อขอรับงบพัฒนา 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้จากรัฐบาลประกอบไปด้วยโครงการสร้างถนนสายนาทวี -สะบ้าย้อยของจังหวัดสงขลา
จังหวัดยะลา เสนอของบประมาณในโครงการต่างๆแยกเป็นอาเภอ ดังนี้ อาเภอยะหา 2 โครงการ คือ
โครงการซ่อมถนนในท้องที่อาเภอยะหา โครงการปรับปรุงถนนแหล่งชุมชน (โครงการ 5 ปี) อาเภอ
บันนังสตา 8 โครงการ คือ โครงการสร้างถนนสาย 9-บ้านเยาะ ระยะทาง 15 กิโลเมตร พร้อมสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการซ่อมถนนสายบ้านเยาะ-บ้านแม่หวาดระยะทาง 12 กิโลเมตร
พร้อมสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการสร้างถนนสายบ้านโต-หน้าวัดบ้านแม่หวาดระยะทาง
7 กิโลเมตร พร้อมสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการซ่อมถนนบ้านแหล-บ้านจาเราะแปร
ระยะทาง 12 กิโลเมตร โครงการสร้างถนนบ้านบ่อหิน -บ้านโต ระยะทาง 8 กิโลเมตร โครงการสร้าง
ถนนสายบ้านในป๋อง-บ้านไอยบือฉอ ระยะทาง 12 กิโลเมตร โครงการสร้างถนนบ้านรานอ-บ้านกาลังบ้านทานบ ระยะทาง 8 กิโลเมตร โครงการบ้านเจาะบันดัง -บ้านบาโงยแจเกาะ 4 กิโลเมตร รวมแล้ว
จังหวัดยะลาได้ของบพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 10 โครงการ
ส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ของบประมาณพัฒนาเส้นทางคมนาคมแบ่งตามอาเภอได้ดังนี้ อาเภอ
หนองจิก 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทลูโบะปูโย-ดาโต๊ะ อาเภอเมืองปัตตานีของ
งบประมาณในโครงการปรับปรุงถนน 3 สายคือ ปรับผิวจราจรลงลูกรังถนนคลองปะลุวอ-โคกนิบงปะกาฮะรัง-แม่น้าปัตตานี 8 กิโลเมตร ถนนสายสนิง -ปรีคอ ระยะทาง 4 กิโลเมตร ถนนสายพระยา
เมือง 3 กิโลเมตร อาเภอปานาเระขอโครงการปรับปรุงถนนในท้องที่ 5 สาย คือ ถนนสายคลองต่า27

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/12 การประชุมเรื่องนโยบายความมั่นคงปลอดภัยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2513, ครั้งที่ 2/2514, และครั้งที่ 3/2515 (5 ต.ค. 2513-5 มี.ค. 2514), หน้า 42, 55.
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ท่าสู ระยะทาง 20 กิโลเมตร ถนนสายวัดศรีสุดาจันทร์ ยาว 6 กิโลเมตร ถนนสายควน-ท่าน้า-คอก
กระบือ-พ่อมิ่ง ระยะทาง 18 กิโลเมตร ถนนสายพ่อมิ่ง -แป้น ต่อเขตอาเภอสายบุรี ถนนสายบ้ านท่า
น้า-แป้น ต่อเขตอาเภอสายบุรี อาเภอยะรังเสนอขอโครงการปรับปรุงขยายซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
(เป็นโครงการ 3 ปี) ปรับปรุงถนน 7 สาย สร้างสะพาน 4 แห่ง สร้างท่อระบายน้า 8 แห่ง ส่วนอาเภอ
สายบุรี เสนอ “โครงการคมนาคมอาเภอสายบุรี ” เป็นโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน 5 สาย ได้แก่
ถนนสายเตราะบอน-แป้ น -บางเก่ า -ปะเสยะวอ ระยะทาง 20 กิ โ ลเมตร ถนนสายเจาะกื อ แยเจาะกระพ้อ ยาว 13 กิโลเมตร ถนนสายละหาร-บ้านใหญ่-ไม้แก่น-ดินสอ ระยะทาง 8 กิโลเมตร ถนน
สายกอตอ-ไทรทอง-ป่าไม้ -บ้านทอนระยะทาง 15 กิโลเมตร ถนนสายบาโงยือริง -เจาะโบ ยาว 7
กิโลเมตร เป็นโครงการตัดสร้างถนนใหม่จานวน 3 สาย ได้แก่ ตัดถนนสายชะเมา 3 ต้น -บาโงมูลงอูแตกอแล ระยะทาง 5 กิโลเมตร ตัดถนนสายปายอ-หัวเขา ยาว 3 กิโลเมตร ตัดถนนสายตะปิ้ง จ่ากอง-บางเก่า ระยะทาง 8 กิโลเมตร
จังหวัดนราธิวาส ได้ของบพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอาเภอต่างๆ คือ อาเภอรือ
เสาะ โครงการสร้างทางสายตาบลบาตง-ตาบลซากอ ยาว 25 กิโลเมตร ส่วนในอาเภอบาเจาะได้ของบ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตาบลต่างๆ ดังนี้ ตาบลบาเระใต้ขอโครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กผสมไม้ 2 แห่ง ซ่อมถนน 1 สาย ตาบลกาเยาะมาตีขอโครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผสมไม้ 1 แห่ง โครงการซ่อมถนน 2 แห่ง ตาบลบาเระเหนือขอโครงการซ่อมถนน 2 สาย ตาบลลุโบะ
สาวอขอโครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมไม้ 3 แห่ง ตาบลปะลุกาสาเมาะขอโครงการ
สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมไม้ 1 โครงการซ่อมถนน 1 และตาบลบาเจาะขอโครงการสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมไม้ 2 โครงการซ่อมถนน 2 นอกจากนี้อาเภอสุไหงโก-ลก ขอโครงการ
สร้างถนน 7 โครงการ โครงการซ่อมแซมและบูรณะถนน 1 โครงการ โครงการถมดินลูกรัง 1 โครงการ
ส่วนอาเภอแว้งขอโครงการสร้างทางหลวงชนบท 2 โครงการ โครงการปรับปรุงถนน 20 โครงการ28
โครงการเหล่านี้ไม่ปรากฏในหลักฐานว่ามีโครงการใดบ้างที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐ แต่ข้อมูล
การเสนอขอรั บงบประมาณการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมจากงบพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เหล่านี้ แสดงให้เห็ นถึงความสาคัญของการคมนาคมของพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลา
ดังกล่าว เนื่องจากเกือบทุกจังหวัดโดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส ต่างร้องของบประมาณเพื่อนามาใช้ในโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดของตน ซึ่ง

28

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/12 การประชุมเรื่องนโยบายความมั่นคงปลอดภัยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2513, ครั้งที่ 2/2514 และครั้งที่ 3/2515 (5 ต.ค.2513-5 มี.ค. 2514), หน้า 12-30.
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การร้องขอเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความขาดแคลนและเสื่อมโทรมของการคมนาคมในช่วงเวลานี้ได้
เช่นกัน
นอกจากโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมตามเป้าหมายของ 5 จังหวัด เพื่อขอรับงบพัฒนา 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้จากรัฐ บาลแล้ ว โครงการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมที่ได้รับงบประมาณจาก
คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ในปี 2517 คือ โครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงแผ่น ดิน ปัตตานียะลา-เขตแดน ระยะทาง 36 กิโลเมตร ในปีถัดมา คือ ปี 2518 โครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวง
แผ่นดิน ระยะทาง 29.4 กิโลเมตรและโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงแผ่นดินยะลา-เขตแดน
ระยะทาง 88 กิโลเมตรของจังหวัดยะลา และโครงการก่อสร้างและบูรณะเส้นทางโคกโพธิ์ -นาเกตุปัตตานี ระยะทาง 32.5 กิโลเมตรของจังหวัดปัตตานี29
โครงการพั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมเหล่ า นี้ เ กื อ บทั้ ง หมดจั ง หวั ด ที่ ข องบประมาณ จะอ้ า ง
ประโยชน์ในการพัฒนาเส้นทางเหล่านี้ว่า เพื่อช่วยให้การคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด อาเภอ
ตาบล หรือหมู่บ้าน ในเส้นทางที่จะดาเนินการพัฒนานี้เกิ ดความสะดวกในการสัญจร ประชาชนใน
พื้นที่สามารถนาผลผลิตออกสู่ตลาด และ “เพื่อประโยชน์ในการปกครองและปราบปรามโจรผู้ร้ายทั้ง
เป็นการป้องกันการแทรกซึมบ่อนท่าลายของผู้ก่อการร้ายอีกด้วย”30 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
บางแห่งต้องการที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่ป่าเขา ซึ่งเป็นท้องที่ทุรกันดารห่างไกลจากชุมชนอื่นๆ และยัง
เป็นพื้นที่ที่กองกาลังติดอาวุธต่อต้านรัฐบาล มักจะใช้เป็น แหล่งหลบซ่อนและก่อการเรียกค่าคุ้มครอง
จากประชาชนในพื้นที่อยู่เสมอ การขาดเส้นทางคมนาคมจึงทาให้การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ไม่ทัน
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หากสร้างเส้นทางสาเร็จจะทาให้ “การปราบปรามผู้ก่อการร้ายได้รวดเร็วทัน
กับเหตุการณ์ยิ่งขึ้น”31
สิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งของเหตุผลทางด้านความมั่นคงในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม นั่นคือ
เส้นทางคมนาคมจานวนมากอ้างว่าสร้างขึ้นเพื่ อสร้างความสะดวกในการปราบปรามคอมมิวนิสต์
เนื่องจากท้องที่ดังกล่าวเป็นเขตที่มีคอมมิวนิสต์หลบซ่อนอยู่ แม้จะมีบางโครงการที่ให้ข้อมูลว่าไม่ได้
ดาเนินการเพื่อปราบคอมมิวนิสต์แต่เพียงกลุ่มเดียว หากแต่เพื่อปราบโจรผู้ร้ายไปพร้อมกัน แต่จะเห็น
ว่าการอ้างถึงประโยชน์ในการปราบคอมมิวนิสต์มีจานวนมากกว่าการอ้างว่าเพื่อปราบโจรผู้ร้าย แต่ใน
29

เรื่องเดียวกัน, หน้า 103-104.
ดู กรณีของการเสนอโครงการปรับปรุงถนนชนบทสาย บ่อ ทอง-ยาบี ของอาเภอหนองจิ ก จังหวั ด
ปัตตานี ใน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/8 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ครั้งที่ 21/2512-ครั้ง
ที่ 23/2512 (6 มี.ค. 2511-4 มิ.ย. 2512), หน้า 65.
31
ดู โครงการพัฒนาคมนาคมสายจะแนะ-ไอกรอส-นิคมสร้างตนเอง อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ใน เรื่อง
เดียวกัน, หน้า 66. และดูเหตุผลเดียวกันนี้ใน เรื่องเดียวกัน, 28-36, 42-44, 47, 53.
30
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หลายๆโครงการมักจะอ้างสองชื่อนี้ไปพร้อมกัน ทั้งที่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่แทบ
จะปราศจากอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย คงมีแต่ฐานกาลังของพรรคคอมมิวนิสต์
มลายาที่ตั้งฐานกาลังและเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่บางส่วนเท่านั้น สาเหตุดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าเป็น
การเสนอให้เห็นถึงภัยทางความมั่นคงที่รัฐบาลให้ความสาคัญที่สุดในเวลานั้นคือพรรคคอมมิวนิสต์ไม่
ว่าจะเป็ น ในประเทศหรื อต่ างประเทศ และยัง เป็นภัย ที่ผู้ ส นับ สนุนรัฐ บาลอย่างสหรัฐ อเมริกาให้
ความสาคัญ การเสนอโครงการที่ใช้ในการกาจัดสิ่งดังกล่าวไม่ว่าสิ่งนั้น คือ คอมมิวนิสต์ จะมีอยู่ใน
พื้นที่หรือไม่ก็ตาม แต่การเสนอข้อมูลในลักษณะนี้คือโอกาสในการได้มาซึ่งงบประมาณในโครงการที่
อ้างถึงสิ่งเหล่านี้32 พันเอกถนัด คอมันตร์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ได้กล่าวว่า การพัฒนา
ภาคใต้ภายใต้การนาของตนนั้นสามารถ
“...น่าความเจริญมาสู่จังหวัดภาคใต้เป็นอันมาก อาทิ ได้ช่วยสร้างถนนหลาย
สาย ที่ส่าคัญคือ ถนนสายปั ตตานี -นราธิวาส ซึ่งเดิมเป็นทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นหนา ใช้
สัญจรไปมาได้เฉพาะฤดูแล้ง คณะกรรมการก็ได้ช่วยเร่งรัดให้จัดท่าเป็นถนนลาดยาง
กลายเป็นถนนชั้นหนึ่ง แม้เทียบกับประเทศใกล้เคียง...”33
แม้จ ะฟั งดูเป็ น คากล่ า วที่เกิน จริงไปบ้าง แต่ทว่าการพัฒ นาเส้ นทางคมนาคมภายใต้การ
ดาเนินการของคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ในช่วงเวลานี้ นับเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาทางหลวง
และเส้นทางสายหลักอย่างจริงจังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่มี
ปัญหาด้านความมั่นคง การพัฒนาในระยะนี้นอกจากจะให้ความสาคัญกับการเปิดหรือเชื่อมพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ากับพื้นที่ภาคใต้ตอนบนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาการคมนาคมที่ให้ความสาคัญ
กับการสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัด ในตัวจังหวัด อาเภอกับอาเภอ ตาบลกับตาบล เข้าด้วยกัน
แม้โครงการจานวนมากที่ยกมากล่าวข้างต้น จะไม่สามารถระบุได้ทั้งหมดว่าโครงการใดที่ทางจังหวัด
เป็นผู้ร้องของบประมาณไปยังคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ แต่การเสนอชื่อโครงการดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงความต้องการของจังหวัด อย่างน้อยที่สุดคื อในระดับหน่วยงานราชการจังหวัด แม้โครงการที่
เกี่ย วข้องกับ การพัฒ นาเส้ น ทางคมนาคมที่จังหวัดเสนอของบประมาณ จะไม่ได้รับการอนุมัติทุก
โครงการ หากแต่สิ่งดังกล่าวแสดงให้หมุดหมายสาคัญในการให้ความสาคัญกับการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมในพื้น ที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม และการ
แก้ปัญหาความมั่นคงเป็นสาคัญ
32

ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 28-36, 42-44, 47, 53, 65-66.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/10 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้
ประจาปี 2513-2514 (แฟ้ม 1) (28 ม.ค. 2513-29 ธ.ค. 2514), หน้า 123-124.
33
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4.1.2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐในช่วง พ.ศ.
2521-2524
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐในระหว่างปี 25212524 นั บ เป็ น การดาเนิ น การในช่ว งแรกของการใช้นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ปี 2521 การดาเนินการในระยะนี้มีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและยะลานั้นจะมีหน่วยงานพัฒนาของรัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ดาเนิ นการพัฒ นาในพื้น ที่มาตั้งแต่ก่อนการประกาศใช้นโยบายความมั่นแห่ งชาติเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ปี 2521 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในเขตของสองจังหวัด
นี้โดยตรง ส่วนในจังหวัดนราธิวาส โครงการตามพระราชดาริ จะมีบทบาทนาในการพัฒนาทางด้าน
ดังกล่าวในพื้นที่
4.1.2.1. การด่าเนินการของส่านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2521 ได้ระบุเป้าหมายและ
วิธีการในการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจไว้ว่า
“...เร่ งรั ด การพัฒ นาเศรษฐกิจ จังหวั ดชายแดนภาคใต้ ให้ เป็น ไปตามแผนที่
ก่าหนดไว้ทุกระดับ โดยเน้นการขยายฐานทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ให้ทันสมัย เพื่อให้มีการผลิต การขยายตลาดแรงงาน และการเพิ่มรายได้แก่คนไทยมุสลิม
มากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและให้การสนับสนุนโครงการตามพระราชประสงค์ ส่งเสริมให้
มีการสร้างทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบทที่สามารถติดต่อกันได้ให้มากที่สุด และ
ใช้ได้ทุกฤดูกาล”34
นอกจากจะมีโ ครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริมรายได้และอาชีพของคนในท้องถิ่นแล้ ว
สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการเสริมสร้างการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ระดับท้องถิ่นโดยในปี 2521 ได้มีการก่อสร้าง “ทางมาตรฐานรพช.” ขึ้น 2 สายในจังหวัดปัตตานี คือ
เส้นทางสายบ้านยือราแป ถึงบ้านเลาเกาะ ระยะทาง 12 .7 กิโลเมตร สายบ้านยะหริ่งถึงบ้านกระเสาะ
ระยะทาง 13 กิโลเมตร โดยแต่ละเส้นทางจะมีความกว้างของผิวจราจรประมาณ 6 เมตร และคาดว่า
“...ทางสายบ้านยือราแปถึงบ้านเลาเกาะนั้น เมื่อได้สร้างเสร็จแล้วจะท่าให้ประชาชน 25 หมู่บ้าน

34

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, บรรยายสรุปเสนอต่อคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 26
(ยะลา: ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2527), หน้า 14.
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จ่านวน 1 หมื่น 2 พันคน ได้รับประโยชน์จากเส้นทางสายนี้ ส่าหรับเส้นทางสายบ้านยะหริ่งถึงบ้าน
กระเสาะ เมื่อได้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะท่าให้ประชาชน 23 หมู่บ้าน จ่านวน 7 พันคน ได้รับประโยชน์”35
นับตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ก่อสร้างทางมาตรฐานรพช.ใน
จังหวัดปัตตานีแล้วเสร็จไปแล้ว 2 สาย คือ สายแปปะถึงบ้านดูวา และสายนัดม่วงหวานถึงสามแยก
ตลาดกระโด รวมระยะทาง 16 กิโลเมตร36 นอกจากนี้จังหวัดยะลาได้สรุปความก้าวหน้าในการพัฒนา
พื้นที่ในเขตจังหวัดยะลาของสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทไว้ว่า ในปี 2521 ได้มีการก่อสร้างถนนรวม
ระยะทาง 7,061 กิโลเมตร โดยเป็นทางมาตรฐาน รพช. จานวน 2 สาย และทางในหมู่บ้านจานวน 46
สาย ในปี 2522 ได้สร้างถนนไป 10,055 กิโ ลเมตร (ไม่รวมกับของปีก่อนหน้า) เป็นทางมาตรฐาน
รพช. 2 สาย เป็นทางในหมู่บ้าน 23 สาย ในเฉพาะของการสร้างถนนนับตั้งแต่ปี 2520-2522 รพช. ได้
สร้างถนนในชนบทตามบัญชีโครงข่ายมาตรฐานของ รพช. ในจังหวัดยะลา เป็นจานวนทั้งสิ้น 18 สาย
รวมระยะทาง 41,887 กิโลเมตร37
นอกจากนี้การสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมต่อท้องถิ่นต่างๆ เข้าด้วยกัน ยังเป็นการสร้าง
สิ่งอานวยความสะดวกในการลาเลียงปัจจัยการผลิตและสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปกรีดยางพารา ลาเลียงน้ายาง และการขนส่งยางพารา ทั้งในรูป
ของน้ายาง ยางแผ่นและไม้ยาง หรือเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางไปรวมกลุ่มทางการค้าผลิตผลทาง
การเกษตรโดยเฉพาะยางพาราของชาวบ้าน และอาจจะทาให้
“...ประชาชนมีโอกาสได้สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น...วัฒนธรรมตลอดจนความเจริญ
หลายด้านได้กระจายไปยังบริเวณนี้ได้มากขึ้น ท่าให้วัฒนธรรมหลั่งไหลไปมาและมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ผสมผสานมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถช่วยให้
ประชาชนพู ด ภาษาไทยได้ ม ากกว่ า เดิ ม เพราะมี ก ารติ ด ต่ อ กั บ สั ง คมภายนอกมาก
กว่าเดิม”38

35

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/1ก.ย. 21 สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเร่งดาเนินการสร้างทางมาตรฐาน
รพช.ที่จังหวัดปัตตานี, หน้า 3157.
36
เรื่องเดียวกัน.
37 ยะลา: จังหวัดทางใต้สุดของประเทศ (ยะลา: จังหวัดยะลา, 2522), หน้า 74-75,79-80,128.
38 วินั ย

ครุวรรณพัฒน์, ทัศนะของคนไทยใน 4 จังหวัดภาคใต้ (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2523), หน้า 258-259.
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4.1.2.2. การด่าเนินการของกองอ่านวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.
กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด
การดาเนินการของหน่ว ยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัด ซึ่งสังกัดกองอานวยการกลางรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติหรือ กรป.กลาง กองบัญชาการทหารสูงสุด มักจะประกอบไปด้วยงานพัฒนา
ใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาเส้นทางคมนาคม และการเจาะน้าบาดาล 39 นันทวรรณ
ภู่สว่าง ได้กล่าวถึงลักษณะของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่เอาไว้ว่า
“...หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้ถูก
ส่ ง ออกไปยั ง ท้ อ งถิ่ น ชนบท เพื่ อ ช่ ว ยงานพั ฒ นาโดยเฉพาะในพื้ น ที่ นั้ น ๆ โดยปกติ
ข้าราชการมักไปไม่ถึง โครงการนี้ด่าเนินไปในระดับต่าบล ภายใต้การอ่านวยการของ
พัฒนาการ ซึ่งจะกินนอนอยู่ในชนบท และเข้าใจปัญหาของท้องถิ่นยิ่งกว่าข้าราชการ ทั้ง
ได้รับความไว้ใจอย่างดีจากชาวบ้าน”40
ในปี 2522 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 51 กองอานวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ประจาจังหวัดปัตตานี ได้ส่งชุดพัฒนาการเคลื่อนที่เข้าปฏิบัติการในพื้ นที่ตาบลป่าไร่ อาเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี โดยได้ดาเนินการสร้างถนนระหว่างหมู่บ้านสายปูตะ-บ้านช้างไห้ เป็นถนนดินลูกรัง ผิว
จราจร 6 เมตร ระยะทาง 6 กิโลเมตร และได้สร้างสะพานไม้ถาวรเชื่อมถนนสายบ้านส้ม -บ้านป่าไร่
และฝายน้ าล้น คอนกรี ตเสริ มเหล็ ก จานวน 2 แห่ง โดยหลั งจากสร้างแล้ ว เสร็จหน่ว ยพัฒ นาการ
เคลื่อนที่ที่ 51 ได้ทาการพิธีมอบให้แก่จังหวัดปัตตานี41
ในปี 2523 ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 จังหวัดปัตตานีของกรป.กลาง กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด ได้ร่วมกับราษฎรได้ดาเนินการสร้างถนนระหว่างหมู่บ้าน สายจากบ้านบูดนถึงบ้านเขาวัง
ตาบลปะโด อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ตามโครงการสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยจัดสร้างในลักษณะถนนลูกรังอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ถนนกว้าง
ข้างละ 1 เมตร มีความยาวทั้ง สิ้ น 3 กิ โ ลเมตร พร้อ มทั้งด าเนิ นการฝั งท่ อระบายน้ า 6 แห่ ง การ
ดาเนินการแล้วเสร็จลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนในท้องถิ่น “...ซึ่ง
39

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/19 พ.ค. 24 ผลงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาสปี
2524, หน้า 3032.
40
นันทวรรณ ภู่สว่าง, ปัญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต้ (กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย, 2521), หน้า 63.
41
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/23ม.ค. 22 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ของกรป.กลางสร้างถนนที่ปัตตานี,
หน้า 5765.
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ในขณะนี้สามารถใช้เส้นทางคมนาคมดังกล่าวในการติดต่อไปมาหาสู่ การน่าผู้เจ็บไข้ได้ป่วยไปรับการ
รักษาที่ทันสมัยในเมือง ตลอดจนการน่าผลิตผลพืชไร่ออกสู่ตลาดต่อไป”42 และยังได้ดาเนินการสร้าง
ถนนสายเขาวัง-บ้านบูเกะฆีตอตูโง ตาบลตรัง อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยร่วมมือกับประชาชนใน
พื้นที่ในการดาเนินการก่อสร้างเช่นเดิม ถนนสายนี้เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 8 เมตร ผิวจราจร
6 เมตร ระยะทางรวม 5 กิโลเมตร ซึ่งถนนสายนี้ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 ได้ทาการมอบ
ให้กับทางจังหวัดปัตตานี เพื่อที่จะ “...อ่านวยความสะดวกแก่ราษฎรใช้สัญจรติดต่อและน่าพืชผล
ออกจ่าหน่ายในตัวเมืองได้”43
ต่อมาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาสได้ดาเนินการสร้างเส้นทางภายในหมู่บ้าน
และเส้ นทางเชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้านในอาเภอสุไหงปาดีเสร็จสิ้นไปแล้ ว 3 แห่ง คือ บ้านแซะ
ระยะทาง 1 กิโลเมตร บ้านท่า ระยะทาง 2 กิโลเมตร และบ้านโคกใหญ่ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ทั้งนี้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล
เส้นทางคมนาคมในพื้นที่พัฒนาของหน่วย44 นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามโครงการ
พัฒนาของจังหวัด เช่นในกรณีของการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมสายอาเภอสายบุรี -รามัน จังหวัด
ยะลา ระยะทาง 70 กิโลเมตร ซึ่งเกือบเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังทราบว่าในเขตพื้นที่ของจังหวัด
ยะลายังมีการดาเนินการก่อสร้างเส้นทางอีกหลายสาย โดยเฉพาะการเร่งสร้างเส้นทางสายอื่นแทน
เส้ นทางระหว่างอาเภอเมืองยะลาถึงอาเภอเบตง ในเขตอาเภอธารโต ที่มีระยะทางประมาณ 30
กิโลเมตร เนื่องจากเส้นทางสายนี้จะถูกน้าท่วมหลังการสร้างเขื่อนบางลางเสร็จเรียบร้อย45
4.1.2.3. ข้อจ่ากัดในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยหน่วยงานของรัฐในช่วง พ.ศ.
2521-2524
แม้ว่าการดาเนินการพัฒนาของรัฐจะมีเป้าหมายในทางด้านการเมืองเป็นสาคัญ แต่สิ่งสาคัญ
ที่ต้องนามาพิจารณา คือ การดาเนินการดังกล่าวนั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในช่วงเวลานั้นอย่างไรบ้าง ในด้านของการคมนาคมหากพิจารณาเฉพาะจังหวัดปัตตานี จะเห็น
42

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/11ส.ค. 23 หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี สร้างเส้นทางคมนาคม
ในเขตพัฒนา, หน้า 4637.
43
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/23 มิ.ย. 23 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 ปัตตานี มอบถนนให้จังหวัด,
หน้า 3721.
44
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/19 พ.ค. 24 ผลงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาสปี
2524, หน้า 3032.
45
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/23 เม.ย. 21 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปตรวจราชการที่
จังหวัดปัตตานี, หน้า 1546.
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ได้ว่าระหว่างปี 2522-2524 ปัตตานีมีถนนเชื่อมต่อจังหวัดอื่นหลั กอยู่ 5 เส้น มีทางหลวงเชื่อมต่อ
ภายในตัวจังหวัดอยู่ 5 เส้นไม่เปลี่ยนแปลง จะมีเพิ่มมาบ้างแค่จานวนถนนสายใหม่ที่ต่อเพิ่มมาจาก
สายเก่าในส่วนของถนนเชื่อมต่อจังหวัดอื่น 2 สาย และทางหลวงในตัวจังหวัดอีก 1 สาย46
แต่สิ่งดังกล่าวเป็นที่เข้าใจได้ว่าหน่วยงานพัฒนาของรัฐในเวลานั้นโดยเฉพาะสานักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบท จะเน้นสร้างเส้นทางเชื่อมต่อภายในเขตพื้นที่ชนบทกับชนบทและชนบทกับตัวเมืองเป็น
สาคัญ และต้องยอมรับว่าเส้นทางคมนาคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่าง
เด่นชัดในทศวรรษ 2520 นี้ และเส้นทางที่เกิดขึ้นระหว่างจังหวัด อาเภอ ตาบล ล้วนทาให้การขนส่ง
สิ น ค้ าและการเดิ น ทางติด ต่ อ กัน ของประชาชนมี จานวนเพิ่ มมากขึ้ น เป็น เงาตามตั ว ไปด้ ว ย 47 ใน
ขณะเดียวกันข้าราชการครูจานวนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ให้ข้อ มูล
ผ่านบทสัมภาษณ์ไว้ในเอกสารชื่อ องค์ประกอบของปัญหาที่มีต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไว้ในแนวทางเดียวกันว่าท้องที่ที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้น
“...สภาพการคมนาคมในหมู่ บ้ า นถนนหนทางไม่ ไ ด้ รั บ ความสะดวกสบาย
เท่าที่ควร เป็นหมู่บ้านที่ยังล่าบากกันดานแห่งหนึ่งส่าหรับปัจจุบันนี้ ถนนหนทางเป็น
ถนนดินลูกรังเพียงเล็กน้อยเป็นบางแห่ง ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อใช้(ได้)เพียงบางฤดู ถึงฤดู
ฝนพาหนะต่างๆต้องหยุดชะงักใช้การไม่ได้เลย การคมนาคมขนส่งการไปมาติดต่อต่างๆ
ไม่มีความสะดวกอย่างเช่นที่อื่นๆ”48 แม้แต่ในข้อมูลของสานักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
ก็ให้ข้อมูลในแนวทางเดียวกันว่า “...ถนนที่เชื่อมระหว่างเขตชุมชนเป็นถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ อยู่ในสภาพที่ดี แต่ระหว่างเขตชนบทห่างออกไปลักษณะเป็นถนนลูกรัง มีสภาพดี
ใช้ได้เฉพาะหน้าแล้ว เมื่อถึงฤดูฝนถนนบางตอนใช้ไม่ได้ เลย โดยเฉพาะท้องที่อ่าเภอโคก
โพธิ์ ยะรัง มายอ ยะหริ่ง”49
นอกจากนั้นพื้นที่ชนบทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีปัญหาเรื่องการขาดสะพานที่มั่นคง
ถาวร ทาให้เมื่อเกิดภาวะน้าท่วม สะพานชั่วคราวที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นต้องพังลงทุกครั้ง ปัญหา
46

เรื่องเดียวกัน, หน้า 6 และ ปัตตานี 2525 (ปัตตานี: สานักงานจังหวัดปัตตานี, 2525), หน้า 7-8.
จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, การปกครองท้องที่ต่างวัฒนธรรม: สถานการณ์ในบริเวณ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2530), หน้า 35.
48
ดู บทอัตชีวประวัติ “กรณีที่ 7 ครูไทยพุทธลูกที่ สอนในโรงเรียนที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นไทยพุทธ” ใน
คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการศึกษาองค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพครูในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้, องค์ประกอบของปัญหาที่มีต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2525),
หน้า 233.
49
รายงานข้อมูลการตลาดประจาปี 2524 (ปัตตานี: สานักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี, 2525), หน้า 28
47
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เหล่านี้มักประสบในบริเวณชุมชนที่อยู่ตามบริเวณแม่น้าสายบุรี ทาให้เห็นว่านอกจากถนนจะจาเป็น
ต่อวิถีทางเศรษฐกิจของชาวบ้านแล้ว สะพานสามารถทาหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน คือ ให้ความสะดวก
ในการติด ต่อกับ ตัว เมืองหรื อ ตัว อาเภอ เป็นเส้ นทางนาผลผลิ ตออกสู่ ตลาด อย่างไรก็ ตามปัญหา
ดังกล่าวชาวบ้านมักแก้ปัญหาด้วยการใช้เรือข้ามฟากแม่น้าซึ่งจะมีความลาบากกว่า50 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน
แสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในเรื่องการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของรัฐในช่วงต้นทศวรรษ 2520 นอกเหนือข้อจากัดในเรื่องของตัวโครงการพัฒนาของรัฐที่ดาเนินการ
อยู่ในพื้นที่แห่งนี้
4.1.2.4. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมของโครงการตามพระราชด่าริ
“โครงการตามพระราชดาริ” เป็นรูปแบบหนึ่งของ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ”51
ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หมายถึง โครงการที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงมีพระราชดาริให้จัดทาขึ้น โดยมีลักษณะสาคัญคือ เป็นโครงการที่ล้วน
จัดทาขึ้นเพื่อช่ว ยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการทามาหากินและปัญหาที่กระทบถึง
สภาพการดารงชีวิต52 ส่วนโครงการตามพระราชดาริ หมายถึง โครงการที่ รัชกาลที่ 9 หรือพระบรม
50

ดู “กรณีที่ 2 ครูไทยมุสลิมจากนอกท้องที่สามจังหวัด สอนในโรงเรียนในชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
มุสลิม” ใน องค์ประกอบของปัญหาที่มีต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 220-221.
51
ค าว่ า “โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ” นั้ น เป็ น ค าที่ เ ริ่ ม ใช้ ภ ายหลั งการก่ อ ตั้ งส านั ก งาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) เมื่อปี 2524 เพื่อทา
หน้าที่ประสานงานการดาเนินโครงการกับหน่วยงานราชการ โดยที่มาของคาว่า “อันเนื่องมาจากพระราชดาริ” มา
จากการทีร่ ัชกาลที่ 9 ทรงเห็นว่าควรระมัดระวังเรื่องการใช้คาเรียกชื่อ เพราะคาว่า “ตามพระราชดาริ” นั้นทรงเห็น
ว่าเป็นคาที่แรงเกินไป จึง “ควรจะเป็นคาที่มีความหมายว่าเป็นโครงการที่พระองค์ทรงเห็นว่าน่าจะทาหรือเป็น
โครงการที่สืบเนื่องมาจากพระราชดาริของพระองค์ท่าน” แต่ในระยะเวลาของงานศึกษานี้จะขอใช้คาว่า “โครงการ
ตามพระราชดาริ ” ซึ่งเป็นคาที่ใช้อย่างแพร่หลายในบรรดาโครงการที่ดาเนินการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในช่ วงปี 2521-2524 ดู สานั กงานคณะกรรมการพิเศษเพื่ อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
(สานักงาน กปร.), ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร. (กรุงเทพฯ: สานักงาน กปร., 2544), หน้า 121 อ้างถึงใน ชนิดา ชิต
บัณฑิตย์, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ : การสถาปนาพระราชอานาจนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ .
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550), หน้า 253.
52
สุเมธ ตันติเวชกุล, “บทบาทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในการสนับสนุนความมั่นคงของ
ชาติในพื้นที่ชนบทของประเทศ,” (เอกสารวิจัยส่วนบุคคล วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2529), หน้า 1 อ้างถึงใน
ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ: การสถาปนาพระราชอานาจนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู.่ , หน้า 5.
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วงศานุวงศ์ทรงวางแผนพัฒนา หรือทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดาเนินการตามพระราชดาริ โดยจะ
ทรงร่วมงานกับฝ่ายหน่วยงานของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพลเรือน ตารวจ หรือฝ่ายทหาร ในการ
ดาเนินงานของโครงการ ซึ่งโครงการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ล้วนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ53
และยั งเป็ น โครงการที่มีลั กษณะของการเป็น “...โครงการที่ ด่าเนินงานโดยหน่ว ยงานของรัฐ ใช้
งบประมาณของรัฐ ด่าเนินการตามพระราชด่าริ และเป็นไปตามพระราชประสงค์”54
โครงการตามพระราชดาริที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มขึ้นภายหลังจากที่พระ
ตาหนักทักษิณราชนิเวศน์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาสก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2516 นามาซึ่งการเสด็จ
แปรพระราชฐานของรัชกาลที่ 9 มายังพระตาหนักแห่งนี้ จนกระทั่งในปีถัดมา คือ ปี 2517 การเสด็จ
แปรพระราชฐานของรัช กาลที่ 9 จึงเริ่ มมีความเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาชนบทในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นราธิ ว าส ที่ นั บ ได้ ว่ า เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี โ ครงการตาม
พระราชดาริมากที่สุดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกัน ซึ่งปัจจัยหนึ่งเกิดจากการเป็นพื้นที่ที่
ใกล้ชิดกับ รัชกาลที่ 9 และพระตาหนักของพระองค์มากที่สุด และจะเป็นจังหวัดที่ได้รับผลจากการ
ดาเนินโครงการตามพระราชดาริมากที่สุดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากหลักฐานโครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาสนั้น เริ่มเห็นการก่อสร้างถนน
เข้ า ไปยั ง พื้ น ที่ โ ครงการจั ด ตั้ ง สหกรณ์ นิ ค มบาเจาะ จั ง หวั ด นราธิ ว าส ในระหว่ า งปี 2518-2519
ตลอดจนโรงเรียน สถานีอนามัย และสาธารณูปโภคสาธารณูปการทางด้านต่างๆ เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่สมาชิกที่จะเข้ามาทากินในพื้นที่ของโครงการและเป็นการอานวยความสะดวกแก่ข้าราชการ
ที่จะเข้ามาพักอาศัยเพื่อดูแลโครงการนิคมสหกรณ์นี้ 55 ในปี 2520 ได้มียกระดับและขยายถนนเข้า
หมู่บ้ านโครงการจัดสรรที่ดินหมู่บ้านพระราชดาริทุ่งริมะสะโง หมู่ที่ 4 ตาบลริมะมะสะโง อาเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี จานวน 4 สาย และยังได้มีการสารวจเพื่อสร้างทางพัฒนาจากบ้านปะการัง

53

ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 7. ส่วนประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดารินั้น
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) ได้แบ่ง
ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. โครงการตามพระราชประสงค์ 2.
โครงการหลวง 3. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ และ 4. โครงการตามพระราชดาริ (ดูรายละเอียดใน เรื่อง
เดียวกัน, หน้า 6-7.)
54
ปราการ กลิ่นฟุ้ง, “การเสด็จพระราชดาเนินท้องที่ต่างจังหวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุ ล ยเดช พ.ศ. 2493-2530,” (วิ ทยานิ พนธ์ ป ริญ ญามหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาประวั ติศ าสตร์ คณะอั กษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 193.
55
โครงการพระราชดาริจังหวัดนราธิวาส (กรุงเทพฯ: แพร่การช่าง, 2519), หน้า 15.
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ถึงคลองประทานประมาณ 6 กิโลเมตร56 แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของโครงการตามพระราชดาริ
ทางด้านคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าเริ่มต้นจากการขยายเส้นทางคมนาคมไปยังพื้นที่
ของโครงการตามพระราชดาริ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ทาให้เห็นว่า
โครงการตามพระราชดาริทางด้านการคมนาคมนั้น เกิดขึ้นควบคู่กันไปกับโครงการตามพระราชดาริ
ทางด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงพื้นที่นั้นๆ
ในปี 2521 เริ่มมีการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตาม “โครงการนิคม
พัฒนาภาคใต้-อาเภอแว้ง” ซึ่งมีเป้าหมายในการก่อสร้างระยะทาง 15.8 กิโลเมตร และ “โครงการ
บ้ า นทอน-รั ง มดแดง-บ้ า นกอตอ” มีเ ป้ า หมายตามแผนงาน 19.1 กิ โ ลเมตร ทั้ งสองโครงการจะ
ดาเนินการต่อไปจนถึงปี 2524 ในปี 2522 เกิดโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม “โครงการโคกนิบงยะลูตง” ที่มีเป้าหมายก่อสร้างตามแผนงาน 5.7 กิโลเมตร “โครงการบ้านป่าไหม้-กิ่งอาเภอไม้แก่นบ้านต้นไทร” มีเป้าหมายการสร้าง 12.1 กิโลกเมตร “โครงการบ้านดุซงญอ-บ้านลูโบ๊ะลาเซาะ-นิคม
พัฒนาแว้ง” มีเป้าหมายการสร้าง 31.3 กิโลเมตร และ “โครงการบ้านต้นไทร-ดาโล๊ะดารามัน” มี
เป้าหมายการสร้าง 8.1 กิโลเมตร โดยโครงการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นดาเนินการโดยแขวงการทาง
นราธิวาส และเป็นถนนลาดยางตามมาตรฐานทั้งสิ้น ในปีงบประมาณ 2522 จึงมีโครงการทางด้าน
การคมนาคมของโครงการตามพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจานวน 6 โครงการ57
ในปี 2523 ยั งมีโ ครงการที่ดาเนิ นการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณก่อนหน้าจานวน 4
โครงการ โครงการต่อเนื่ องเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการ “รักษาสภาพทางให้การจราจร
ผ่านได้ทุกฤดูกาล” ทาการฝังท่อระบายน้าไว้ใต้ถนน หรือทาการสร้างสะพานเพื่อเชื่อมต่อถนนเข้า
ด้ว ยกั น โครงการที่ ยั ง คงด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งในระยะนี้ ไ ด้ แ ก่ โ ครงการถนนสายนิ ค มพั ฒ นา-แว้ ง
โครงการถนนสายบ้านทอน-รังมดแดง-กอตอ โครงการถนนสายต้นไทร-ดาโล๊ะรามัน โครงการถนน
สายโคกนิบง-ยะลูตง และมีโครงการที่เป็นโครงการเพิ่มเติมเข้ามาในปีงบประมาณนี้ ได้แก่ “โครงการ
ถนนสายต้นไทร-ป่าไม้” เป้าหมายการก่อสร้าง 12.1 กิโลเมตร “โครงการถนนสายสุไหงปาดี-สามแยก
แว้ง” เป้ าหมายการก่อสร้าง 16 กิโ ลเมตร “โครงการถนนสายนิคมฯ-บ้านสากอ” ระยะทางตาม
เป้าหมาย 14 กิโลเมตร “โครงการถนนนิคมพัฒนา-โต๊ะโม๊ะ” ระยะทาง 25.3 กิโลเมตร “โครงการ
56

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/2 ก.ย. 20 นายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
นายอินทร์ จันทรสถิตย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการจัดสรรที่ดิน
หมู่บ้านพระราชดาริ ทุ่งริมะสะโง จังหวัดปัตตานี, หน้า 2991-2992.
57
จานวนความยาวของถนนที่กล่าวถึงนี้ได้ตัด ทอดจานวนรายละเอี ยดที่เป็นจุด ทศนิยมลง โดยคงไว้
เฉพาะตัวเลขแรกหลังจุดทศนิยมเท่านั้น ดูรายละเอียดใน โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.
2522 (นราธิวาส: สานักงานจังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส, 2522), หน้า 55-60.
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ก่อสร้างทางลาดยางสายบ้านโต๊ะโม๊ะ -สว.ทางแยกกม.7” ระยะทางตามเป้าหมายในปีงบประมาณ
2523 5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ถูกระบุว่าดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2521 แต่ยังปรากฏว่ายัง
ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2523 คือ “โครงการที่ นธ. 12012 สายบ้านบาเจาะ-บ้านทอน” ซึ่งเป็น
โครงการถนนลูกรังระยะทาง 10 กิโลเมตร แต่ไม่ปรากฏในข้อมูลของโครงการในปีงบประมาณ 2522
และ “โครงการส ารวจออกแบบและก่อ สร้า งทางลาดยางถนนสายบ้านโต๊ะ โม๊ ะ -บ้า นภูเ ขาทองชายแดนไทย-มาเลเซีย ” ซึ่งในปี งบประมาณ 2523 ยังไม่ได้มีการด าเนินการ มีเพียงการส่ งเรื่อ ง
โครงการเพื่อพิจารณา58
จะเห็นว่าโครงการเหล่านี้กระจายตัวไปในเขตพื้นที่อาเภอบาเจาะ อาเภอแว้ง กิ่งอาเภอสุคิริน
อาเภอสุไหงปาดี อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และในเขตกิ่งอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
โครงการก่อ สร้ า งเส้ น ทางคมนาคมทั้ง หมดนี้ไ ด้ ทาหน้ า ที่เ ชื่อ มอาเภอเหล่ า นี้ เข้ าด้ ว ยกั น และจะ
สังเกตเห็นว่าแทบทุกอาเภอที่เกิดโครงการตามพระราชดาริทางด้านคมนาคมจะเป็นที่ตั้งของโครงการ
ตามพระราชดาริทางด้านอื่นๆทั้งสิ้น 59 ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ กรณีบ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ 6
ตาบลบูกิต อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นหมู่บ้านตามโครงการตามพระราชดาริ ที่ได้มีการสร้าง
ถนนขึ้นสองทาง ทางแรกสร้างจากบ้านกาปงปารูถึงบ้านปีแนมูดอ ระยะทางยาวสามกิโลเมตร และ
ทางที่สองสร้างจากบ้านบาโงแซดิงถึงบ้านปีแนมูดอระยะทางยาวสี่กิโลเมตร ซึ่งเป็น “...พระราชด่าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9-ผู้วิจัย) ที่มีความประสงค์ให้ราษฎรของพระองค์ได้อยู่ดี
กินดี และเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญ ถนนหนทางไปมาล่าบาก พระองค์จะ
มีพระราชด่าริที่จะท่าให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้มีถนนเข้าออกหมู่บ้าน”60
ในปี 2524 การก่อสร้างเส้นทางการคมนาคมในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของโครงการตาม
พระราชดาริ มีโครงการที่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณก่อนหน้า 8 โครงการ
ดาเนินการในเขตพื้นที่อาเภอบาเจาะ อาเภอระแงะ กิ่งอาเภอสุคิริน อาเภอแว้ง อาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส และกิ่งอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โครงการเหล่านี้แทบทั้งหมดเริ่มดาเนินการมา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2522 หรือก่อนหน้า ในปีนี้ยังได้เริ่มการก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างถนนสายบ้าน
โต๊ะโมะ-บ้านภูเขาทอง-ชายแดนไทยมาเลเซีย ” ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอไปตั้งแต่ปีงบประมาณก่อน
หน้าแต่ยังไม่ได้รับ การอนุมัติ นอกจากนี้ได้มีโ ครงการการสร้างถนนที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกจานวน 8
58

โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2523 (นราธิวาส: สานักงานจังหวัดนราธิวาส
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส, 2523), หน้า 6-66.
59
เรื่องเดียวกัน.
60
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/5 มิ.ย. 24 เยี่ยมหมู่บ้านโครงการพระราชดาริที่อาเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส, หน้า 3504-3505.
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โครงการ ได้แก่ “โครงการก่อสร้ างถนนจากโรงเรียนบ้านปลักปลา-บ้านปลักปลาอาเภอตากใบ”
ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร “โครงการทางหลวงหมายเลข-ตอนนิคมพัฒนาภาคใต้ -บ้านปาโจ-โต๊ะโมะ”
“โครงการทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนสุไหงปาดี-สามแยก” “โครงการก่อสร้างทางที่นส.11023
บ้านกาปงบารู-บ้านตือระ” ในเขตอาเภอสุไหงปาดี และอาเภอสุไหงโก-ลก “โครงการก่อสร้างทาง
ที่นธ. 11016 บ้านดุซงญอ-บ้านลูโบ๊ะดีแย-บ้านยานิง” “โครงการก่อสร้างทางที่นธ. 1103/2 บ้าน
ปารอปาต๊ะ-บ้านบือเล็ง-บ้านตายา” ในเขตอาเภอรือเสาะ “โครงการสร้างทางระหว่างหมู่บ้าน แบบ
เอฟ-6 จากบ้านบาโงไอซา ถึง บ้านกาปงฮูลู ” เขตอาเภอสุ ไหงปาดีและอาเภอระแงะ ระยะทาง 6
กิโลเมตร และ “โครงการปรับปรุงถนนสายเจาะไอร้อง-บองอ-ดุซงญอ” ระยะทาง 23 กิโลเมตร
โครงการก่อสร้ างเส้ น ทางคมนาคมในระยะนี้จะมี ห น่ว ยงานที่เป็ นหน่ว ยงานหลั กในการ
ก่อสร้างคือ แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส สภาตาบล สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) จังหวัด
นราธิวาส และสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย และมีหลายโครงการที่ทางโครงการ
ตามพระราชดาริเข้ามาดาเนินการก่อสร้างเอง นอกจากนี้ยังมีการดาเนินการก่อสร้างและซ่อมแซม
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นไม้ในเขตพื้นที่อาเภอตากใบและอาเภอสุไหงโก-ลกอีกด้วย รวมจานวน
โครงการทั้งหมดที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2524 19 โครงการ 61 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสร้าง
เส้นทางเหล่านี้นอกจากจะเป็นไปเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องที่นั้นให้สามารถสัญจร
ไปมาได้ อ ย่ า งสะดวก ยกระดั บ การครองชี พ ของประชาชนในพื้ น ที่ ที่ ถ นนตั ด ผ่ า น และเป็ น การ
สนับสนุนการจัดตั้งนิคมสหกรณ์ของของโครงการตามพระราชดาริแล้ว62 ยังเป็นไปเพื่อ “...ฟื้นฟูจิตใจ
ของราษฎรในท้องที่...ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของทางราชการได้ใช้เส้นทางสายนี้ปฏิบัติหน้าที่ได้และสะดวก
แก่เจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้าย”63
การขยายตัวของของโครงการตามพระราชดาริทางด้านการคมนาคม แม้ว่าโดยสาระแล้วจะ
เป็นการขยายเส้นทางการคมนาคมไปยังโครงการตามพระราชดาริทางด้านอื่นๆ โดยเฉพาะโครงการ
ตามพระราชดาริที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิคมสหกรณ์ทั้งหลาย เพื่อให้ทางการสามารถเข้าไปพัฒนา
พื้นที่เหล่านั้นได้ตามพระราชประสงค์ แต่ในขณะเดียวกันการขยายตัวอย่างกว้างขวางของโครงการ
คมนาคมตามพระราชดาริในระยะเวลานี้ ก่อให้เกิดการเชื่อมพื้นที่การคมนาคมระหว่างชุมชนกับ
ชุมชน และอาเภอกับอาเภอเข้าด้วยกันเป็นสาคัญ การดาเนินการเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส นั่นทาให้โครงการข่ายการคมนาคมภายในจังหวัดนราธิวาสขยายตัวอย่างกว้างขวาง และทา
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โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2524 (กรุงเทพฯ: บริษัทสานักพิมพ์พัฒนศึกษา
จากัด, 2424), หน้า 37-46.
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ให้เห็นลักษณะของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางทางคมนาคมภายในตัวจังหวัดนราธิวาส ทั้งยังมี
ความเป็นไปได้ว่าการขยายเส้นทางคมนาคมไปยังพื้นที่หมู่บ้านชนบทของจังหวัดนราธิวาส รวมถึง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นอย่างจริงจังและกว้างขวางในระยะเวลานี้
4.1.3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่าง พ.ศ. 25252532
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระหว่างปี 2525-2532
เป็นการดาเนินการพัฒนาที่มีลักษณะสานต่อโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่จากช่วงเวลา
ก่อนหน้า แม้ว่าจะเป็นการพัฒนาภายหลังจากการตั้งศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ. บต.) ก็ตาม อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ที่ประจาอยู่ในแต่ละจังหวัดจะมี
บทบาทเด่นในการดาเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคม อย่างไรก็ตามสิ่งดังกล่าวเกิดจากข้อจากัดใน
เรื่องหลักฐานที่ทาให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมของรัฐที่จากัดเฉพาะ
โครงการที่หน่วยงานดังกล่าวมีบทบาทนา
4.1.3.1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยหน่วยงานของรัฐ
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมของรัฐเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกันสอง
ประการ ประการแรกการพัฒนาเส้นทางคมนาคม เป็นการสร้างความสะดวกในการเคลื่อนกองกาลัง
ของรัฐในการเข้าไปปราบปรามกองกาลังต่อต้านรัฐในพื้นที่ที่มักจะอยู่ในเขตป่าเขา ประการที่สองเป็น
การสร้างความสะดวกในการลาเลียงผลผลิตทางการเกษตร ไปยังตัวเมืองหรือตลาดในท้องที่นั้นๆ ซึ่ง
เกี่ยวพันกับแนวคิดเรื่องการยกระดับรายได้ของประชากรเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งมีนัยของการ
สร้างปัจ จัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในทางหนึ่ง คือ การสร้างความสะดวกในการ
ลาเลีย งผลผลิ ตจากชุมชนไปยังอุตสาหกรรมในตัวเมือง นอกจากนี้ถนนยังเป็นสัญลักษณ์ ของการ
พัฒ นาที่ส าคัญในการสร้ าง “จิตวิทยามวลชน” ว่ารัฐ ไม่ได้ละเลยการพัฒ นาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ แ ต่ อ ย่ า งใด ดั ง ที่ พ.อ.ปุ ก เดชบุ ญ ชั ย ผู้ บั ง คั บ หน่ ว ยพั ฒ นาการเคลื่ อ นที่ 53 กรป.กลาง
รับผิดชอบการพัฒนาเขตพื้นที่จังหวัดยะลาในเวลานั้นได้กล่าวว่า
“...เส้นทางคมนาคมนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่มีความจ่าเป็นมาก และเป็นปัจจัยส่าคัญ
ที่เป็นพื้นฐานของความเจริญ ซึ่งท้องถิ่นใดมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ก็ย่อมจะเป็น
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หนทางน่าความเจริญด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการเกษตร เกษตรกรในชนบทจะได้มี
โอกาสน่าผลผลิตออกสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น”64
ปี 2525 จากข้อมูลคาบอกเล่าของบรรดาข้าราชการครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
ระยะนี้จะเห็นว่าในหลายท้องที่ในชนบทยังประสบปัญหาการคมนาคมยังไม่สะดวก แม้ว่าโครงการ
ตามพระราชดาริในระยะก่อนหน้าจะได้สร้างเส้นทางไปจานวนมากแล้วก็ตาม แต่ลักษณะของการ
สร้างเส้นทางคมนาคมของโครงการตามพระราชดาริในยุคก่อนหน้า มักจะเป็นการสร้างเส้นทางเพื่อ
สร้ างความสะดวกหรื อเปิ ดทางเข้าสู่ โ ครงการตามพระราชดาริรูปแบบอื่นๆเป็นหลั ก การพัฒ นา
เส้นทางคมนาคมของโครงการตามพระราชดาริในช่วงปี 2521-2524 จึงมีข้อจากัดอยู่ในตัว แม้จะทา
ให้เกิดการขยายการคมนาคมจานวนมากในเขตจังหวัดนราธิวาสก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่าการพัฒนาใน
รูปแบบดังกล่าวไม่ได้ขยายออกไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้อื่นๆ เท่าใดนัก
ข้าราชครู ผู้ ห นึ่ งซึ่งสอนหนัง สื ออยู่ใ นโรงเรียนที่ “กันดารที่สุ ด ของอ าเภอเมือง” จังหวั ด
นราธิวาส เล่าว่าโรงเรียนของตน “อยู่ในท้องที่กันดารมาก ถนนหนทางในการคมนาคมไม่สะดวก
ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อและเต็มไปด้วยฝุ่นในหน้าร้อน หน้าฝนน้่าก็ท่วมต้องลุยน้่า สะพานแต่ละแห่งก็
ช่ารุดทรุดโทรม”65 และในบางโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ 24 กิโลเมตรในเวลานั้น
“ถนนเป็นลูกรัง เป็นขี้ฝุ่นในฤดูแล้งและเป็นโคลนในฤดูฝน”66 ข้าราชครูผู้หนึ่งที่ทางานอยู่ในโรงเรียน
แห่งหนึ่งในตาบลยุโป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เล่าว่าถนน “ใช้ได้เพียงบางฤดูกาลเท่านั้นและก็
เป็นทางอ้อมระยะยาว...มีถนนไม่ตลอดสายขาดเป็นบางตอนและจะต้องข้ามล่าแม่น้่าปัตตานี ใช้
ยานพาหนะได้เป็นบางชนิดและในบางฤดู”67
นอกจากนี้อีกหลายพื้นที่ยังประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน คือ ประสบปัญหาจากถนน
หนทางที่ยังคงเป็นถนนลูกรังหรือเป็นลูกรังบางตอน ซึ่งเป็นประเภทถนนที่รัฐใช้เป็นหลักในการสร้าง
ในช่วงก่อนหน้า บ้างก็ประสบปัญหาเรื่องสะพานข้ามแม่น้าที่ยังไม่คงทนถาวร แต่มีในบางท้องที่ เช่ น
ในตาบลทุ่งพลา อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ที่มีการคมนาคมที่สะดวกทั้งโดยทางถนนและรถไฟ
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หรือในบางท้องที่ของอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส การคมนาคมเริ่มจะสะดวกสบายต่อการไป
ทางานของข้าราชการครูในท้องที่แล้ว68
ปี 2525 จังหวัดยะลา ได้ดาเนิน “โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อความมั่นคง” สามารถก่อสร้าง
เส้ นทางได้ 6 เส้ นทาง กับ อีก 2 สะพาน คือ เส้นทางสายใต้ร่มเย็น 1 จากบ้านบายอถึงบ้านลาบู
อาเภอยะหา ระยะทางก่อสร้าง 13 กิโลเมตร สายใต้ร่มเย็น 2 จากบ้านปะแตรายอ อาเภอรามัน ถึง
บ้านบาเจาะ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 18 กิโลเมตร สายใต้ร่มเย็น 3 จากบ้านสะเอะ
ถึงบ้านป่าหวัง อาเภอเมืองยะลา ระยะทาง 19 กิโลเมตร เส้นทาสายบาละ-คลองน้าใน-ติดชายแดน
อาเภอยะหา ระยะทาง 13 กิโลเมตร เส้นทางสายสะลาแด-หลักเขต อาเภอเมืองยะลา ระยะทาง 18
กิโ ลเมตร และเส้ น ทางสายยาแลบารู -บาฆูตอ ระยะทาง 8 กิโ ลเมตร สร้างสะพานใต้ร่มเย็นหรือ
สะพานกูวา ใน ตาบลสะเอะ อาเภอเมืองยะลา และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพาน คสล.) กรง
ปีนัง ตาบลสะเอะ อาเภอเมืองยะลา ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้แล้วเสร็จประมาณปี 252769
ในปีเดียวกันนี้กองอานวยการร่วมอาเภอเบตง นาโดยพ.ต.ท.เกษียรณ ธารงศักดิ์ สารวัตรใหญ่
สถานีตารวจภูธร อาเภอเบตง พร้อ มกาลังพลเรือน ตารวจ ทหาร จาก ตาบลยะรม และตาบลเบตง
900 คน ร่วมกันสร้างถนนเชื่อมหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตาบลยะรม อาเภอเบตง เพื่อฉลอง 200 ปีกรุง
รัตนโกสิ นทร์ สร้ างถนนยาว 2,500 เมตร เป็นถนนดิน ผิ วจราจร 4 เมตร 70 ปีงบประมาณ 2525
จังหวัดยะลาได้ดาเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมผ่านโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท โดยการสร้างทาง
มาตรฐานเร่งรัดพัฒนาชนบทในตาบลต่างๆรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 79 กิโลเมตร และงานสารวจ
ออกแบบทางระยะทาง 20 กิโลเมตร71
นอกจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกแล้ว ในปีเดียวกันนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้
กรมเจ้าท่าทาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเรือน้าลึกที่ชายฝั่งตาบลบานา อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
กับ ห้ างหุ้ น ส่ ว นจ ากั ดพรหมประธานก่ อสร้ าง โดยเริ่ม ลงมื อก่ อสร้ างในวั นที่ 1 กัน ยายน 2525 มี
กาหนดการแล้วเสร็จภายใน 18 เดือน72 โดยจะใช้เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ เพื่อเป็นการสนับสนุนท่า
เทียบเรือน้าลึกสงขลา และเพื่อประสานงานขนส่งทั้งทางบกและทางน้าได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ทั้งยัง
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เป็ น การเพิ่ ม ความสะดวกในการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางน้ า เป็ น การสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมห้ อ งเย็ น
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากประมง และการประมงในพื้นที่ให้พัฒนายิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดจะก่อให้เกิดการ
จ้างงานเพิ่มขึ้น โครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 252773
นอกจากนี้ยังมี “โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือแพขนานยนต์ตาบา” ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย มีมติตั้งแต่ปี 2524 ให้มีการก่อสร้างสะพานท่า
เทียบเรือแพขนานยนต์ที่บ้านตาบา ตาบลเจ๊ะเห อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และบริเวณบ้านเบน
กาลังกูโบ อาเภอตุมบัต รัฐกลันตัน มาเลเซีย ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินจานวน 202,946,296
บาท เริ่มดาเนินการวางแผนและสารวจพื้นที่ในปี 2525 โดยมีกองอานวยการกลางสานักผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ดาเนินการรื้อสะพานเก่าในปี 2527 จนกระทั่งปี 2528 จึง
ได้รับงบจัดซื้อที่ดิน สร้างสะพานท่าเทียบเรือ และถนนในบริเวณโครงการ เป็นเงิน 87 ล้านบาท และ
ได้รับงบประมาณสาหรับก่อสร้างอาคารและส่วนประกอบอื่นๆอีก 100,531,380 บาท จนกระทั่งแล้ว
เสร็จ ในปี 2529 ทางกองอานวยการกลางส านักผู้ บัญชาการทหารสูงสุ ด จึงดาเนินการส่งมอบให้
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง74
17 มีนาคม 2526 นายอนันต์ อนันตกูล ผู้อานวยการ ศอ. บต. ได้ประชุมหัวหน้าสานักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบท วิศวกร และเจ้าหน้าที่ของสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ในห้าจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเร่งด่วน ซึ่งมีกาหนดจะ
จัดทาแผนให้แล้วเสร็จภายในสามเดือน จากนั้นจึงจะเสนอให้แม่ทัพภาคที่ 4 สภาความมั่นคงแห่งชาติ
และนายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ ความเห็นชอบตามล าดับ แผนพัฒ นาชนบทในห้ าจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นี้จะเน้นหนักด้านการพัฒนาถนนและแหล่งน้า โดยรพช.หรือสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็น
ผู้รับผิดชอบ และมีศอ.บต. เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งแผนนี้เป็นแผนที่มีระยะเวลาการดาเนินการเป็นเวลา
3 ปี75
หน่วยงานที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในระยะเวลานี้ คือ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.) กองอานวยการกลาง สานักผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ประจาท้องที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2527 หน่วยพัฒ นาเคลื่ อนที่ 52 ปัตตานี
73

ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้, แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และลู่ทางการลงทุน (สงขลา: ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.), หน้า 27.
74
จังหวัดนราธิวาส, ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส ปี 2532 (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.) (เอกสารอัดสาเนา), หน้า
60-61.
75
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/17 มี.ค. 26 จัดทาแผนพัฒนาชนบทใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า
1557.
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(นพค. 52) กองอานวยการกลาง สานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานช่างไป
สร้างเส้ นทางคมนาคม สายบ้านลูกไม้ไผ่ ตาบลตะโละแมะนา กิ่งอาเภอทุ่งยางแดง ถึงบ้านน้าใส
ตาบลลูโบะยิไร อาเภอมายอ รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร “เพื่อให้ราษฎรติดต่อสัญจรไปมาหาสู่กันใน
หมู่บ้านใกล้เคียง ตลอดจนใช้เป็นเส้นทางล่าเลียงผลิตผล พืชไร่ทางด้านเศรษฐกิจออกสู่ตลาดได้อย่าง
รวดเร็วสะดวกตลอดปี”76
ในปี เดีย วกัน หน่ว ยพัฒนาการเคลื่ อนที่ 51 (นพค. 51) ซึ่งมีฐ านปฏิบัติการที่บ้านเจาะวา
ตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มี น.อ.ทัศนัย ไวถนอมสัตว์ เป็นผู้บังคับหน่วยฯ ได้
ดาเนิน การสร้างถนนเพื่อสนับสนุ นโครงการสร้างงานในชนบทและเพื่อช่วยเหลือราษฎรในท้องที่
ทุรกันดารและห่างไกลเส้นทางคมนาคมในจังหวัดนราธิวาส คือ ถนนจากบ้านตาเซ๊ะใต้ ถึงบ้านกือรอง
กาเย ตาบลปะลุรู อาเภอสุไหงปาดี เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น ระยะทาง 3 กิโลเมตร77 ขณะเดียวกัน
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 (นพค. 53) กองอานวยการกลางฯ ซึ่งมีฐานอยู่ที่บ้านจันทรัตน์ ตาบลยะ
รม อ าเภอเบตง จั ง หวัด ยะลา มี พ.อ.ปุก เดชชาญชัย ได้ จัดส่ ง เจ้าหน้าที่ ไปปฏิ บัติง านซ่อ มและ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเช่นเดียวกัน โดยดาเนินการจัดสร้างในเขตอาเภอเบตง เนื่องจากมีฝนตกชุก
ในปีนี้ทาให้เส้นทางชารุดเสียหาย ประชาชนในพื้นที่ประสบความเดือดร้อนในการใช้เส้นทาง ทาง
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ได้ดาเนินการซ่อมและปรับปรุงถนนในเส้นทางสายบ้านราโมงใต้หมู่ที่ 5
ถึงบ้านจาเราะซูซู หมู่ที่ 4 ระยะทาง 5 กิโลเมตร สายจากบ้านจันทรรัตน์ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านบันนังสิเน
หมู่ที่ 1 ระยะทาง 6 กิโลเมตร สาย หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 8 บ้านจันทรรัตน์ ระยะทาง 2 กิโลเมตร สายบ้าน
จันทรรัตน์ ถึงบ้านปักสุยา ตาบลยะรม ระยะทาง 5 กิโลเมตร สายบ้านอัยเยอร์เบอร์จัง ถึงโรงเรียน
มาลาคีตะจิ ตร และบ้ านกวางทอง สายจากบ้านจาเราะซูซู ถึงบ้านใต้ต๋อง ระยะทาง 3 กิโ ลเมตร
ทั้งหมดอยู่ในท้องที่ตาบลยะรม นอกจากนี้ยังได้ซ่อมและปรับปรุงเส้นทางและทางระบายน้า สายบ้าน
มาลา หมู่ที่ 5 ถึงวัดมาลาประชาราม ตาบลตาเนาะแมเราะ ระยะทาง 2 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 7 สาย
29 กิโลเมตร78
เนื่องจากจังหวัดยะลามีช่วงเวลาของฤดูฝน 9 เดือน ทาให้เส้นทางประสบความเสียหายอยู่
เสมอ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จึงได้จัดส่งชุดช่วงเฉพาะกิจ 533 ออกสร้างเส้นทางคมนาคม จาก
76

“นพค. ๕๒ ปัตตานีช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวชนบท” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบบ่าย 9 เมษายน 2527): 2.
77
“นพค. 51 นราธิวาส สร้างถนนสนับสนุนโครงการ กสช.,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบ
ค่า 27 เมษายน 2527): 2.
78
“นพค. 53 พัฒนาซ่อมปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่ยะลา,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบ
ค่า 26 เมษายน 2527): 3.
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กิโลเมตรที่ 81 ถนนสุขยางค์ ตลาดบ้านคอกช้างถึงบ้านบาโจแมเราะ หมู่ 5 ตาบลแม่หวาด อาเภอ
ธารโต จังหวัดยะลา โดยสร้างเป็นถนนดินลูกรังอัดแน่น มีผิวจราจรกว้าง 6 เมตร เป็นระยะทาง 6
กิโ ลเมตร 79 ในเดือนมิ ถุน ายน หน่ ว ยพัฒ นาการเคลื่ อ นที่ 53 ได้ ส่ งชุด ปฏิบัติ งานช่า งออกไปร่ว ม
ปฏิบัติงานกับประชาชนในการสร้างถนนในท้องที่ทุรกันดารโดยสร้างถนนจากบ้านคอกช้าง กิโลเมตร
ที่ 81 ถึงบ้ านบาโจแมเราะ หมู่ที่ 7 ตาบลแม่ห วาด อาเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นระยะทาง 5
กิโลเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้า80 ในเดือนกรกฎาคม ยังได้สร้างเส้นทางคมนาคมจากบ้านบาจะ หมู่ที่
5 ต าบลกะบั ง อ าเภอยะหา ถึง คลองน้าขุ่ น หมู่ 8 ต าบลกะบัง อ าเภอยะหา จัง หวัด ยะลา เป็ น
ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยสร้างเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 6 เมตรเช่นเดิม81
ส่วนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 (นพค. 52) ที่มีพื้นที่รับผิดชอบวางแผนปฏิบัติงานพัฒนา
ท้องถิ่นในชนบทของจังหวัดปัตตานี และอาเภอรามัน จังหวัดยะลา มี พ.อ.จรัญ มัสโอดี เป็นผู้บังคับ
หน่วยฯได้วางแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคม ด้วยการซ่อมและปรับปรุงเส้นทางระหว่างหมู่บ้านและ
ตาบลในเขตอาเภอต่างๆของจังหวัดปั ตตานีรวม 13 เส้นทาง รวมระยะทาง 55.6 กิโลเมตร เส้นทาง
ตามแผนดังกล่าว คือ เส้นทางจากบ้านบูตนถึงบ้านน้าใส อาเภอมายอ ระยะทาง 5 กิโลเมตร เส้นทาง
จากบ้านลูกไม้ไผ่ กิ่งอาเภอทุ่งยางแดงถึงบ้านน้าใส อาเภอมายอ ระยะทาง 7 กิโลเมตร เส้นทางจาก
บ้านถนนถึงบ้านปาแย อาเภอมายอระยะทาง 3 กิโลเมตร เส้นทางจากบ้านมะแนดาแลถึงบ้านตะโล๊ะ
มาโล๊ ะ กิ่ง อาเภอกะพ้ อ ระยะทาง 4 กิ โ ลเมตร เส้ น ทางในหมู่บ้ านมะแนดาแล กิ่ งอ าเภอกะพ้ อ
ระยะทาง 2 กิโลเมตร เส้นทางจากบ้านลาโพ๊ะถึงบ้านค่ายประชาอาสา อาเภอโคกโพธิ์ ระยะทาง 4
กิโลเมตร เส้นทางจากบ้านพ่อมิ่งถึงบ้านแฆแฆ อาเภอปานาเระ ระยะทาง 8 กิโลเมตร เส้นทางจาก
บ้านวังกว้างถึงบ้านแปลงงู อาเภอโคกโพธิ์ ระยะทาง 5 กิโลเมตร เส้นทางจากบ้านโต๊ะชุดถึงบ้านจะ
มือฆา กิ่งอาเภอทุ่งยางแดง ระยะทาง 4 กิโลเมตร เส้นทางจากบ้านแลแวะ กิ่งอาเภอทุ่งยางแดงถึงกิ่ง
อาเภอทุ่งยางแดง ถึงบ้านเจ๊าะกื อยอ อาเภอสายบุรี ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร เส้นทางบ้านปายอถึง
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“นพค. 53 สร้างเส้นทางคมนาคมและจัดชุดเคลื่อนที่เยี่ยมราษฎรท้องถิ่นชนบทที่ยะลา,” สานักข่าวไทย
อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 16 เมษายน 2527): 2.
80
“ชุดปฏิบัติงานช่าง นพค. 53 สร้างเส้นทางในชนบทที่ยะลา,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค
รอบบ่าย 5 มิถุนายน 2527): 2.
81
“นพค. 53 สร้างเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านที่ยะลา,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบ
บ่าย 7 กรกฎาคม 2527): 3.
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บ้านเจ๊าะกือแย อาเภอสายบุรี ระยะทาง 5 กิโลเมตร และเส้นทางในบ้านค่ายประชาอาสา อาเภอ
โคกโพธิ์ ระยะทาง 3 กิโลเมตร82
ในปลายปี เ ดี ย วกั น นี้ ห น่ ว ยพั ฒ นาการเคลื่ อ นที่ 52 จั ง หวั ด ปั ต ตานี ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
เครื่องมือเพื่อปรับปรุงถนนจากสามแยกบ้านปายอถึงบ้านเจาะกือแย และจากบ้านกูแง ถึงบ้านละอาร์
รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร เนื่องจากได้รับการร้องขอจากนายมะรูดิง สะแลแม ผู้ใหญ่บ้านปายอ และ
ประธานหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง หมู่ที่ 3 ตาบลกะดุนง อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 83 ปี
2527 นี้ หน่ ว ยพั ฒ นาการเคลื่ อ นที่ 52 จั ง หวั ด ปั ต ตานี ได้ ว างแผนพั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมใน
ปีงบประมาณ 2528 โดยมีเป้าหมายให้เส้นทางเหล่านี้ “ช่วยเหลือราษฎรท้องถิ่นชนบทได้มีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวกทุกฤดูกาล”84 โดยจะสร้างและซ่อมปรับปรุงเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน
และตาบลต่างๆ ได้แก่ เส้นทางจากบ้านสามยอด ถึงบ้านคลองปอม ตาบลโคกโพธิ์ อาเภอโคกโพธิ์
ระยะทาง 2 กิโลเมตร สร้างเส้นทางบ้านกะพ้อใน ถึงบ้านกาหยี ตาบลกาลู อาเภอสายบุรี ระยะทาง 6
กิโ ลเมตร เส้ น ทางจากป่ า มะพร้ า ว ถึ ง บ้ า นเพาะบอ ต าบลพิเ ทน กิ่ ง อ าเภอทุ่ ง ยางแดง ปั ต ตานี
ระยะทาง 3 กิโลเมตร สร้างเส้นทางจากบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ถึงบ้านกอตอตือระ ตาบลวังพญา อาเภอ
รามัน ระยะทาง 2 กิโลเมตร เส้นทางบ้านโต๊ะพราน ถึงบ้านพรุ ตาบลท่าธง อาเภอรามัน ระยะทาง 5
กิโลเมตร เส้นทางบ้านสาเมาะ ตาบลท่าธง อาเภอรามัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร เส้นทางจากบ้านจะรัง
ตาดง ตาบลท่าธง อาเภอรามัน จังหวัดยะลา ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซ่อมเส้นทางจากกิ่งอาเภอทุ่งยาง
แดง ถึงบ้านลูกไม้ไผ่ ตาบลตะโล๊ะแมะนา กิ่งอาเภอทุ่งยางแดง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซ่อมเส้นทาง
จากบ้ านตือเบาะ ถึงบ้านเขาน้อย ตาบลพิเทน กิ่งอาเภอทุ่งยางแดง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซ่อม
เส้นทางจากบ้านถนน ตาบลถนน อาเภอมายอ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซ่อมเส้นทางจากบ้านบือจะ
ตาบลพิเทน กิ่งอาเภอทุ่งยางแดง ระยะทาง 3 กิโลเมตร และซ่อมเส้นทางจากบ้านทุ่ง ตาบลทุ่งคล้า
อาเภอสายบุรี ระยะทาง 3 กิโลเมตร รวมเป็นจานวน 13 เส้นทาง รวมระยะทาง 39 กิโลเมตร85สภาพ
ถนนที่เชื่อมระหว่างเขตชุมชนของจังหวัดปัตตานีในระยะนี้ หากเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์จะอยู่ใน
สภาพที่ดี แต่หากเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างเขตชุมชนกับอาเภอส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง ที่จะใช้การ
82

“นพค. 52 มีแผนงานสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใน จว.ปัตตานีปี 2527 รวม 13 เส้นทาง,” สานัก
ข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 20 พฤษภาคม 2527): 2.
83
“นพค. 52 กรป.กลาง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แก่ราษฎรที่ปัตตานี,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบค่า 10 พฤศจิกายน 2527): 2.
84
“นพค. 52 วางแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคมช่วยเหลือราษฎรที่ปัตตานีในปี 2528,” สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 4 พฤศจิกายน 2527): 3.
85
เรื่องเดียวกัน.
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพในฤดูแล้งเท่านั้น แต่จะใช้การไม่ได้เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน โดยเฉพาะถนนลูกรังที่เชื่อม
ชุมชนกับตัวอาเภอโคกโพธิ์ ยะรัง มายอ และอาเภอยะหริ่ง86
เดือนมกราคม 2528 ประชาชนในบ้านแฆแฆ หมู่ที่ 4 ตาบลน้าบ่อ อาเภอปานาเระ จังหวัด
ปัตตานี ได้ร้องขอรถเกรด เพื่อซ่อมและปรับปรุงถนนจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 หน่วยพัฒนา
เคลื่อนที่ 52 จึงได้ดาเนินการตามการร้องขอเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องที่
ดังกล่าว และยังเพื่อปรับปรุงหาดแฆแฆให้เป็นสถานที่ท่ องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีอีกด้วย งานนี้ทาง
หน่วยฯได้ดาเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 31 มกราคม 252887
ในปีงบประมาณ 2528 นี้โครงการสร้างงานชนบทของจังหวัดปัตตานี เป็นโครงการสร้างถนน
สะพาน ท่อ และทางเดิน 21 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 151 โครงการ88 ในหลายโครงการของ
โครงการสร้างงานในชนบท (กสช.) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเส้นทางคมนาคม สภาตาบลนั้นๆจะเป็นผู้
เสนอโครงการมายังจังหวัด และทางจังหวัดจะทาการตรวจสอบความต้องการของประชาชนในท้องที่
ว่าเป็นความต้องการของประชาชนจริงหรือไม่ หากพบว่าจริงและโครงการที่สภาตาบลเสนอมานั้นจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทางจังหวัดจะพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าว แต่จะมีเงื่อนไขให้ใช้
แรงงานประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่นั้น โดยทาการจ้างเหมาและใช้เงินสมทบของประชาชนใน
การดูแลรั กษาถนนที่ส ร้างขึ้น มาต่อไป เช่นในกรณีของสภาตาบลท่าเรือและสภาตาบลบางโกระ
อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้เสนอขอจัดสร้างถนนลาดยางแอสฟัลด์มายังจังหวัด และจังหวัดได้
อนุมัติในปีงบประมาณ 252889
ในกรณีของสภาตาบลบางโกระและตาบลท่าเรือนับว่าทาให้เห็นถึงปัญหาที่มีอยู่ในการพัฒนา
ของรัฐโดยใช้การพัฒนาเส้นทางคมนาคมผ่านโครงการสร้างงานในชนบท เนื่องจากตาบลบางโกระ
และตาบลท่าเรือ อาเภอโคกโพธิ์ ได้เสนอโครงการสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตาบลทั้งสอง โดย
การจ้างเหมาเอกชน แต่เนื่องจากผิดหลักการของโครงการสร้างงานในชนบทระดับจังหวัด ทางจังหวัด
จึงไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจากมีนโยบายให้โครงการทางด้านนี้เน้นหนักให้ความสาคั ญกับแหล่งน้า
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ศู น ย์ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมภาคใต้ กองเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรม, แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี (ม.ป.ท., 2527), หน้า 34.
87
“นพค. 52 กรป. กลาง ปัตตานีซ่อมและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่ อ.ปานาเระ,” สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 27 กุมภาพันธ์ 2528): 1.
88
“ปัตตานีอนุมัติโครงการ กสช.แล้ว 151 โครงการ,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 7
เมษายน 2528): 1.
89
“กสจ. ปัตตานี อนุมัติโครงการเพิ่มอีกสองโครงการ,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 18
พฤษภาคม 2528): 2.
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และมุ่งสร้างงานให้กับราษฎรในชนบท จึงสร้างความไม่เข้าใจในหมู่ประชาชนในพื้นที่ เหตุการณ์นี้ทา
ให้นายผัน จันทรปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในเวลานั้น ต้องเดินทางไปทาความเข้าใจเรื่องนี้
กับประชาชนและสภาตาบลทั้งสอง โดยตกลงกันว่าจะใช้แรงงานประชาชนในการดาเนินงาน มีสภา
ตาบลควบคุม ใช้เครื่องจักรเช่าจากเอกชนหรือราชการ ซึ่งทาให้ระเบียบของทางราชการกับความ
ต้องการของประชาชนถึงจุดที่พบกันครึ่งทางในท้ายสุด90
ในปีนี้การจัดสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 5 ได้ดาเนินการแล้วเสร็จและอยู่ในขั้นให้เอกชนประกวดราคาเช่า และอยู่ในขั้นตอนการขุด
ลอกร่องน้า เพื่อให้เรือสินค้าขนาดใหญ่สามารถเข้าทาการขนส่งสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือได้อย่าง
สะดวก เป็นการสนับสนุนโครงการเขตอุตสาหกรรม ที่กาลังดาเนินการอยู่ในบริเวณใกล้เคียงท่าเทียบ
เรือ และเพื่อให้เรือประมงสัญจรไปมาในบริเวณปากแม่น้าปัตตานีได้สะดวกขึ้น91
เดือนกรกฎาคม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกสร้างเส้นทางคมนาคม
จากบ้านกะพ้อในถึงบ้านกาหยี หมู่ที่ 9 ตาบลกรูมี กิ่งอาเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี รวมระยะทาง 6
กิโลเมตร ซึ่งเดิมเป็นถนนดินไม่สามารถใช้สัญจรในช่วงฤดูฝนได้ และได้ปรับปรุงเส้นทางเข้าหมู่ที่ 8
บ้านสามยอด ตาบลโคกโพธิ์ อาเภอโคกโพธิ์ ระยะทาง 3 กิโลเมตร ทั้งสองสายจัดทาเป็นถนนดินลูกรัง
บดอัดแน่น มีผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ตามมาตรฐานถนนของ กรป.กลาง (กองอานวยการกลางรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ)92
ทางด้านจังหวัดยะลา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 กรป. กลาง ได้รับอนุมัติการจัดสร้าง
และซ่อมเส้นทางสายต่างๆที่ชารุดในเขตอาเภอเบตง และได้จัดส่งชุดช่างเฉพาะกิจที่ 532 ออกซ่อม
และสร้างเส้นทางระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2527 ถึงเดือนมกราคม 2528 รวมทั้งสิ้น 4 สาย คือ ซ่อม
เส้นทางสายอาเภอเบตง-บ้านจันทรรัตน์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร อยู่ในเขตตาบลยะรม ซ่อมเส้นทาง
สายบ้านนาเร๊ะ-บ้านตั้งใหม่ เขตตาบลตาเนาะแมเราะ ระยะทาง 4 กิโลเมตร ซ่อมเส้นทางสายบ้าน
จาเราะซูซู-บ้านชาห่อ เขตตาบลธารน้าทิพย์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร และสร้างเส้นทางมาตรฐานกรป.
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“รอง ผวจ. ปัตตานี คลี่คลายปัญหาโครงการ กสช.,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 1
พฤษภาคม 2528): 1.
91
“รอง ผวจ. ปัตตานี นาคณะตรวจเยี่ ยมการขุดลอกร่องน้าปัตตานี, ” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบค่า 28 มิถุนายน 2528): 2.
92
“นพค. 52 ปัตตานี สร้างเส้นทางคมนาคมให้ราษฎรท้องถิ่นชนบท,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบบ่าย 29 กรกฎาคม 2528): 3.
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กลาง สายบ้านอัยเยอร์เบอร์จัง -อาเภอเบตง อยู่ในเขตตาบลธารน้าทิพย์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร93
เดือนกุมภาพันธ์หน่วยเดียวกันนี้ได้ออกปฏิบัติงานสร้างเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน จากบ้านจันทรรัตน์
ถึงบ้านมาลา ในเขตตาบลยะรมและตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดย
เส้นทางคมนาคมสายนี้เป็นเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ซึ่งในฤดูฝนไม่สามารถใช้สัญจรได้94
ร.ต.อนุกูล สุภาไชยกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในปี 2528 ให้ข้อมูลว่าคณะกรรมการ
สร้างงานในชนบทระดับจังหวัด (กสจ.) ยะลา ได้อนุมัติโครงการให้กับหน่วยดาเนินงานต่างๆจานวน
13 โครงการ ได้รับงบประมาณในการดาเนินโครงการ 11.15 ล้านบาท มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม คือ โครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 ตาบลอัยเยอร์
เวง อาเภอธารโต โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 4 บ้านศรีแป้น อาเภอธารโต โครงการ
สร้ างถนนสายบ้ า นคอกช้า ง-น้ าตก หมู่ที่ 7 ต าบลแม่ห วาด อาเภอธารโต โครงการสร้ างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกม. 26 หมู่ที่ 2 ตาบลตะเนาะปูเต๊ะ อาเภอบันนังสตา โครงการสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตาบลกาตอง อาเภอบันนังสตา95
4 เมษายน 2528 ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินการก่อสร้างถนนสาย
เบตง-แว้งโดยมีนายนิวัฒน์ พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ที่จัดขึ้นที่ศูนย์
อานวยการบริ ห ารจั งหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) การก่อสร้างถนนสายใหม่นี้จะเป็นการเพิ่ม
ทางออกจากอาเภอเบตงออกสู่พื้นที่นอกอาเภอ ที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ความ
มั่นคง และการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย และจะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ถนนสายนี้ เป็ นเส้นทางเลียบชายแดนไทย-มาเลเซีย คู่ขนานกับถนนสายตะวันออก-ตะวันตกของ
มาเลเซีย ที่มีระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางมาตรฐานชั้นเดียว จะสร้างจาก
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ผ่านบ้านไอบือแต-กาเต๊าะ-ดุซงญอ-ลูโบ๊ะลาเซาะ จนถึงนิคมสร้างตนเอง
แว้ง จังหวัดนราธิวาส ใช้งบประมาณราว 250 ล้านบาท และจะเริ่มดาเนินการในปีหน้า96

93

“นพค. 53 จัดซ่อมสร้างเส้ นทางคมนาคมเขตพื้นที่พั ฒนาที่ยะลา,” สานักข่า วไทย อ.ส.ม.ท. (ข่า ว
ภูมิภาค รอบบ่าย 9 กุมภาพันธ์ 2528): 1.
94
“นพค. 53 กรป.กลาง ส่งชุดปฏิบัติงานสร้างทางระหว่างหมู่บ้านที่ยะลา,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
(ข่าวภูมิภาค รอบค่า 23 กุมภาพันธ์ 2528): 1.
95
“ยะลาอนุมัติโครงการ กสช. แล้ว 13 โครงการ,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 18
มีนาคม 2528): 2.
96
“การพิจารณาแนวทางดาเนินการก่อสร้างถนนสายเบตง-แว้งในภาคใต้ตอนล่าง,” สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 16 เมษายน 2528): 2.

184
ในราวกลางเดือนเมษายน พ.อ. จานง ไพโรจน์ ผู้บัญชาการ พตท. 43 และผู้อานวยการร่วม
เฉพาะกิจ และนายบัญญัติ จันทะเสนะ นายอาเภอเบตง ได้ร่วมประชุมกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณแนวชายแดนไทย-มาเลเซียหรือมีที่ทากิน อยู่ในบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงโครงการตัด
ถนนขนาดกว้ าง 70 เมตร เลี ย บแนวชายแดนไทย-มาเลเซี ยของทางการ จากหลั กเขตที่ 51-55
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการส่งกาลังทหารเข้าปราบปราม
กองกาลังของพรรคคอมมิวนิสต์มลายาในเขตพื้นที่อาเภอเบตง และสามารถยึดค่ายพักขนาดใหญ่ได้
หลายแห่ ง ในการนี้ จ ะด าเนิ น การจั ดสร้า งเส้ น ทางเข้ าสู่ ค่า ยของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ มลายาที่ ทาง
เจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยยึดได้บริเวณบ่อน้าร้อน ตาบลตาเนาะแมเราะอีกทางหนึ่งด้วย97
เมื่อเข้าสู่เดือนมีนาคม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 กรป.กลาง ได้จัดส่งชุดปฏิบัติงานช่าง
ออกไปดาเนินการสร้างเส้นทางคมนาคม จากหมู่บ้านโต๊ะเด็ง ถึงบ้านน้าตง ตาบลโต๊ะเด็ง อาเภอสุไหง
ปาดี เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร98 ส่วนจังหวัดนราธิวาส ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2528 อาเภอสุไหงปา
ดี ได้ร้องขอการก่อสร้างถนนตามโครงการสร้างงานในชนบท ไปยังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 กรป.
กลาง ที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในบ้านเจาะวา ตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดี โดยเป็นเส้นทางระหว่าง
บ้านปอเนาะ ถึงบ้ านตาเซะใต้ เป็ นถนนลูกรังบดอัดแน่นมาตรฐานขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร 99 และในเดือนมิถุนายนปีเดี ยวกัน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 กรป.กลาง
จังหวัดนราธิวาส ได้ออกปฏิบัติงานสร้างเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน คือ เส้นทางสายบ้านอีนอ
ถึงบ้านปริจ๊ะ ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ ระยะทาง 10 กิโลเมตร นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2527 ถึง
เดือนมิถุนายนปีงบประมาณ 2528 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 กรป.กลาง จังหวัดนราธิวาสได้
ดาเนินการสร้างและซ่อมเส้นทางคมนาคมไปแล้วรวมเป็นระยะทาง 33 กิโลเมตร100
เมื่อถึงเดือนมีนาคมปี 2529 นายผัน จันทรปาน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในเวลานั้น ให้
ข้อมูลว่า คณะกรรมการสานักงานจังหวัดปัตตานีได้อนุมัติโครงการสร้างงานในชนบท (กสช.) ได้อนุมัติ
โครงการสร้ า งงานในชนบทไปแล้ ว 124 โครงการ เป็ น เงิ น งบประมาณจ านวน 26 ล้ า นบาท
97

“ผบ.พตท. 43 ร่วมประชุมราษฎรชายแดนไทย-มาเลเซีย,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบ
บ่าย 19 เมษายน 2528): 1.
98
“นพค. 51 นราธิวาส จัดชุดปฏิบัติงานช่าง ออกไปสร้างเส้นทางช่วยเหลือราษฎร ในเขตพื้นที่พัฒนา,”
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 3 มีนาคม 2528): 1.
99
“นพค. 51 นราธิวาสสร้างถนนในโครงการ กสช. ช่วยเหลือราษฎรท้องถิ่นกันดาร,” สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 24 พฤษภาคม 2528): 1.
100
“นพค. 51 กรป.กลาง จัดสร้างเส้นทางเขตท้องถิ่นชนบทที่ อ.รือเสาะ นราธิวาส,” สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 17 มิถุนายน 2528): 3.

185
โดยประมาณ ในจานวนนี้เป็นโครงการประเภทการก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะ
เป็นการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม 40 โครงการ เป็นเงินประมาณ 7,67,757 บาท101 ทางด้านจังหวัด
ยะลา นายนิวัฒน์ พิบูลย์ ได้กล่าวว่า ทางคณะกรรมการสร้างงานในชนบทของจังหวัดยะลา ได้อนุมัติ
โครงการในปีเดียวกันนี้ 66 โครงการ เพื่อดาเนินการใน 6 อาเภอ 52 ตาบล คือ อาเภอเมืองยะลา
อาเภอรามัน อาเภอยะหา อาเภอบันนังสตา อาเภอธารโต และอาเภอเบตง ซึ่งอาเภอรามันได้รับการ
จัดสรรให้ดาเนินโครงการมากที่สุดในปีนี้ และอาเภอเบตงได้รับการจัดสรรโครงการน้อยที่สุด เป็น
งบประมาณทั้งหมด 13,690,649 บาท เป็นโครงการประเภทสาธารณประโยชน์ 27 โครงการ102
ทางด้านจังหวัดนราธิวาส นายประจวบ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในเวลานั้น
กล่ า วว่ า จั ง หวั ด นราธิ ว าสได้ รั บ งบประมาณประจ าปี 2529 ตามโครงการสร้ า งงานในชนบท
17,915,444 บาท มีโครงการทั้งหมด 100 โครงการ เป็นโครงการประเภทสิ่งสาธารณประโยชน์ 74
โครงการ นอกจากนี้จั งหวัดนราธิวาสยังมีงบ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยในงบนี้คณะกรรมการสร้างงานใน
ชนบทจังหวัดนราธิวาสได้อนุมัติงบนี้ให้สภาตาบลต่างๆ ในการดาเนินโครงการเพิ่มเติมอีก 6 โครงการ
ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการคมนาคม 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ ก
(คสล.) พื้นไม้ หมู่ที่ 6 ตาบลบางตง อาเภอรือเสาะ โครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2
ตาบลสามัคคี อาเภอรือเสาะ โครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นไม้ หมู่ที่ 5 ตาบลเรียง
อาเภอรือเสาะ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโต๊ะเค็ง หมู่ที่ 3 และ 4 ตาบลบูกิต อาเภอระแงะ 103
ข้อมูลการพัฒนาเส้นทางคมนาคมของรัฐในระยะนี้ สอดคล้องกับสิ่งที่จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ ได้
เสนอไว้ในงานวิจัยของเขาเมื่อปี 2530 ว่า
“...ถนนหนทางในบริเวณ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น แม้ว่าบางสายส่าคัญ
จะสร้างมานานแล้ว แต่ก็มีน้อย เพิ่งจะมามีจ่านวนเพิ่มก็ภายใน 10 ปีนี้เอง ซึง่ ทางรัฐบาล
ได้สร้างทางมาตรฐานสายประธาน (หมายเลข 4) สายระหว่างจังหวัดและอ่าเภอ ต่าบล
เพิ่มขึ้นอีกหลายสาย ท่าให้มีการขนส่งสินค้าและการเดินทางติดต่อของบุคคลเพิ่มขึ้นเป็น

101

“ผลคืบหน้าโครงการ กสช.ปัตตานี, ” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 15 มีนาคม

2529): 2.
102

“จังหวัดยะลาอนุมัติการจัดทาโครงการ กสช.ปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบเช้า 28 มีนาคม 2529): 4.
103
“นราธิวาสประชุมจัดงบพิเศษงาน กสช.ปี 29,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 10
เมษายน 2529): 2.

186
จ่านวนมาก ปั จจุ บั นมีรถเมลล์ โดยสาร รถทัวร์ และรถบรรทุกขนถ่ายสิ นค้า จ่านวน
มากมาย”104
ในปี 2532 จังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างงานในชนบทเป็น
จานวน 19,874,028 บาท จานวน 84 โครงการ ดาเนินการใน 12 อาเภอ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ 73 โครงการ และทางจังหวัดได้อนุมัติงบประมาณที่เหลือรวมกับเงิน
งบ 5 เปอร์เซ็นต์ ให้ดาเนินการสร้างสะพานในตาบลรือเสาะ อาเภอรือเสาะที่เสียหายเนื่องจากพื้นที่
ประสบอุทกภัย และได้อนุมัติโครงการที่สภาตาบลร้องของบประมาณมา ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เส้น ทางคมนาคม คือ โครงการปรับปรุงถนนและฝังท่อระบายน้าของสภาตาบลบาเระใต้ อาเภอ
บาเจาะ โดยจัดสร้างเป็นถนนเชื่อมภายในหมู่บ้านเพื่อยกระดับถนนและขยายถนนให้กว้างขึ้นอีก 4
เมตร ยาว 500 เมตร โครงการสร้างถนนในหมู่บ้านของสภาตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมืองนราธิวาส
ซึ่งจะสร้างเป็นถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ ระยะทาง 2.1 กิโลเมตร และจะขยายให้ยาวกว่าเดิมอีกประมาณ
1.6 กิโลเมตร 105 ในปีนี้จังหวัดนราธิวาสได้เสนอของบประมาณจากโครงการสร้างงานในชนบทเป็น
กรณีพิเศษเพื่ อแก้ปั ญหาเร่ งด่ว น จานวน 3 โครงการ เป็นโครงการเกี่ย วข้องกับการคมนาคม 2
โครงการ คือ โครงการสร้างถนนสายบ้านทุ่งงาย-บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 9 ตาบลลาภู อาเภอเมืองนราธิวาส
เสนอของบประมาณ 643,735 บาท และโครงการปรับปรุงถนนสายดาโต๊ะ -สุวารี หมู่ที่ 1-7 ตาบล
สุวารี อาเภอรือเสาะ เสนอของบประมาณ 2,996,767 บาท106
ส่วนทางด้านจังหวัดยะลาในปีงบประมาณ 2532 ได้มีการก่อสร้างถนนฉัตรมงคล 1 สาย บา
โหย-โกตาบารูห์ อาเภอรามันแล้วเสร็จ ถนนสายนี้นั้นเริ่มที่บ้านบาโหย ตาบลกรงปินัง อาเภอเมือง
ยะลา ถึงบ้านโกตาหารูห์ ตาบลบือมัง อาเภอรามัน เป็นถนนกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 9 กิโลเมตร ซึ่ง
ลักษณะภูมิประเทศที่ถนนเส้นนี้ตัดผ่านนั้นเป็นเทือกเขายาวและมีป่าหนาทึบ ทาให้การคมนาคมไม่
สะดวก ยากต่อการนาผลผลิตออกสู่ท้องตลาดของประชาชน อีกทั้งเป็นแหล่งซ่อมสุมของกองกาลังติด
อาวุธกลุ่มต่างๆ อีกด้วย107 เดือนมิถุนายนปีเดียวกัน ร.ต.อนุกูล สุภาไชยกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “โครงการตัดถนนเพื่อความมั่นคงจังหวัดยะลา” หรือ โครงการตัดถนนเชื่อม
104

จัก รกฤษณ์ นรนิ ติ ผดุ งการ, การปกครองท้ องที่ ต่า งวั ฒ นธรรม: สถานการณ์ใ นบริ เวณ ๕ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข, หน้า 35.
105
“นราธิวาสใช้เงิน กสช.กว่า 19 ล้านบาท ใน 12 อาเภอรวม 84 โครงการ,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
(ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 10 กุมภาพันธ์ 2532): 5.
106
จังหวัดนราธิวาส, ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส ปี 2532, หน้า 69.
107
“ยะลาสร้างถนนฉัตรมงคล 1 สายบาโหย-โกตาบารูห์เสร็จแล้ว,”สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค
รอบบ่าย 17 พฤษภาคม 2532): 1.

187
บ้ านยื อสิ ตาบลกรงปี นั ง อาเภอเมืองยะลา-บ้านลากา ตาบลบือมัง อาเภอรามัน ระยะทาง 8.5
กิโลเมตรโดยจะเป็นถนนที่ตัดผ่านพื้นที่รอยต่อสี่อาเภอ คือ อาเภอรามัน อาเภอเมือง อาเภอยะหา
และอาเภอบันนังสตา โครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนมิถุนายนของปีนี้ ซึ่งพื้นที่รอยต่อนี้
เป็นพื้นที่ป่าเขาสลับซับซ้อนเหมาะแก่การซ่อมสุมของกองกาลังติดอาวุธกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้พื้นที่นี้
ยังเป็น
“...พื้นที่ล้าหลัง การคมนาคมไม่สะดวก ถนนหนทางที่ใช้อยู่แล้วยังไม่ครอบคลุม
พื้นที่ ทั้งน้่าดื่ม น้่าใช้ น้่าเพื่อการเกษตรยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และประชาชนส่วนใหญ่ยังมีรายได้น้อย คุณภาพชีวิตทั่วไปอยู่ในระดับต่่ากว่าอัตราเฉลี่ย
ปกติ (หากโครงการประสบความส่าเร็จ)...จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
และเป็นการเอื้ออ่านวยให้กับการบริการทางด้านสาธารณูปโภค มีเส้นทางในการล่าเลียง
สินค้าทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดได้สะดวก รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยก็จะท่าได้
ดีขึ้นด้วย”108
เดือนธันวาคม ทางจังหวัดยะลาได้สรุปผลการดาเนินโครงการสร้างงานในชนบท นับตั้งแต่ปี
2522-2532 จังหวัดยะลาได้รับงบประมาณทางด้านนี้เป็นจานวน 112,600,000 บาท ดาเนินการไป
แล้ว 1,326 โครงการ เป็นประเภทสิ่งสาธารณประโยชน์ 675 โครงการ109 ส่วนทางจังหวัดปัตตานี
กองอานวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนภาคใต้ ได้อนุมัติงบ 6.9 ล้าน สร้างถนนสายบ่อทอง-ยาวี
อาเภอหนองจิก ระยะทาง 7 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนที่ทางจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ขออนุมัติ เนื่องจากถนน
เสียหายจากอุทกภัย ถนนสายนี้ เป็นถนนสายหลัก ซึ่งจะใช้ขนส่งผลิ ตผลทางการเกษตร และการ
สัญจรไปมาของประชาชนตามหมู่บ้านเพื่อเข้าตลาด110
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะเวลานี้ ให้ความสาคัญ
กับ การเปิ ด พื้น ที่ช นบทให้ ส ามารถเชื่อมต่อ กับพื้นที่ของตัว เมือง โดยให้ ความส าคัญกั บการสร้า ง
เส้นทางคมนาคมในฐานะแหล่งลาเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหา
ความยากจนของประชาชนในชนบทที่สาคัญอีกทางหนึ่งตามความคิดของรัฐ และมีเป้าหมายที่สาคัญ
อีกประการหนึ่งคือ การเปิดพื้นที่ที่เป็นและอาจเป็นแหล่งซ่อมสุม ของกองกาลังติดอาวุธกลุ่มต่างๆที่มี
108

“โครงการตัดถนนเพื่อความมั่นคงจังหวัดยะลาจะเสร็จใช้งานได้ปลายเดือนมิ.ย.นี้, ” สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 19 มิถุนายน 2532): 1.
109
“จังหวัดยะลาอนุมัติ 9 โครงการ กสช. สาหรับปี 33,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า
23 ธันวาคม 2532): 2.
110
“อนุมัติงบฯ ๖.๙๖ ล้าน ให้จังหวัดปัตตานีสร้างถนนสายบ่อทอง-ยาวี,”สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค บ่าย 18 กุมภาพันธ์ 2532): 2.
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เป้าหมายในการต่อต้านรัฐบาลไทย การสร้างเส้นทางคมนาคมในระยะนี้จึงเป็นการสร้างเส้นทางเพื่อ
เชื่อมชุมชน ตาบล หรืออาเภอเข้าด้วยกัน ในบางเส้นทางเป็นการสร้างเส้นทางคมนาคมข้ามจังหวัด
โดยมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ กองอานวยการกลาง สานักผู้บัญชาการทหารสูง สุด ประจาพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยสาคัญในการดาเนินการจัดสร้างผ่านโครงการสร้างงานในชนบท แต่
ในขณะเดียวถนนส่วนใหญ่ในเวลานี้ที่ถูกสร้างขึ้นจะเป็นถนนลูกรัดบดอัดแน่นผิวเรียบเกือบทั้งหมด
ซึ่งแน่นอนว่าถนนในลักษณะนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญหาเมื่อถึงฤดูฝนที่ เป็นฤดูส่วนใหญ่ของพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แต่ในขณะเดียวกันถนนลูกรังเหล่านี้ก็นับเป็นตัวแทนของการพัฒนาในยุคนี้ และ
สามารถแก้ปัญหาเรื่องการคมนาคมได้อย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพในยุคดังกล่าว อย่างไรก็ตามจาก
ข้อจากัดของหลักฐานที่ใช้เป็นหลักในการให้ข้อมูลเหล่านี้ คือ เอกสารข่าวของสานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
ที่สามารถเข้าถึงได้เป็นบางปี และในเอกสารข่าวปีที่เข้าถึงได้บางปีก็ไม่มีข้อมูลข่าวครบทุกเดือน จึงทา
ให้ข้อมูลในการอธิบายเรื่องการพัฒนาเส้นทางคมนาคมของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบ
กับข้อจากัดค่อนข้างมาก
4.1.3.2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ
ในสมัยของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้มีการออก “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. 2524” และต่อมาได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวัน ที่ 9 กัน ยายน พ.ศ. 2524 ซึ่งกาหนดให้ มีองค์กรขึ้นมารับผิ ดชอบต่อการดาเนินงานสนอง
โครงการราชด าริ ให้ มี ชื่ อ ว่ า “คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ” หรื อ “กปร.” มี น ายกรัฐ มนตรีเ ป็นประธาน และยังก าหนดให้ จั ดตั้ง “ส านั กงาน
เลขานุ ก ารคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ” หรื อ
“สานักงานเลขานุการ กปร.” หรือเรียกย่อว่า “สานักงานกปร.” เพื่อทาหน้าที่เลขานุการของ กปร.
โดยสานักงานนี้จะจัดตั้งขึ้นในสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
เลขานุการ กปร. จะปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสานักงานเลขานุการ กปร. อีกตาแหน่งหนึ่งด้วย ซึ่งใน
เวลานี้ คือ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล สิ่งสาคัญที่เกิดขึ้นภายหลังจากการก่อตั้งกปร. คือ รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณพิ เ ศษจ านวนหนึ่ ง ให้ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ใ ช้ ใ นกรณี เ ร่ ง ด่ ว น และ
หน่วยงานที่รับหน้าที่ดาเนินการสนองโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชดาริ จะต้องเจียดงบประมาณ
ของตนเพื่อดาเนินการในส่วนของโครงการพระราชดาริก่อน หากเกิดขีดความสามารถจึงจะสามารถ
ร้ อ งของบประมาณจาก กปร. 111 การเกิ ด ขึ้ น ของ กปร. แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเข้ า มามี ส่ ว นในการ
111

ชนิ ด า ชิ ต บั ณ ฑิ ต ย์ , โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ : การสถาปนาพระราชอ านาจน าใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, หน้า 254-255.
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สนั บ สนุ น โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริของรัฐบาลโดยตรง และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริในระยะหลังปี 2524 นี้ จะมีงบประมาณในการสนับสนุนจานวนมากและมีความมั่นคงขึ้น
ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าการพัฒนาเส้นทางคมนาคมของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริหรือ
ที่ใช้ชื่อว่าโครงการตามพระราชดาริในช่วงก่อนปี 2524 จะเป็นการเน้นการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
เพื่ อเข้า ถึง โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดาริป ระเภทอื่ นๆ ซึ่ งภายหลั งการก่อ ตั้ง กปร. แล้ ว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทางด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยังมีเป้าหมายในลักษณะเช่นนี้เป็นส่วนใหญ่ สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) หนึ่งใน
หน่วยงานที่มีรับผิดชอบหน้าที่ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริใน
ระยะเวลานี้ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมของโครงการฯ คือ เพื่อให้ราษฎร
ในพื้นที่ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกทุกฤดูกาล ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเพื่อสร้างความเจริญ
ตลอดจนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เหล่านั้น112
ปี 2525 มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทางด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ที่ กปร.
เป็นผู้ประสานงาน และดาเนินการแล้วเสร็จในปีนี้ คือ โครงการสร้างถนนสายสะพานเบตง หมู่บ้านวัง
ไพร 2 ตาบลแม่หวาด อาเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 (นพค. 53) กรป.
กลาง จั งหวัดยะลา โดยทาเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ใช้
งบประมาณ 2,781,300 บาท โครงการก่อสร้างถนนตามพระราชดาริสายบ้านข่าลิง -โต๊ะชู๊ด-เตราะ
ปลิง โดยสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ปัตตานี สร้างเป็นทางมาตรฐานของเร่งรัดพัฒนาชนบท
ยาว 11.4 กิโลเมตร และสร้ างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ ก (คสล.) รวมอีก 7 แห่ง ใช้งบประมาณ
7,947,449 บาท113
ในปี เ ดี ย วกั น นี้ รพช. ได้ ก่ อ สร้ า งเส้ น ทางสายบ้ า นหั ว เขา-บ้ า นพิ กุ ล ทอง ระยะทาง 3.4
กิโลเมตร ก่อสร้างเส้นทางสายบ้านกาแพง-บ้านยางแดง-บ้านยาบี ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ก่อสร้าง
เส้ น ทางสายบ้ านโคกสยา-บ้ านใหม่ ส ารวจและออกแบบทางสายอาเภอเมืองและอาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 11.2 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 4,453,033 บาท ส่วนกรป.กลาง ได้สร้าง
เส้นทางสายบ้านรูกู-บ้านจาเราะสโตร์ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ทั้งหมดเป็นการสร้างเส้นทางคมนาคม
เพื่อสนับสนุน “โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง” ที่ตั้งอยู่ในตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง
112

สานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สน.
กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการที่อยู่ใน
ขอบข่ายการประสานงานของกปร.) (ม.ป.ท., 2527), หน้า 50.
113
เรื่องเดียวกัน, หน้า 5.
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จังหวัดนราธิวาส114 ในปีงบประมาณ 2525-2526 ได้มีการดาเนินการสร้างถนนจากบ้านพรุกาบแดง
ให้เชื่อมกับ ถนนสายบ้านกูจา-บ้านโคกศิลา อาเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส ตามพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ตัวอย่างพรุกาบแดงบ้านโคกกระดูกหมู และสวนป่าโคกไม้เรือ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส115
ปีงบประมาณ 2527 รพช. ได้จัดเริ่มสร้างเส้นทางมาตรฐานรพช. สายบ้านตายา-บ้านบือเล็ง
ณ บ้านบือเล็งและบ้านบือเล็งใต้ ตาบลสามัคคี อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยก่อสร้างเป็นทาง
มาตรฐานรพช. ระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ ก 2 สะพาน ใช้งบ
7,328,00 บาท116 รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดาริกับพลโทปิ่น ธรรมศรี แม่ทัพภาคที่ 4 ในขณะนั้นว่า
เส้นทางสายนี้นั้น “มีความส่าคัญมากทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง และเป็นเส้นทางเชื่อมจังหวัด
นราธิวาสและจังหวัดยะลา...ย่นระยะทางคมนาคมระหว่าง 2 จังหวัดได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งจะเป็นการ
สนับสนุนการก่อสร้างโครงการชลประทานเพื่อการเกษตรของกรมชลประทานอีกหลายโครงการ”117
และได้ดาเนินการสร้างถนนผ่านโครงการก่อสร้างทางมาตรฐาน รพช.ที่ 11016 สายบ้านลูโบ๊ะดีแยบ้านดุซงญอ และทางแยกบ้านยานิง อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะก่ อสร้างผ่านตาบลตันหยง
ลิมอ ตาบลบองอ ตาบลดุซงญอ และตาบลจวบ พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 13 สะพาน
ระยะทางรวมกันประมาณ 26.5 กิโลเมตร ใช้งบประมาณปี 2527 25,958,000 บาท118 นอกจากนี้
สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ยังได้ก่อสร้างเส้นทางสายหลักผ่านพื้นที่ของโครงการจัดที่ดิน
ตามพระราชดาริทุ่งสาเมาะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นระยะทางประมาณ 4.9 กิโลเมตร พร้อม
สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้งบประมาณ 7,520,547 บาท119
กรมชลประทานเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในระยะเวลานี้ที่ทาหน้าที่ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในปี 2527 กรมชลประทานได้ก่อสร้างถนนสายใหญ่
114

สานักงานเลขานุการ กปร., รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขต
ภาคใต้ (เฉพาะโครงการในขอบข่ายการประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2528), หน้า 17, 19, 21.
115
ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในปีงบประมาณ 2526-2528 (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), เอกสารไม่
ปรากฏเลขหน้า.
116
สานั กงานเลขานุก ารคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ประสานงานโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชด าริ
(สน.กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการที่อยู่ใน
ขอบข่ายการประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2527), หน้า 50.
117
เรื่องเดียวกัน, หน้า 49.
118
เรื่องเดียวกัน, 47-48.
119
เรื่องเดียวกัน, หน้า 42-43.
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ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นศู นย์สาขาที่ 3 ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง โดยมีจังหวัด
นราธิวาสเป็นผู้จัดซื้อที่ดินเพื่อนามาดาเนินโครงการสร้างทางคมนาคมสายดังกล่าว 120 ในปี 2529 ได้
สร้างถนนเพิ่มอีก 1.4 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนโครงการเดียวกัน ใช้งบประมาณ 3,334,500 บาท121
สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ยังได้ดาเนินโครงการก่อสร้างทางสาย บ้านมะนังกาแยบ้านไอร์ซือเระ ตาบลจะแนะ กิ่งอาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จัดสร้างเป็นถนนลูกรังตามมาตรฐาน
รพช. ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 14,500,000 บาท โครงการนี้ได้ดาเนินการในปี
2529 และปีเดียวกันนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินโครงการปรับปรุงถนนสายกลางพรุ ในเขตนิคม
สหกรณ์บาเจาะ ในเขตบ้านบูเกะซูดอ หมู่ที่ 2 ตาบลบาเระใต้ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ใช้งบ
530,000 บาท และกองทัพภาคที่ 4 ได้ทาการปรับปรุงผิวถนนลูกรังระยะทาง 6.8 กิโลเมตร ก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองมะรือโบออกและสะพานข้ามคลองปูยู ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ตั้ง ร.5
พัน 5 ในนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง ตาบลมะรือโบตะวันออก อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส122
ปี 2530 กองทัพภาคที่ 4 ได้ก่อสร้างเส้นทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ใช้เส้นทางปฏิบัติการ
ทางการเมืองและการทหารเพื่อลดอิทธิพลของจคม.ในพื้นที่” และเป็นการสนับสนุนการจัดตั้งหมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์บริเวณพื้นที่สองข้างทาง คือ โครงการก่อสร้างทางสายบ้านคอกช้าง-บ้านซาไก ในพื้นที่
เขตบ้ านคอกช้าง ตาบลแม่ห วาด และบ้านซาไก ตาบลบ้านแหร อาเภอธารโต จังหวัดยะลา ใช้
งบประมาณ 17,769,507 บาท ก่ อ สร้ า งเป็ น เส้ น ทางมาตรฐานทาง F6 ระยะทาง 14 กิ โ ลเมตร
นับตั้งแต่ปี 2525-2530 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในจัดสร้างเส้นทางคมนาคมเฉพาะใน
หมู่บ้ านที่อยู่ ในโครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ตาบลกะลุ ว อเหนือ อาเภอเมื อง จังหวัด
นราธิวาส ที่ประกอบด้วยหมู่บ้านพิกุลทอง โคกสยา เขาตันหยง ใหม่/สะปอม ยาบี คีรี เปล และ
หมู่บ้านบางมะนาว และการจัดสร้างเส้นทางคมนาคมในโครงการรวมเป็นระยะทาง 23.5 กิโลเมตร123
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 26, 30.
121
สานั กงานเลขานุก ารคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ประสานงานโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชด าริ
(สน.กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ เฉพาะโครงการที่อยู่ใน
ขอบข่ายการประสานงานของ กปร. (ม.ป.ท., 2529), หน้า 30-31.
122 เรื่องเดียวกัน, หน้า 64, 65-66, 70.
123
สานั กงานเลขานุก ารคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ประสานงานโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชด าริ
(สน.กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ เฉพาะโครงการที่อยู่ใน
ขอบข่ายการประสานงานของ กปร. (ม.ป.ท., 2530), หน้า 41, 44-45.
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4.2. รัฐกับการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การพัฒนาการเกษตรของรัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกระบวนการที่รัฐให้
ความสาคัญ เนื่องจากเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่นี้ การพัฒนาการเกษตรของ
รัฐดาเนินการออกมาในรูปของการพัฒนาแหล่งน้าอุปโภคบริโภคขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ การจัดตั้งหมู่บ้ านนิ คมสหกรณ์แ ละโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของโครงการตาม
พระราชดาริ การสนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักวิชาและพืชสายพันธุ์ใหม่ในการเพาะปลูก ทั้งหมด
เกิดขึ้นเพื่อเป็นการพยายามทาให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
4.2.1. รัฐกับการพัฒนาแหล่งน้าและระบบชลประทาน
แหล่งน้าและระบบชลประทานที่เป็นประโยชน์ต่อการอุปโภคและใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสิ่งที่รัฐให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินการพัฒนาตลอดทศวรรษ เนื่องจากแหล่งน้าและระบบชลประทานคือตัวแทนของความอยู่ดีกิน
ดีของประชาชนและเป็นหลักประกันความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตร และเป็นการป้องกัน
ความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรไปในเวลาเดียวกันดังในกรณีของปัญหาน้าท่วม การพัฒนา
แหล่งน้าและระบบชลประทานเป็นการดาเนินการพัฒนาที่เคียงคู่กับการพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งการ
พัฒนาเหล่านี้เป็นกระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับชีวิตและแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน และ
เป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาความมั่นในพื้นที่แห่งนี้ของรัฐ
4.2.1.1. การพัฒนาแหล่งน้่าขนาดเล็ก
จังหวัดยะลาได้สรุปความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดยะลาของสานักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบทไว้ว่า ในปี 2521 ขุดบ่อน้าบาดาลไป 7 แห่ง โดยการดาเนินการขุดบ่อน้าบาลของรพช.
นั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการแก้ปั ญหาการจัด หาน้ าสะอาดเพื่ อการอุ ปโภคและบริโ ภคของประชาชน
โดยเฉพาะในหมู่บ้านชาวประมง ด้วยการร่วมกับจังหวัดในการเจาะน้าบาลและสร้างถังเก็บน้าตาม
หมู่บ้าน124 ปี 2523 หน่วยทหารช่างเจาะน้าบาดาลที่ 4 ของกรป.กลาง กองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่ง
มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่บ้านเจาะวา ตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนราธิวาส ด้วยการขุดเจาะน้าบาดาลแบบบ่อน้าตื้น ซึ่งเป็น
ภารกิจแบบเร่งด่วนคือมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเพียงเดือนเดียว โดยมีเป้าหมายในการขุดเจาะบ่อ
บาดาลน้าตื้นอยู่ที่จานวน 62 บ่อ หน่วยดังกล่าวนี้เพิ่งจะได้รับการจัดตั้งขึ้นในปีนี้โดยมีผลการเจาะบ่อ
124

ยะลา: จังหวัดทางใต้สุดของประเทศ (ยะลา: จังหวัดยะลา, 2522), หน้า 74-75,79-80,128. ; เอกสาร
ประกอบการบรรยายสรุปจังหวัดนราธิวาส (นราธิวาส: สานักงานจังหวัดนราธิวาส, 2522), หน้า 65
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บาดาลไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นจานวน 50 บ่อ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นบ่อน้าตื้นใส่ขอบคอนกรีต ความลึก
6-13 เมตร โดยทางหน่ ว ยทหารช่างเจาะน้าบาดาลที่ 4 คาดหวังว่าโครงการเหล่ านี้จะทาให้ “...
ประชาชนซึ่งอยู่อาศัยในเขตพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลเส้นทางคมนาคม ได้มีน้่าดื่มน้่าใช้ที่สะอาด
ปราศจากเชื้อโรค นับเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้่าของชาวชนบททางหนึ่ง ”125 และหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ของจังหวัดนราธิวาสยังได้ดาเนิน โครงการเจาะบ่อบาดาลน้าตื้น โดยทาการขุด
เจาะบ่อบาดาลน้าตื้นในอาเภอบาเจาะ อาเภอรือเสาะ อาเภอระแงะ อาเภอแว้ ง และอาเภอยี่งอ รวม
42 บ่อ ยังอยู่ในระหว่างการดาเนินงานอีกที่อาเภอสุไหงปาดีกับกิ่งอาเภอสุคิริน เป็นจานวน 18 บ่อ
ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้ดาเนินการในระหว่างปี 2524126 ปี 2526 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี ได้ร่วมกับอาเภอหนองจิ ก จังหวัดปัตตานี ได้วางโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการบริโภค
และการเกษตรในท้องที่ หมู่ที่ 5 ตาบลยาบี อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาล
แคนาดาให้ เ งิน ทุน สนั บ สนุ น 600,000 บาท เพื่อการขุดลอกคลองยาบี และสร้างทางล าลองรอบ
ละหาน รวมถึงการสร้างโรงเก็บเครื่องสูบน้า เพื่อมอบให้สภาตาบลยาบีและสภาตาบลลิปะสาโง127
โครงการสร้างงานในชนบทนับเป็นอีกโครงการหนึ่งของรัฐที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
แหล่งน้าขนาดเล็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ากินน้าใช้ของประชาชนใน
พื้น ที่ โครงการสร้ างงานในชนบทเป็น โครงการที่ เกิ ดขึ้ นตามนโยบายของรั ฐ บาล โดยอยู่ ในการ
รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 128 โดยโครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2518 ในสมัยของ ม.ร.ว.
คึก ฤทธิ์ ปราโมช เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ในระยะแรกนั้ น ได้ ใ ช้ ชื่อ ว่ า “โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่น และ
ช่วยเหลือประชาชนในชนบทให้มีงานในฤดูแล้ง ” มีวัตถุประสงค์หลักตามชื่อของโครงการคือ เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนในเขตชนบทให้มีงานทาในฤดูแล้ง ก่อสร้างวัตถุถาวรเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน
และให้สภาตาบลมีบทบาทในการกาหนดโครงการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แต่มีข้อกาหนดคือ ต้อง
เน้นโครงการที่ก่อให้เกิดการจ้างงานแก่คนในชุมชน โครงการนี้มักรู้จักกันในชื่อของ “โครงการเงิน
ผัน” หรือ “โครงการพัฒนาท้องถิ่นและช่วยเหลือประชาชนในชนบทให้มีงานทาในฤดูแล้ง” (โครงการ
125

หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ , ข1/20 ส.ค. 23 หน่ ว ยทหารช่ า งเจาะน้ าบาดาลที่ 4 ของกรป.กลาง
กองบัญชาการทหารสูงสุด ปฏิบัติงานที่จังหวัดนราธิวาส, หน้า 4818.
126
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/19 พ.ค. 24 ผลงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาสปี
2524, หน้า 3032.
127
ปราโมทย์ กระมุ ท และรวี ว รรณ ชอุ่ ม พฤกษ์ (รวบรวม), “ปฏิ ทิ น ข่ า วภาคใต้ , ” รู ส มิ แ ล 6, 3
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2526): 8.
128
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/20 เม.ย.23 กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสร้าง
งานในชนบทใหม่เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่, หน้า 2247.
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ปชล.) แต่ในสมัยของรัฐบาลคึกฤทธิ์นั้นการดาเนินการตามโครงการประสบปัญหาแทบทุกด้าน 129 แต่
โครงการดังกล่าวก็ดาเนินการในรูปแบบเดิมมาจนถึงปี 2519130
ในสมัยของพล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้รื้อฟื้นโครงการสร้างงานใน
ชนบทในสมัยก่อนหน้าโดยให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังกรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
หน่วยราชการจังหวัด ที่มีโครงการสร้างงานชนบทอยู่ในมือให้เร่งดาเนินการ โดยเฉพาะโครงการที่
สามารถจ้างงานประชาชนในท้องถิ่น และให้เน้นงานทางด้านแก้ปัญหาภัยแล้ง เช่น การขุดลอกคู
คลอง หนอง บึง ฯลฯ 131 โครงการระยะแรกจะใช้ชื่อว่า “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชนบทที่ประสบภัย
ธรรมชาติ (โครงการ กฟป.) ได้ดาเนินการอย่างจริงจังในปี 2521132
โครงการนี้ส ามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ได้แก่ การก่อสร้างและ
ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและบริโภค เช่น สระน้า บ่อน้า คู คลองส่งน้า ประเภทที่ 2 ได้แก่
การก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ถนน สะพาน โรงเรียน ที่
ทาการสภาตาบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประเภท 3 ได้แก่ การก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม สิ่งที่
เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย หรือเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรที่สอดคล้อง หรือเสริม
โครงการของกระทรวง ทบวง หรือกรมต่างๆ 133
ในเฉพาะส่วนของจังหวัดยะลา นายสไว ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวว่าในปี
2523 จังหวัดยะลามีโครงการสร้างงานในชนบทจานวน 457 โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณจานวน
12.5 ล้านบาท เช่น โครงการขุดลอกคูระบายน้าเพื่อการเกษตรที่บ้านพร่อน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3
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กองประเมินผลและรายงาน สานักงบประมาณ, สรุปรายงานผลการศึกษาการปฏิบัติงานตามโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นและช่วยเหลือประชาชนให้มีงานทาในฤดูแล้ง ประจาปีงบประมาณ 2518 อ้างถึงใน เมธี ครองแก้ว
และคณะ, รายงานการประเมิ น ผล โครงการสร้ า งงานในชนบท พ.ศ. 2523 (กรุ งเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523), หน้า 2.1-2.2.
130
เรื่องเดียวกัน.
131
โครงการสร้างงานในชนบทในสมัยรัฐบาลพล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ระยะแรกนี้ตามโครงการยังไม่
รวมภาคใต้เอาไว้ในแผนการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/22 ธ.ค. 20 กรมการ
ปกครองแถลงถึงนโยบายช่วยเหลือชาวไร่ชาวนา, หน้า 5562-5563.
132
เมธี ครองแก้ว และคณะ, รายงานการประเมินผล โครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ. 2523, หน้า 2.3.
133
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/20 ม.ค. 24 โครงการสร้างงานในชนบทปี 2524 จังหวัดปัตตานี, หน้า
458.
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และหมู่ที่ 5 ตาบลพร่อน อาเภอเมือง จังหวัดยะลา 134 สาหรับจังหวัดปัตตานีได้รับจัดสรรเงินตาม
โครงการสร้างงานในชนบทจานวนทั้งสิ้น 33 ล้าน 7 แสนบาท ได้อนุมัติโครงการต่างๆ เป็นจานวน
ทั้งสิ้ น 686 โครงการ เป็ น โครงการประเภทหนึ่ง 534 โครงการ ประเภทสอง 152 โครงการเช่น
โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้าหมู่ที่ 3 ตาบลปุยุ อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งโครงการนี้จะสามารถ
เก็บกักน้าไว้ใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 5 พันไร่ และสาหรับอุปโภคของประชาชน
ในช่วงฤดูแล้ง และโครงการขุดลอกคลองส่งน้าที่บ้านปาโป๊ะ หมู่ที่ 4 ตาบลบันนังตาลัม อาเภอสายบุรี
ที่ส ามารถให้ ป ระโยชน์ ต่ อ พื้น ที่เกษตรกรรมของราษฎรประมาณ 2 พันไร่ 135 ในส่ ว นของจังหวั ด
นราธิวาส เกิดโครงการที่พอจะยกมาเป็นกรณีตัวอย่างได้ คือ โครงการขุดคูระบายน้าและส่งน้าเพื่อ
การเกษตรที่บ้านปรักปลา ตาบลลาพู อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ที่สร้างขึ้นสาหรับเก็บ
กัก น้ าไว้ ใช้ เ พื่ อการเกษตรและอุ ป โภคบริ โ ภคในช่ ว งฤดู แ ล้ ง และสามารถท าให้ เกิ ด การจ้ างงาน
ประชาชนในพื้นที่ 200 คน136
ต่อมาในปี 2524 จังหวัดยะลาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในโครงการสร้างงาน
ในชนบทเพิ่มเป็น 13 ล้าน 1 แสน บาท โดยคณะกรรมการสร้างงานในชนบทของจังหวัดยะลาได้
อนุมัติโครงการรวมทั้งสิ้น 466 โครงการ กระจายไปยัง 5 อาเภอ และ 1 กิ่งอาเภอ137 และมีหน่วยการ
ดาเนินการ 48 สภาตาบล 3 สุขาภิบาล และได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 422 โครงการ หรือประมาณ
90 เปอร์เซ็นต์ ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการอีก 48 โครงการ สามารถจ้างงานประชาชนได้เป็นจานวน
7,958 คน138
สาหรับปัตตานีได้รับงบประมาณสาหรับโครงการนี้ประมาณ 35 ล้านบาท โดยมีโครงการ
ทั้งสิ้ น 857 โครงการ แบ่ งเป็ น โครงการประเภทที่ 1 คือ การก่อสร้ างและปรับปรุ งแหล่ ง น้าเพื่ อ
การเกษตรและบริโ ภค รวม 354 โครงการ โครงการประเภทที่ 2 หรือการก่อสร้างปรับปรุงและ
134

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/20 มิ.ย. 23 นายกรัฐมนตรีตรวจโครงการสร้างงานในชนบทที่จังหวัด
ยะลา, หน้า3553.
135
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/20 มิ.ย. 23 นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการสร้างานในชนบทของ
จังหวัดปัตตานี , หน้า 3530.
136
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/20มิ.ย.23 นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจโครงการสร้างงานใน
ชนบทจังหวัดนราธิวาส, หน้า 3532.
137
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/9 ม.ค. 24 จังหวัดยะลาอนุมัติโครงการสร้างงานในชนบทปี 2524
ทั้งหมด 466 โครงการ, หน้า 198.
138
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/20 มิ.ย. 24 โครงการสร้างงานในชนบทของจังหวัดยะลาเสร็จสิ้นไปแล้ว
ร้อยละ 89.8, หน้า 3810.
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ซ่อมแซมสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน รวม 282 โครงการ และประเภท 3 ได้แก่การก่อสร้าง
ปรับปรุง และซ่อมแซม สิ่งที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หรือเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร
รวม 221 โครงการ โดยโครงการประเภทแรกและประเภทที่สองได้งบประมาณรวมกันประมาณ 80
เปอร์เซ็นต์ของโครงการทั้งหมด โครงการเหล่านี้ได้ดาเนินการในพื้นที่ 8 อาเภอ 2 กิ่งอาเภอ 104
สภาตาบล และสุขาภิบาล 7 แห่ง139
4.2.1.2.. การพัฒนาระบบชลประทานขนาดใหญ่
ในปี 2522 คณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติ โครงการเงินกู้เพื่อการชลประทานในชื่อ “โครงการ
ชลประทานปัตตานี ” ซึ่งเป็นโครงการที่จะดาเนินการบริเวณชายฝั่งขวาของแม่น้าปัตตานี ในพื้นที่
จานวน 99,750 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่พื้นที่เกษตรกรรมในเขตลุ่มน้า
ปัตตานี โครงการดังกล่ าวนี้ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 3,620 ล้ านบาท140 เอกสาร บรรยายสรุป
จังหวัดปัตตานี ได้อธิบายเป้าหมายและประโยชน์ของโครงการนี้ว่า
“...โครงการชลประทานปัตตานี...มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาน้่าท่วม ซึ่งจะ
อ่า นวยความสะดวกแก่ พื้น ที่ก ารเกษตรในเขตโครงการประมาณ 300,000 ไร่ และ
อ่า นวยประโยชน์ ด้ า นการผลิ ต กระแสไฟฟ้า อี ก ด้า นหนึ่ ง ด้ ว ย การเร่ง รั ดด่ า เนิน งาน
โครงการชลประทานปัตตานีจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือปัญหาน้่าท่วมในเขตอ่าเภอ
เมือง รวมทั้งเขตเทศบาลเมืองปัตตานี อ่าเภอโคกโพธิ์ อ่าเภอหนองจิก อ่าเภอยะรัง
อ่าเภอยะหริ่ ง และอ่าเภอสายบุ รี นอกจากนั้นยัง แก้ปัญหาการขาดแคลนน้่ าใช้เพื่ อ
การเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวด้วยและท่าให้สามารถเพาะปลูกพืชหมุนเวียนได้ตลอดปี”141
โครงการดั ง กล่ า วนี้ ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ า นคู ร ะ ต าบลยุ โ ป อ าเภอยะรั ง จั ง หวั ด ปั ต ตานี โดยเริ่ ม
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2511 แบ่งการดาเนินการเป็นสองระยะ คือ ระยะแรกจะทาการสร้างเขื่อนเพื่อ
กั ก เก็ บ น้ าที่ บ้ า นบางลาง อ าเภอบั น นั ง สตา จั ง หวั ด ยะลา ซึ่ ง มี ก ารไฟฟ้ า แห่ ง ประเทศไทยเป็ น
ผู้ดาเนินการ และจะทาการสร้างเขื่อนทดน้าที่บ้านคูระ ตอนล่างของแม่น้าปัตตานี อันเป็นพื้นที่ที่อยู่
139

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/20 ม.ค. 24 โครงการสร้างงานในชนบทปี 2524 จังหวัดปัตตานี, หน้า
458 และดูข้อมูลเชิงสถิติที่แตกต่างกันในเรื่องของจานวนโครงการและจานวนงบประมาณ ใน หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, ข1/27 ก.พ. 24 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจงานโครงการสร้างงานชนบทจังหวัดปัตตานี ,
หน้า 1382.
140
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/27 พ.ย. 22 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดาเนินการก่อสร้างโครงการแม่กลอง
ระยะที่ 2 และโครงการปัตตานีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร, หน้า 5966.
141
บรรยายสรุปจังหวัดปัตตานี (เอกสารอัดสาเนา) (ปัตตานี: ม.ป.ท., 2522), หน้า 4.
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ในเขตติดต่อระหว่างจังหวัดยะลากับจังหวัดปัตตานี โครงการระยะที่สองจะเป็นการสร้างเขื่อนคันกั้น
น้าที่บ้านกรงปีนัง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ใช้งบประมาณ 2,828 ล้านบาท และภาครัฐยังหวังว่า
โครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมอาชีพประมงน้าจืด และป้องกันมิให้น้าเค็มเข้ามาทาความเสียหายแก่
การเพาะปลูกในอีกทางหนึ่งด้วย142
นอกจากนี้การพัฒนาระบบชลประทานยังเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมของภาครั ฐ คือ การพัฒ นาระบบน้า เป้าหมายของการพัฒ นาระบบน้านั้นมีอยู่ส อง
ประการ ด้านหนึ่งเพื่อพัฒนาระบบการเพาะปลูกในพื้นที่ และอีกด้านหนึ่ง เพื่อสนับสนุนระบบโรงงาน
อุตสาหกรรมที่รัฐได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งขึ้น แต่การพัฒนาระบบน้าเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของ
เกษตรกรในพื้นที่นั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นไปเพื่ อการพัฒนาผลผลิตทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพื่อเป็นวัตถุดิบในการป้อนโรงงานอุตสาหกรรม143
ในปี 2527 “โครงการชลประทานแม่น้าปัตตานี” โครงการประกอบด้วยโครงการสร้างเขื่อน
เก็บกักน้าที่บ้านบางลาง อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หรือที่เรียกว่า เขื่อนบางลาง ซึ่งเป็นโครงการ
ที่อยู่ตอนบน ส่ วนโครงการที่อยู่ ตอนล่าง คือ โครงการสร้างเขื่อนทดน้าที่ตาบลยุโป อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา ในปี 2527 โครงการตอนบนได้เสร็จสิ้นไปแล้ว แต่โครงการตอนล่างยังอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการโดยกรมชลประทาน ส่วนอีกโครงการหนึ่งคือโครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้าและระบบการ
ชลประทานที่บ้านกรงปีนัง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งปี 2527 ยังไม่ได้ดาเนินโครงการ แต่คาดว่า
จะดาเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ในปี 2530144 “โครงการพัฒ นาลุ่ มน้ าโก-ลก ไทย-มาเลเซี ย ” นับเป็นอี ก
โครงการหนึ่งที่ถูกเสนอขึ้น เพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว และยังต้ องการแก้ปัญหาน้าท่วมนาข้าวที่
เป็นผลผลิตหลักในพื้นที่ลุ่มของลุ่มน้าแห่งนี้ โดยเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ไทยกับมาเลเซีย โดยพื้นที่ของโครงการครอบคลุมบริเวณอาเภอสุไหงโก-ลก สุไหงปาดี ตากใบ และ
อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และอาเภอตาเนาะแมเราะ รัฐ กลันตัน ประเทศมาเลเซีย แต่จนกระทั่งปี
2532 โครงการนี้ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการแต่อย่างใด145
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/22 ก.ย. 23 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมโครงการ
ชลประทานปัตตานี, หน้า 5603.
143
ศูน ย์ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมภาคใต้ กองเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรม, แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี, หน้า 2.
144
เรื่องเดียวกัน, หน้า 41.
145
จังหวัดนราธิวาส, ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส ปี 2532, หน้า 61-62.
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4.2.2. รัฐกับการพัฒนาการเกษตร
การพั ฒ นาการเกษตรเป็ น สิ่ ง ที่ รั ฐ ด าเนิ น การควบคู่ กั บ การพั ฒ นาแหล่ ง น้ าและระบบ
ชลประทานซึ่งเป็ น สิ่ งที่เอื้อผลแก่กันและกัน การพัฒนาดังกล่ าวนี้เป็นการดาเนินการพัฒนาเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการพัฒนาอาชีพดั้งเดิม
ของประชาชน คือ เกษตรกรรม ผ่านการพัฒนาวิธีการผลิตและสิ่งที่ผลิตให้ทันสมัยและได้ผลผลิตที่
เพิ่ ม มากขึ้ น และยั ง ได้ พ ยายามสร้ า งโอกาสในการประกอบอาชี พ แก่ ป ระชาชนผ่ า นการพั ฒ นา
อุตสาหกรรม ที่นั บเป็ นอีกกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับการพัฒนาการเกษตร เนื่องจาก
อุตสาหกรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบทั้งหมด คือ หัตถอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อมที่เน้นการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่
4.2.2.1. การพัฒนาการเกษตรผ่านนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้
โครงการนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้เกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2503 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสมดุลทางศาสนา เนื่องจากในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชากรที่
นับถือศาสนาอิสลามมากกว่าประชากรที่เป็นนับถือศาสนาพุทธ คือ ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมี
จานวนไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากร จึงทาให้ภาครัฐมองว่า “...สภาพทางการเมืองการ
ปกครอง จึงอยู่ในฐานะล่อแหลมต่อการเกิดความวุ่นวายเรียกร้องจากผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในทางที่
ไม่ถูกไม่ควรได้โดยง่าย นอกจากนั้นสภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีการพัฒนา
ที่ดิน อุ ดมสมบู ร ณ์ ร อการเพาะปลู กพื ช ผลอี กเป็ นจ่านวนมาก” 146 ดังนั้ นรัฐ บาลจึ งมีนโยบายที่จ ะ
ส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคต่างๆ อพยพเข้าไปจับจองที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยในเขตนิคมสร้าง
ตนเองในจังหวัดยะลาและนราธิวาสที่รัฐได้จัดเตรียมไว้ให้147 ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ดาเนินการเรื่อยมา
ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2521 ทางกรมประชาสงเคราะห์ได้ดาเนินโครงการจัดส่งชาวนา
ชาวไร่จากจังหวัดอุบลราชธานี สกลนคร ลพบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร จานวน 64
ครอบครัว รวม 384 คน เดินทางไปรับการจัดสรรที่ดินรุ่นที่ 4 ในเขตนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้
จังหวัดนราธิวาส148 ต่อมาในปี 2523 ภายหลังจากที่ได้รับงบประมาณจากโครงการเงินกู้จากธนาคาร
146

กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย, โครงการด าเนิ นงานนิ คมสร้ า งตนเองพั ฒนาภาคใต้
(เอกสารอัดสาเนา), หน้า 1 อ้างถึงใน สงคราม ชื่นภิบาล, “การผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้”, หน้า 107.
147
เรื่องเดียวกัน, หน้า 107-108.
148 หอจดหมายเหตุแ ห่ งชาติ , ข1/12 ม.ค. 21 การด าเนิ น การอพยพชาวนาชาวไร่จ ากจั งหวั ดต่ า งๆไป
ประกอบอาชีพในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส, หน้า 168.
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พัฒ นาเอเซีย เพื่อทาการขยายพื้น ที่นิคมสร้างตนเองเพื่อบรรจุส มาชิกนิคมเข้าไปประกอบอาชีพ
เพิ่มเติม นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลาและนราธิวาส จึงเริ่มดาเนินการขยายพื้นที่เพื่อ
รองรับการเคลื่อนย้ายเข้ามาสมทบของสมาชิกใหม่ และมีการดาเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในด้านต่างๆ ในส่วนของนิคมสร้างตนเองจังหวัดยะลา ได้มีการกาหนดจุดพื้นที่ขยาย
ตามโครงการบริ เวณถนนสายยะลา-เบตง ตรงกิโ ลเมตร ที่ 29 กรุยแนวถนนและปรับสภาพพื้นที่
เพื่ อที่ จ ะแบ่ งเป็ น หมู่ บ้ า นสมาชิก นิ คม ศู นย์ บริ การหมู่บ้ าน โรงเรีย น สถานี อนามั ย ตลอดจนสิ่ ง
สาธารณูปโภคต่างๆ โดยจะบรรจุสมาชิกนิคมได้ภายในเดือน มกราคม 2524 จานวน 200 ครอบครัว
ก่อน โดยกรมประชาสงเคราะห์จะได้ดาเนินการสร้างที่อยู่อาศัยและแจกจ่ายพันธุ์ยางพาราพันธุ์ดีให้
รวมทั้งจะอบรมวิธีการปลูกยางให้อีกด้วย149
นิคมสร้างตนเองจั งหวัดนราธิว าส เริ่มบุกเบิกกรุยแนวถนน เพื่อจัดแบ่งแปลงผั งหมู่บ้าน
ศูนย์บริการหมู่บ้าน สร้างสะพาน วางท่อระบายน้า ในเขตพื้นที่จัดสรรบริเวณตาบลเกียร์ หมู่ที่ 4 และ
หมู่ที่ 5 กิ่ งอ าเภอสุ คิ ริ น ซึ่ งมี พื้น ที่ 7,200 ไร่ ตามโครงการจะสามารถบรรจุส มาชิก นิค มได้ 400
ครอบครัว สาหรับระยะแรกในต้นปี 2524 จะบรรจุสมาชิก 150 ครอบครัวก่อน โดยจัดสรรให้สมาชิก
ครอบครัวละ 18 ไร่ ซึ่งกรมประชาสงเคราะห์ จะได้ฝึกอบรมเรื่องการปลูกยางพารา ผลไม้ พืชล้มลุก
พืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์150 ในปลายเดือนกันยายน ปี 2523 นายชะลอ ธรรมศิริ อธิบดีกรมประ
สงเคราะห์และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสมาชิกนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลาและ
นราธิวาส โดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาส อธิ บดีกรมประชาสงเคราะห์ ได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกใน
โครงการอพยพชาวนาชาวไร่จากภาคกลางและภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้ามาประกอบ
อาชีพทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครัวเรือนในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้เขตโต๊ะโม๊ะ จังหวัด
นราธิวาส โดยส่วนใหญ่สมาชิกในนิคมนี้จะปลูกยางพารา ทาเครื่องหวาย และดาเนินงานตามโครงการ
ศิลปาชีพพิเศษ ซึ่งสมาชิกในนิคมแห่งนี้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามอัตภาพแล้ว151
4.2.2.2. การขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกยางพาราสายพันธุ์ใหม่
อย่างที่รับรู้กันทั่วไปว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่แทบจะสาคัญที่สุดของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จะมียกเว้นเพียงแค่จังหวัดปัตตานีเท่านั้นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทานา และมี
149

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/26-30 ก.ย. 23 อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์และคณะตรวจสภาพพื้นที่
จัดสรรแก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา และนราธิวาส, หน้า 5879.
150
เรื่องเดียวกัน.
151
“อธิบดีก รมประชาสงเคราะห์ และคณะตรวจเยี่ยมสมาชิกนิ คมสร้า งตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวั ด
นราธิวาส,” วิทยุสารประจาวัน 333 14 (1-19 ตุลาคม 2523), หน้า 5910.

200
พื้นที่ทานามากกว่าพื้นที่ปลูกยางพารา152 แต่ยางพารายังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดปัตตานี
และเป็นไปได้ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่มากกว่าการทานา โดย
จ านวนยางพาราที่ ผ ลิ ต ได้ ใ นสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ กื อ บทั้ ง หมดจะถู ก ส่ ง ออกไปยั ง ตลาด
ต่างประเทศ คือ ประเทศสิงคโปร์ ที่จะทาหน้ าที่เป็นพ่อค้าคนกลางในการส่งต่อยางพาราเหล่านี้ต่อไป
ยังประเทศอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกา เยอรมนีตะวันตก ฯลฯ แต่ก่อนที่ จะ
ส่งต่อไปยังตลาดสิ งค์โปร์ จะมีตลาดหาดใหญ่ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นตลาดรับซื้อ
ยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโดยจะรวบรวมยางพาราในประเทศส่งต่อไปยังสิงค์โปร์ และใช้ราคา
ยางพาราที่อิงกับตลาดสิงค์โปร์153
ด้วยความสาคัญในฐานะสินค้าเศรษฐกิจทางด้านการเกษตรอย่างยางพารา ทาให้สานักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการเร่งพัฒนาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นอกเหนือจากโครงการสร้างงานในชนบท ต้องการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ผลิตยางแผ่นที่มีคุณภาพดีออกจาหน่าย และรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ทายาง
แผ่นชั้นดี และรวมกันจาหน่ายเพื่อให้สามารถจาหน่ายยางแผ่นได้ในราคาสูง เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
รายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ร่วมมือ
กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเริ่มดาเนิน “โครงการส่งเสริมการทายาง
แผ่นและรวมกลุ่มจาหน่าย” ขึ้น
การด าเนิ น การตามโครงการดั ง กล่ า วนั้ น จะสนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรชาวสวนยางที่ มี ส ว น
ยางพาราและสถานที่ทายางแผ่นอยู่ใกล้เคียงกันรวมกันเป็นกลุ่ม จัดสร้างโรงทายางแผ่นขึ้นด้วยเงิน
อุดหนุนจากสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทกับเงินสมทบของสมาชิกกลุ่ม หลังจากนั้นสานักงานเร่งรัด
พั ฒ นาชนบทและกรมวิ ช าการเกษตรและศู น ย์ วิ จั ย การยาง 154 อ าเภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา
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บรรยายสรุปจังหวัดปัตตานี (ปัตตานี: ม.ป.ท., 2522), หน้า 4. ; รายงานข้อมูลการตลาดประจาปี
2524 (ปัตตานี: สานักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี, 2525), หน้า 6-8.
153 รายงานข้อมูลการตลาดประจาปี 2524, หน้า 8-10.
154
ศูนย์วิจัยการยาง นอกจากจะมีสานักงานใน อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แล้ว ยังมีสานักงานใน
อาเภอธารโต จังหวัดยะลา อีกแห่งหนึ่งด้วย หน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการหาวิธีปรับปรุงและแก้ไขให้เกษตรกรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถผลิตยางได้ในจานวนมากขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น รวมทั้งมีหน้าที่ให้ความรู้ทางเทคนิค
แก่เจ้าของสวนยางพารารายย่อย เพื่อปลูกต้นยางพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตที่ดีกว่ายางพันธุ์พื้นเมือง ดู นันทวรรณ ภู่สว่าง
, ปัญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต้, หน้า 63.

201
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดเจ้าหน้าที่ไปอบรมและแนะนาการทายางแผ่นชั้นดีแก่สมาชิก 155
การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐที่ต้องการ
จะ “...ยกระดับรายได้และค่าครองชีพของราษฎรให้สูงขึ้น ส่าหรับการท่าสวนยางซึ่งเป็นอาชีพที่
ส่าคัญที่สุ ด...สนับสนุนให้มีการปลูกยางพันธุ์ดีแทนพันธุ์พื้นเมือง (และ)...ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
ชาวสวนยางเพื่อแก้ปัญหาการกดราคาโดยพ่อค้าคนกลาง”156
แม้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในขณะเดียวกันยางพาราที่
ผลิตได้ในพื้นที่ส่วนนี้กลับมีผลผลิตต่อไร่ต่า เนื่องจากยางส่วนใหญ่เป็นยางพื้นเมืองที่มีอายุมาก อีกทั้ง
ในพื้นที่ส่วนนี้ยังมีการทาสวนยางขนาดใหญ่น้อยมาก กล่าวคือส่วนใหญ่ของเกษตรกรจะถือครองพื้นที่
สวนยางพาราขนาดเล็กในลักษณะของ “เจ้าของสวนยางรายย่อย” และยังขาดเทคนิคการผลิตที่ดี157
โครงการที่กล่าวมาข้างต้นจานวนมากจึงบรรจุโครงการพัฒนาทางด้านนี้เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของ
โครงการ ซึ่งเกิดจากการที่ภาครัฐต้องการสนับสนุนให้มีการปลูกยางพันธุ์ดีแทนพันธุ์พื้นเมือง 158 แต่ใน
พื้นที่จังหวัดปัตตานียังมีพื้นที่ปลูกสวนยางพาราพันธุ์พื้นเมืองเป็นจานวน 178,464 ไร่ และมีพื้นที่ที่
ปลูกยางพันธุ์ใหม่ทดแทนพันธุ์พื้นเมืองจานวน 111,711 ไร่ รวมเนื้อที่ทาสวนยางทั้งหมด 275, 520
ไร่159
นอกจากนี้โครงการเหล่านี้ยังมีข้อจากัดในเรื่องการกระจายความช่วยเหลือไปยังเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากผู้ที่มีโอกาสในการรับความช่วยเหลือในด้าน
การเพาะปลูกยางพันธุ์ใหม่จากรัฐ คือ ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ เนื่องจากคนกลุ่มนี้ถือครองพื้นที่
การเพาะปลูกยางพาราขนาดใหญ่ ทาให้มีศักยภาพพอที่จะปรับเปลี่ยนสวนยางพาราของตนให้เป็น
พื้นที่ปลูกยางพันธุ์ดีทีละส่วน โดยยังคงรายได้จากพื้นที่ที่ยังปลูกยังพันธุ์เ ก่าเอาไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนพันธุ์ยางนั้นหมายถึงการโค่นยางเก่าเพื่อปลูกยางใหม่ นั่นหมายถึงการขาดหายไปของ
รายได้หลัก ซึ่งทาให้เจ้าของสวนยางขนาดใหญ่เท่านั้นจึงจะสามารถทาเช่นนี้ได้ ในขณะที่ชาวมุสลิมซึ่ง
มักถือครองพื้นที่ปลูกยางพาราขนาดเล็กนั้นไม่สามารถที่จะทาในแบบเดียวกันได้ นั่นทาให้มีชาวมุสลิม
155 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/19

พ.ค. 21 สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทร่วมกับกรมวิชาการเกษตร
ส่งเสริมการทายางแผ่นที่มีคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรในจังหวัดภาคใต้, หน้า 1830.
156
กองประสานราชการ กรมการปกครอง, แผ่นดินไทย: จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ป.),
หน้า 48.
157
นันทวรรณ ภู่สว่าง, ปัญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต้, หน้า 62; เอกสารประกอบการบรรยาย
สรุปจังหวัดนราธิวาส, หน้า 62.
158
กองประสานราชการ กรมการปกครอง, แผ่นดินไทย: จังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 48.
159
รายงานข้อมูลการตลาดประจาปี 2524 , หน้า 8.

202
จ านวนไม่น้ อ ยที่ ไ ม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มโครงการเปลี่ ย นพั น ธุ์ ยางพาราของรั ฐ ได้ 160 แม้ ว่ าภาครั ฐ จะ
ช่วยเหลือเจ้าของสวนยางขนาดเล็กที่ครอบครองพื้นที่สวนยางพาราน้อยกว่า 10 ไร่ ด้วยการให้เงิน
ช่วยเหลือพิเศษ เพื่อเป็นทุนในการปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนในช่วงที่ยางพันธุ์ดียังไม่สามารถกรีดได้
ก็ ต าม 161 แต่ ก ารรอคอยการกรี ด ยางใหม่ ยั ง ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานาน ท าให้ ก ารปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ
หมุนเวียนนั้นไม่สามารถเลี้ยงชีพเกษตรกรที่ถือครองพื้นที่สวนยางพาราน้อยได้จนถึงเวลานั้น
ส่วนการทาสวนยางพารานั้น พบว่าพื้นที่การถือครองสวนยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดปัตตานีกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นการถือครองพื้นที่ปลูกยางขนาดเล็กคือต่ากว่า 10 ไร่ลงมา มี
การถือครองพื้นที่ปลูกสวนยางขนาดกลาง คือ 10-50 ไร่ ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการถือครอง
พื้นที่ปลูกยางขนาดใหญ่ คือ มีเนื้อที่ตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป มีเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ของการถือครองพื้นที่
การปลูกยางพาราทั้งหมด ดังนั้น การถือครองพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่จะเป็น
เจ้าของสวนขนาดกลางและขนาดเล็ก ลักษณะของการจ้างงานในสวนยางพาราส่วนใหญ่เจ้าของสวน
จะไม่ได้กรีดยางด้วยตนเอง แต่จะจ้างคนงานเพื่อทาหน้าที่กรีดยาง โดยเจ้าของสวนจะแบ่งน้ายางให้
คนงานครึ่งหนึ่งเป็นค่าจ้างแทนการจ้างด้วยเงิน162
ในช่ ว งปี 2525-2526 จั ง หวั ด ยะลามี พื้ น ที่ ป ลู ก ยางพารา 962,000 ไร่ จั ง หวั ด นราธิ ว าส
793,6000 ไร่ จั งหวัดปั ต ตานี 323,900 ไร่ ในเวลานี้พื้นที่ปลู กยางจานวนมากยัง คงเป็นยางพัน ธุ์
พื้นเมืองอยู่ ซึ่งเป็นยางที่ให้ผลผลิตได้เพียงแค่ 60-80 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ยางพันธุ์ดีหรือยางพันธุ์ใหม่จะ
สามารถให้น้ายางได้ถึง 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ แม้ว่าภาครัฐจะได้ส่งเสริมให้มีการปลูกยางพันธุ์ดี
ทดแทนยางพันธุ์ พื้นเมืองและมีการปลูกยางพันธุ์ดีทดแทนอยู่เรื่อยๆก็ตามและในปี 2526 จังหวัด
ปัตตานีและนราธิวาสมีโรงงานอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางจังหวัดละ 19 โรง ส่วนจังหวัด
ปัตตานีมี 8 โรง163 ปี 2527 จังหวัดนราธิวาสมีเนื้อที่สวนยางพาราที่ปลูกทดแทนด้วยยางพันธุ์ดีไปแล้ว
381,562 ไร่ จังหวัดปัตตานี 153,305 ไร่ จังหวัดยะลา 291,633 ไร่164

160

W.K. Cheman, Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays
of Southern Thailand (Singapore: OXFORD UNIVERSITY PRESS), Page 37-38, 167-168.
161
กองประสานราชการ กรมการปกครอง, แผ่นดินไทย: จังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 48.
162
เรื่องเดียวกัน, หน้า 7.
163
ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้, แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และลู่ทางการลงทุน (สงขลา: ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภาคใต้, ม.ป.ป.), หน้า 8.
164
ศูนย์ อานวยการบริห ารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ , บทบาทองค์กรของรั ฐในการแก้ไ ขปัญ หาจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ (ยะลา: ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2527), หน้า 4.
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4.2.2.3. การขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่
เนื่องจากจังหวัดปัตตานีมีเนื้อที่การทานาเป็นพื้นที่การทาเกษตรกรรมที่มีสัดส่วนมากที่สุด
เมื่อเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมชนิดอื่นๆ คือ มีเนื้อที่ทานา 358,165 ไร่ แต่เป็นที่นาที่ใช้เพาะปลูกจริง
ประมาณ 335,916 ไร่ แม้จะมีพื้นที่เพาะปลูกจานวนมากหากแต่การทานาของประชาชนในจังหวัด
ปัตตานียังมีปัญหาเนื่องจาก
“...น้่าท่วมนาในฤดูฝนเป็นเวลานาน ระบายน้่าออกไม่ทัน และการขาดแคลนน้่า
ในฤดูแล้ง ส่าหรับการท่านาในหน้าแล้ง ท่าให้ปริมาณผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการภายในจังหวัด ต้องซื้อข้าวจากแหล่งผลิตอื่นมาเสริมให้เพียงพอกับการบริโภค
ราคาข้าวภายในจังหวัดจึงเคลื่อนไหวขึ้นลงตามภาวะราคาข้าวภาคกลาง”165
นอกจากนี้เนื้อที่ปลูกข้าวในเขตจังหวัดปัตตานีในระยะเวลานี้เริ่มที่จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็น
ถนนหนทางและที่อยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆ การแก้ปัญหาโดยวิธีการขยายพื้นที่ทานาจึงไม่สามารถทาได้
ดังนั้นทางการจึงเชื่อว่ามีความจาเป็นต้องใช้หลักวิชาการแผนใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตในเนื้อที่ปลูกข้าวที่
จากัดของจังหวัดปัตตานี166 ในบางพื้นที่เช่นที่อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทางการได้ได้สนับสนุน
ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวใหม่ คือ จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง มาเป็นพันธุ์กข. เมื่ อเดือนธันวาคม
2525 เนื่องจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้ผลผลิตเพียง 20 ถังต่อไร่167 ส่วนพื้นที่การทานาของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในภาพรวม ในปี 2525-2526 จังหวัดยะลา มีพื้นที่ทานา 73,808 ไร่ จังหวัดปัตตานี
340,667 ไร่ และจั งหวัดนราธิว าส 208,084 ไร่ 168 จนเข้าสู่ ปี 2527 จังหวั ด ยะลายังไม่มีการผลิ ต
ข้าวเปลือกเพื่อจาหน่าย ทั้งนี้เพราะมีพื้นที่ปลูกน้อย และเป็นการปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนของแต่
ละครอบครัวเท่านั้น169

165

รายงานข้อมูลการตลาดประจาปี 2524, หน้า 6-7.
166
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/17-18 พ.ย.23 จังหวัดปัตตานีจัดงานวันสาธิตเพิ่มผลิตข้าว เพื่อเป็น
แนวทางให้เกษตรกรนาความรู้ไปปฏิบัติ, หน้า 6913.
167
ปราโมทย์ กระมุท และระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ (รวบรวม), “ปฏิทินข่าวภาคใต้,” รูสมิแล 6, 2 (มกราคมเมษายน 2526): 8.
168
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, บทบาทขององค์กรของรัฐในการแก้ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้, หน้า 3.
169
“เกษตรกรยะลาจะเริ่มเก็บข้าวปีการผลิตนี้ช่วงเดือน มี.ค. นี้ ” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค
รอบเช้า 18 มกราคม 2527): 3.
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4.2.2.4. การพัฒนาการเกษตรและระบบชลประทานของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด่าริ
จุดเริ่มต้นของโครงการตามพระราชดาริทางด้านการพัฒนาการเกษตรและแหล่งน้าตลอดจน
โครงการตามพระราชดาริด้านอื่นๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นเมื่อ รัชกาลที่ 9 เสด็จฯเยี่ยม
ราษฎรในจังหวัดนราธิวาส และทรงทอดพระเนตรพื้นที่หนองน้าไร้ประโยชน์ (พรุ) ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่มา
ของปัญหาน้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนในอาเภอเมืองและอาเภอบาเจาะกว่า 60,000 ไร่
โครงการขุดคลองระบายน้าเพื่อระบายน้าออกจากพื้นที่พรุตามพระราชดาริจึงเกิดขึ้น เพื่อป้องกันน้า
ท่วม และเพื่อให้เกิดพื้นที่พรุแห้งสาหรับจัดสรรให้ประชาชนที่ขาดแคลนที่ดินเข้าทากิน โดยจะได้สิทธิ
ในการทากินชั่วลูกชั่ว หลาน แต่จะไม่ได้กรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินนั้น กล่าวคือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะ
เป็นของสหกรณ์การเกษตรที่จะจัดตั้งขึ้นภายหลังการก่อตั้งชุมชนบริเวณพื้นที่พรุแห้งแล้ว 170 นับว่า
โครงการตามพระราชดาริในจังหวัดนราธิวาส เริ่มเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบน้าและที่ทากินมา
ตัง้ แต่เริ่มเกิดโครงการ
4.2.2.4.1. การดาเนินการของ “โครงการตามพระราชดาริ” ในช่วง พ.ศ.
2521-2524
การพัฒนาการเกษตรและชลประทาน ในที่นี้จะขอเรียกว่า การจัดการน้าและที่ดิน ซึง่ เป็นสิ่ง
ที่โครงการตามพระราชดาริให้ความสาคัญอย่างมาก โครงการตามพระราชดาริในช่วงก่อนต้นทศวรรษ
2520 จะให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาน้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน การแก้ปัญหาภาวะ
ขาดแคลนน้า การป้องกันน้าเค็มไหลซึมเข้ามายังพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน ซึ่งโครงการทั้งหมด
จะเกี่ยวพันกับการสร้างชุมชนสหกรณ์ ขึ้นมาในพื้นที่ชนบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระยะ
ปลายทศวรรษ 2510 นี้จ ะเป็ นการเริ่มดาเนินการ และจะพัฒ นาเป็นโครงการอเนกประสงค์ห รือ
“โครงการเบ็ดเสร็จ” หรือการเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่โครงการพระราชดาริจัดตั้งขึ้น และมีหน่วยงาน
ราชการของรัฐช่วยเหลือในการจัดสรรที่ทากิน การชลประทาน ที่อยู่อาศัย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การ
ดาเนินธุรกิจเกษตรกรรมของชุมชน หรือรัฐดาเนินการสนับสนุนสิ่งจาเป็นในการดารงชีวิตให้กับชุมชน
ที่โครงการพระราชดาริจัดตั้งขึ้นใหม่นี้อย่างครบถ้วน ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะดาเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมในต้นทศวรรษ 2520171

170

ปราการ กลิ่น ฟุ้ง , “การเสด็ จพระราชดาเนินท้องที่ ต่างจังหวัดของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว
ภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2493-2530,” หน้า 189-190.
171
เรื่องเดียวกัน, หน้า 194.
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4.2.2.4.1.1. การดาเนินการในช่วงก่อนทศวรรษ 2520
แม้ว่าในปี 2519 ได้มีโครงการตามพระราชดาริที่สนับสนุนงานทางด้านสหกรณ์การเกษตร
ในจังหวัดนราธิวาสจานวน 3 โครงการ แต่สองในสามของโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสหกรณ์
การเกษตรที่จัดตั้งในชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมาก่อนแล้ว และมีการดาเนินการมาก่อนที่โครงการตาม
พระราชดาริ จ ะเข้าไปสนั บ สนุ น มีเพียงแค่โ ครงการจัดตั้งสหกรณ์นิคมบาเจาะเท่านั้น ที่เป็นการ
ดาเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการระบายน้าพรุบาเจาะ 172 ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการพระราชดาริใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะแรก คือ ระหว่างปี 2517-2520 ในด้านการจัดการน้าและที่ดินนั้นจะ
ให้ ความส าคัญกับ การระบายน้ าออกจากพรุ ดังที่กล่ าวมาแล้ ว ข้างต้นว่าพื้นที่พรุห รือหนองน้าไร้
ประโยชน์ตามความคิดของโครงการนั้น เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมของราษฎร ทั้งยังจะ
ก่อให้ เกิ ดโทษมหั น ต์ต่ อพื้ น ที่เ กษตรกรรม เนื่อ งจากจะเป็ นแอ่ งน้าที่ทาให้ พื้นที่ เกษตรกรรมของ
ประชาชนต้องประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน
การจัดการเรื่องน้าทั้งในเรื่องของน้าท่วม น้าอุปโภคบริโภค น้าที่ใช้ในการกสิกรรม แง่หนึ่งจึง
เป็นการจัดการเรื่องที่ดินอยู่ในตัวเพราะทั้งสองสิ่งเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันยากจะแยกออกจากกั นได้ ที่ดิน
ในความหมายนี้ จึ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง พื้ น ที่ พ รุ ที่ เ ป็ น ผื น แผ่ น ดิ น กว้ า งขวางแต่ มี น้ าท่ ว มขั ง พื้ น ที่ ก าร
เกษตรกรรม พื้นที่อยู่อาศัย และสุดท้ายคือพื้นที่เกิดใหม่ที่จะเป็นชุมชนสหกรณ์การเกษตรแบบครบ
วงจรที่จะเกิดขึ้นหลังโครงการระบายน้าออกจากพรุทั้งหลาย การดาเนินโครงการระบายน้าออกจาก
พรุลงสู่ทะเลเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วงปลายทศวรรษทศวรรษ 2510 เห็นได้จากการที่รัชกาลที่ 9
ทรงมีกระแสพระราชดารัสกับนายสุวัฒน์ ธรรมไพบูลย์ นายอาเภอบาเจาะในเวลานั้น ในคราวที่ทรง
เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรคลองระบายน้าลงสู่ทะเล ณ ปากคลองบาเจาะ เขตบ้านชูโว
ตาบลบาเระใต้ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี 2519 ว่า “...การระบายน้่าออกจากพรุ ซึ่งท่า
ให้ราษฎรมีที่ท่ากินเพิ่มขึ้น และช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องกระแสน้่าไหลท่วมไร่นาราษฎรเสียหายในฤดู

172

โครงการเหล่านี้ได้แก่ โครงการเร่งรัดขยายการดาเนินงานสหกรณ์การเกษตร สุไหงโก-ลก จากัด
โครงการเร่งรัดขยายการดาเนินงานสหกรณ์การเกษตรตากใบ จากัด และโครงการจัดตั้งสหกรณ์นิคมบาเจาะ ดู
โครงการพระราชดาริจังหวัดนราธิวาส, หน้า 5-18.
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มรสุมนั้น ได้ด่าเนินการส่าเร็จตามเป้าหมายแล้ว ”173 ซึ่งจะทาให้ประชาชนในพื้นที่สามารถที่จะ “...
เลี้ยงวัวในพื้นที่พรุที่แห้งขึ้น”174 ได้อีกด้วย
นอกจากนี้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินและน้าในระยะนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
การพยายามป้องกันน้าเค็มไม่ให้ไหลล้นเข้าท่วมไร่นาราษฎร ในกรณีของทานบกั้นน้าปากคลองปูโย
ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 175 และหาวิธีการดักกระแสน้าที่ไหลบ่าลงมาจาก
ภูเขาในฤดูฝน เพื่อไม่ให้ระดับน้าในพรุที่ระบายออกไปแล้วนั้นเพิ่มสูงขึ้นอีกจนพื้นที่เพาะปลูกของ
ประชาชนต้องเสียหาย โดยการ “กั้นเขื่อนเก็บกักน้่าเป็นระยะๆตามแนวเชิงเขา” ซึ่งต่อมาได้กรม
ชลประทานได้เตรียมดาเนินการสร้างอ่างเก็บกักน้า ณ บ้านยะลูตง อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
เพื่ อ ประโยชน์ ดั ง กล่ า วและยั ง สามารถส่ ง น้ าให้ กั บ ราษฎรที่ อ ยู่ ท้ า ยอ่ า งได้ ต ลอดปี และได้ มี ก าร
ดาเนินการปรับปรุงฝายของชาวบ้านที่มีอยู่เดิมให้เป็นฝายถาวร เนื่องจาก “...เมื่ออ่างเก็บน้่าสร้าง
เสร็จ ฝายดังกล่าวจะสามารถจ่ายน้่าให้แก่พื้นที่เพาะปลูกด้านท้ายน้่าในเขต ต.บางเระเหนือ ต.ปะลุ
กาสาเมาะ และต.กาเยาะมาดี เป็นเนื้อที่ถึง 30,000 ไร่ ได้ตลอดปี ซึ่งจะท่าให้ราษฎรสามารถท่านาได้
ถึงปีละ 2 ครั้ง”176
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เกิดขึ้ นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากน้าในคลองไหลล้นตลิ่งเข้าไปท่วมไร่
นาของประชาชนอย่างในกรณีของโครงการระบายน้ายี่งอ และโครงการระบายน้าไม้แก่น 177 รวมถึง
คลองระบายน้าโคกเคียน ที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมนาข้าวบริเวณขอบพรุเสียหายกว่า 5,000 ไร่
ซึง่ รัชกาลที่ 9 ยังทรงมีความเห็นเกี่ยวกับการระบายน้าออกจากพรุในจังหวัดนราธิวาสว่า “...ส่าหรับ
พรุอีกหลายลูก บริเวณรอบนอกของโครงการฯ ก็ควรท่าการส่ารวจ เพื่อพิจารณาหาทางระบายน้่า
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/1ก.ย.19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอไปยังอ.บาเจาะ จ.นราธิวาส, หน้า 3124-3125.
174
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/18 ก.ย.19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินพร้อม
ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา ไปทอดพระเนตรโครงการก่อสร้างชลประทานมูโนะ, หน้า
3337-3338.
175
เรื่องเดียวกัน.
176
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/30ส.ค. 20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนิน พร้อม
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาไปทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ยะลูตง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส, หน้า 2966-2967.
177
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/27ส.ค. 20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินไปยังบ่อ
เลี้ยงปลาสาธิตบ้านต้นไทร โครงการระบายน้าไม้แก่น โครงการระบายน้าบาเจาะ และโครงการไฟฟ้าหมู่บ้านสาม
จังหวัดภาคใต้ จ.นราธิวาส, หน้า 2908-2909.
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ออกสู่ทะเล ซึ่งอาจจะเจาะทางน้่าระหว่างพรุต่างๆ ให้ทะลุถึงกัน แล้วผันน้่าไปลงคลองระบายน้่าหรือ
คลองธรรมชาติ”178
ในกรณีของโครงการระบายน้าน้าแบ่ง เป็นระบายน้าออกจากพรุโต๊ะแดงกว่า 200,000 ไร่
เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกให้เกษตรกรที่ทากินอยู่บริเวณขอบพรุ เป็นการระบายน้าเน่าเสียออกจากพรุ
และยังสามารถปรับปรุงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้าจืดได้ ส่วนโครงการระบายน้าท่าพรุนั้นนอกจาก
ดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมแล้วยังเป็นไปเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้งซึ่งจะสามารถหล่อเลี้ยง
พื้นที่เพาะปลูกกว่า 5,000 ไร่ ส่วนโครงการระบายน้าตอหลัง มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาน้าท่วมที่นา
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านตอหลังและบ้านทรายขาว และยังสามารถเก็บกักน้าไว้ใ ช้เพื่อการ
ชลประทานกว่า 3,000 ไร่ 179 ทั้ง นี้เมื่อ ระบายน้าออกจากพรุ “...จะต้อ งสงวนที่ดิน บริเวณนั้นไว้
เสียก่อน เพื่อจัดตั้งเป็นสถานีทดลองทางประมงและเกษตรกรรม ส่าหรับหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ราษฎรที่จะจัดสรรให้ เข้าท่ากิน ในอนาคต”180 แต่โครงการในลักษณะของการสร้างชุมชนสหกรณ์
การเกษตรขึ้นมาภายหลังจากการระบายน้าออกจากพรุนั้น เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วในปี 2520 ใน
ชื่อ “โครงการจัดที่ดินหมู่บ้านพระราชดาริทุ่งริมะสะโง” ซึ่งเป็น “...โครงการจัดที่ดินผืนใหญ่ จ่านวน
เนื้อที่ประมาณ 1 หมื่น 5 พัน 8 ร้อย 45 ไร่ เพื่อจัดสรรที่ดินให้แก่ชาวไร่ชาวนา หลังจากด่าเนินการ
ระบายน้่า จัดระบบชลประทานและพัฒนาที่ดินเสร็จสมบูรณ์แล้ว”181
อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบจานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานและสหกรณ์ใน
จังหวัดนราธิวาสของปี 2519 กับปี 2522 จะพบว่ามีจานวนโครงการที่แตกต่างกันมาก คือ ในปี 2519
มีจานวนโครงการในประเภทดังกล่าว 5 โครงการ แต่ในปี 2522 มีถึง 17 โครงการซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น
มากกว่า 3 เท่า182 ซึ่งจะเป็นช่วงที่โครงการตามพระราชดาริมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะ
178

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/28 ส.ค. 20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพะราชดาเนินไปยัง
โครงการระบายน้าโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส, หน้า 2921-2922.
179
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/31 ส.ค. 20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินพร้อม
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการ
ระบายน้าท่าพรุ ฯลฯ ในเขตพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส, หน้า 2952-2953.
180
เรื่องเดียวกัน.
181
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ, ข1/2 ก.ย. 20 นายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และนายอินทร์ จันทรสถิตย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการจัดสรร
ที่ดินหมู่บ้านพระราชดาริ ทุ่งริมะสะโง จังหวัดปัตตานี, หน้า 2991-2992.
182
ดู โครงการพระราชดาริจังหวัดนราธิวาส และ โครงการตามพระราชดาริในเขตจ.นราธิวาส พ.ศ. 2522.
อย่างไรก็ตาม จานวนโครงการที่ระบุลงไปในเอกสารนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กล่าวคือ หากโครงการใดที่เป็น
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ในจังหวัดนราธิวาส ที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็น จังหวัดของโครงการตามพระราชดาริ แห่งสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.2.2.4.1.2. การดาเนินการในระหว่าง พ.ศ. 2521-2524
“...โครงการขุ ด คลองระบายน้่ า บาเจาะ...กลายเป็ น แบบแผนส่ า คั ญ ของ
โครงการพัฒนาในทศวรรษ 2520… (คือ) การใช้โครงการชลประทานเป็นโครงการหลัก
เพื่อสร้างชุมชนสหกรณ์ขึ้ นมาในพื้นที่ชนบทของประเทศ...โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด่าริที่เกี่ยวกับการชลประทานเริ่มเกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นทศวรรษ 2520
และเพิ่มจ่านวนขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว”183
จากการอธิบายลักษณะของโครงการพระราชดาริที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานของปราการ
กลิ่นฟุ้งข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของโครงการชลประทานตามพระราชดาริ ซึ่งในที่นี้จะ
นิยามว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้าและที่ดินอย่างมากในช่วงต้นทศวรรษ 2520 และจะ
เป็ น โครงการที่น าซึ่ งการจั ดตั้ง ชุมชนสหกรณ์ ตามพระราชดาริ ที่มีลั กษณะที่สื บเนื่องมาจากการ
ดาเนิน การของโครงการลักษณะเดียวกันในช่วงปลายทศวรรษ 2510 ปัจจัย หนึ่งที่ทาให้โครงการ
ทางด้านนี้ขยายตัวนั้นเป็นผลมาจากการที่โครงการตามพระราชดาริที่เริ่มดาเนินการในปี 2521 จะ
เป็นหนึ่งในข่ายงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้ “นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2521” ในฐานะที่เป็นโครงการทางด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้184
ในส่วนของโครงการที่ดาเนินการสืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2510 อย่างเห็นได้ชัดคือ
โครงการระบายน้าพรุบาเจาะตามพระราชดาริ ในเขตพื้นที่บ้านบูเก๊ะสุดอ ตาบลปานาเระใต้ อาเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีแผนการดาเนินการขุดคลองระบายน้าจะแล้วเสร็จในปี 2521 และเชื่อ
ว่าจะ
โครงการต่อเนื่องก็จะคงปรากฏชื่อโครงการอยู่ในเอกสาร หากโครงการนั้นๆสิ้น สุดลงแล้ว เอกสารในปีถัดไปก็จะไม่
ระบุถึงโครงการนั้นอีก (แต่ก็จะมีบางเล่มที่ใส่รายชื่อโครงการที่เสร็จสิ้นในปีก่อนหน้าไว้) นอกจากนั้นผู้เขียนยังพบ
ข้อจากัดในการเข้าถึงหลักฐานประเภทที่อ้างถึงนี้ คือ ไม่สามารถหาเอกสารโครงการพระราชดาริในจังหวัดนราธิวาส
ปี 2520 และปี 2521 ได้ จึงจาเป็นต้องใช้การสันนิษฐานโดยการเทียบข้ามจากปี 2519 มาปี 2522
183
ปราการ กลิ่ นฟุ้ง, “การเสด็จ พระราชดาเนินท้ องที่ต่า งจังหวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว
ภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2493-2530,” หน้า 193-194.
184
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.). บรรยายสรุปเสนอต่อนักศึกษา วปอ. รุ่นที่
26, หน้า 15-16.
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“...สามารถแก้ปัญหาน้่าท่วมนาข้าว บริเวณรอบพรุบาเจาะในช่วงฤดูฝน เป็น
พื้นที่ประมาณ 60,000 ไร่ นอกจากนั้นยังสามารถเปิดพื้นที่ท่ากินในพรุที่แห้งแล้ว เป็น
เนื้อที่อีก 60,000 ไร่ ทั้งนี้มีพระราชด่าริให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินให้ราษฎร โดยให้กรรมสิทธิ์
ที่ดินเป็นของสหกรณ์การเกษตรเป็นส่วนรวม แต่สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิท่ากินในที่ดินที่
ได้รั บ การจั ด สรรตลอดจนชั่ว ลู กชั่ ว หลาน”185 นอกจากนี้ ยังมี โ ครงการโคกเคีย นที่ มี
เป้าหมายในการ “...ควบคุมการระบายน้่าออกจากพรุสู่ทะเล ท่าให้ช่วยแก้ปัญหาน้่าท่วม
นาข้าวราษฎรในฤดูฝ น และสามารถเก็บกักน้่าไว้ใช้ในฤดูแล้ ง ให้ กับพื้นที่เพาะปลู ก
ประมาณ 5,000 ไร่ ในเขตพื้นที่บ้านโคกเคียน และบ้านบือราเป๊ะ”186
ซึ่งจะเห็นถึงลักษณะสาคัญของโครงการทางด้านชลประทานในระยะเวลานี้ ที่หลายโครงการ
จะมี เ ป้ า หมายในการระบายน้ าออกจากพื้ น ที่ พ รุ โดยหวั ง ผลในการแก้ ปั ญ หาอุ ท กภั ย ที่ พื้ น ที่
เกษตรกรรมบริเวณขอบพรุต้องประสบ และการสร้างพื้นที่ชุมชนสหกรณ์การเกษตรตามพระราชดาริ
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การขยายตัวของการระบายน้าออกพื้นที่พรุหรือหนองน้าไร้ประโยชน์ตามคา
นิย ามของโครงการตามพระราชดาริล งสู่ทะเล เพื่อตอบจุดมุ่งหมายดังกล่าวจึงเริ่มขยายตัว อย่าง
กว้างขวางในระยะนี้ คือ ระหว่างปี 2521-2524 นี้
ลักษณะสาคัญของโครงการระบายน้าออกจากพรุเหล่านี้ คือ จะมีการขุดลอกคูคลองระบาย
น้าหรือขุดลอกคลองที่มีอยู่เดิมให้สามารถระบายออกจากพื้นที่พรุบริเวณนั้นๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และจะมีการก่อสร้างอาคารและประตูบังคับน้า เพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณน้าในคลองเพื่อนาไปใช้
เพื่อการเกษตรกรรม และเพื่อป้องกันการไหลบ่าเข้ามาของน้าเค็มจากทะเล เนื่องจากการระบายน้า
ออกจากพรุแทบทุกที่จะเป็นการระบายน้าจากพรุผ่านคลองสู่ลงสู่ทะเล เห็นได้จากการดาเนินการขุด
ลอกคลองของกรมชลประทานในโครงการระบายน้าปะนาเระ ตาบลคอกกระบือ อาเภอปานาเระ
จั ง หวั ด ปั ต ตานี ในปี 2521 ซึ่ ง ทางกรมชลประทานเห็ น ว่ า จะ “...สามารถบรรเทาน้่ า ท่ ว มพื้ น ที่
เพาะปลูกบริเวณสองฝั่งคลองบางมะรวดและคลองยามู เป็นเนื้อที่ประมาณ 55,000 ไร่ และสามารถ
เก็บกักน้่าไว้ในคลองทั้ง 2 สาย ซึ่งจะท่าหน้าที่เป็นคลองส่งน้่าด้วย ตลอดจนสามารถป้องกันน้่าเค็ม
ไหลย้อนเข้ามาในคลองได้อีกด้วย”187
185

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/23 ส.ค. 21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
โครงการระบายน้าพรุบาเจาะ และโครงการระบายน้าโคกเคียน, หน้า 3058.
186
เรื่องเดียวกัน.
187
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/1 ก.ย. 21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินจากพระ
ตาหนักทักษิณราชนิเวศน์ไปยังโครงการระบายน้าปานาเระ จังหวัดปัตตานี, หน้า 3159-3160.

210
หรือโครงการระบายน้าท่าพรุ ในเขตพื้นที่ ตาบลเจ๊ะเห อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้
ทาการขุดคลองระบายน้าเสร็จสิ้นในปี 2521 ก็ดาเนินการเพื่อประโยชน์ทางด้านเดียวกันกับโครงการ
ระบายน้าปานาเระ 188 จะมีโครงการทางด้านเดียวกันนี้ที่ก่อประโยชน์พิเศษกว่าโครงการอื่น คือ
โครงการชลประทานเกาะสะท้อน ใน ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการระบายน้ามูโนะ ซึ่งได้มีการปรับปรุงคันกั้นน้าให้เป็นที่ลาเลียงผลผลิตของราษฎร แต่
ก็เป็นเพียงแค่ผลพลอยได้จากโครงการ เนื่องจากเป้าหมายหลักของโครงการก็ยังคงเป็นไปเพื่อการ
บรรเทาปัญหาอุทกภัย และป้องกันน้าเค็มไหลย้อนเข้าไปทาลายพื้นที่เกษตรกรรมใน ตาบลเกาะ
สะท้อน ซึ่งมีพื้นที่กว่า 9,000 ไร่ และทาหน้าที่ส่งน้าไปหล่อเลี้ยงการเกษตรกรรในพื้นดังกล่าวอีกทาง
หนึ่ง189
จากนั้นจะเห็นได้ถึงการขยายการดาเนินการของโครงการตามพระราชดาริในด้านการจัดการ
น้าและที่ดินไปยั งเขตจังหวัดปัตตานี นอกเหนือจากโครงการระบายน้าปานาเระที่กล่าวถึงมาแล้ว
ข้างต้น ซึ่งอยู่ในลักษณะของ “หมู่บ้านพระราชดาริ ” ที่เกิดจากการจัดสรรและพัฒนาที่ดินที่ “ใช้
ประโยชน์ไม่ได้” จานวน 15,845 ไร่ โดยหน่วยงานทางด้านต่างๆของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทาน
สานั กงานเร่ งรัดพัฒ นาชนบท (รพช.) กรมที่ดิน และองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดปัตตานี ร่ว มกัน
ดาเนินการเพื่อสนองพระราชดาริในชื่อ “โครงการหมู่บ้านพระราชดาริทุ่งลิปะสะโง” ซึ่งตั้งอยู่ใน
อาเภอหนองจิ ก จั งหวัด ปั ตตานี โดยทางการได้ ทาการ“...ปรับ ปรุงที่ดิ น สร้างเส้ นทางคมนาคม
จั ด ระบบชลประทานทางเข้า หมู่ บ้ าน และจั ด แปลงเพาะปลู ก ตลอดจนส่ า รวจประชากรในเขต
โครงการฯ ก่อนจัดสรรที่ท่ากินให้กับราษฎร ทั้งนี้ได้พิจารณาให้สิทธิแก่ผู้ที่มีหลักฐานการครอบครอง
ที่ดินอยู่ก่อนเป็นอันดับแรก”190
โครงการนี้ จ ะแตกต่างจากโครงการระบายน้าออกจากพื้นที่พรุเพื่อสร้างพื้นที่ ชุมชนและ
เกษตรกรรมแห่งใหม่ให้กับชาวบ้าน แต่มีลักษณะร่วมกันตรงที่การพัฒนาพื้นที่ในที่ที่โครงการเห็นว่า
ไร้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาโดยเฉพาะในแง่ของการเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะปลูก และ
ดาเนินการจัดการบริการปัจจัยที่จาเป็นในการใช้ชีวิตทั้งหลายให้กลุ่มคนที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่
188

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/25 ส.ค. 21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
โครงการระบายน้าท่าพรุ ตามพระราชดาริ, หน้า 3083-3084.
189
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/27 ส.ค. 21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
โครงการชลประทานเกาะสะท้อน ตามพระราชดาริ ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส, หน้า 31053106.
190
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/29 ส.ค. 21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
โครงการหมู่บ้านพระราชดาริทุ่งลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี, หน้า 3132-3133.

211
เหล่านั้น ความต่างระหว่างสองโครงการจึงอยู่ตรงที่โครงการระบายน้าออกจากพรุเป็นการมอบสิทธิ
ทากินแก่ผู้ขาดแคลน แต่ในขณะที่โครงการหมู่บ้านพระราชดาริทุ่งลิปะสะโง เป็ นการดาเนินการบน
พื้นที่ที่มีผู้ถือครองกรรมสิทธิ์บางส่วนอยู่ก่อนแล้ว โครงการหมู่บ้านพระราชดาริจึงมีบทบาทในการ
พัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น ซึ่ งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการสร้างชุมชน
ตามพระราชดาริในอีกฟากหนึ่ง นอกเหนือจากการสร้างชุมชนสหกรณ์การเกษตรบนพื้นที่พรุแห้ง
โครงการตามพระราชดาริเกี่ยวกับการจัดการน้ายังครอบคลุมพื้นที่ของนิคมสร้างตนเอง
พัฒนาภาคใต้ เช่น ในกรณีของฝายทดน้าไอปาโจ ที่ทาหน้าที่ส่งน้าไปยังพื้นที่เกษตรกรรมฟากขวาของ
คลองโต๊ะโม๊ะ โครงการนี้ยังนามาซึ่งการ “...ปรับพื้นที่ไหล่เขาตอนล่างให้เป็นขั้นบันได เพื่อทดลอง
ปลูกข้าวไร่ และเป็นการเพิ่มที่ท่ากินแก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเดิมมีภูมิล่าเนาอยู่ใน
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”191 โดยจะมีฝายทดน้าโต๊ะโม๊ะทาหน้าส่งน้าให้การแปลงปลูก
ข้าวแบบขั้นบันไดดังกล่าว192
สาหรับโครงการระบายน้าพรุบาเจาะนั้น เริ่มเห็นผลจากการขุดคลองระบายน้าออกจากพรุ
ในปี 2522 เนื่ องจากพื้น ที่พรุ เริ่ มแห้ งขึ้น และสามารถจั ดสรรเป็นพื้ นที่ เพาะปลู กและปศุสั ต ว์ไ ด้
ประมาณ 10,000 ไร่ ในเขตตาบาเระใต้ และพื้นที่นารอบพรุเริ่มที่จะปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง จากที่
เคยถูกน้าท่วมขังทุกปี193 เช่นเดียวกับโครงการระบายน้าท่าพรุ (ตอนบน) ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตาก
ใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งกรมชลประทานได้ทาการขุดคลองและสร้างประตูบังคับน้า นอกจากนี้ยังมี
โครงการเจาะสันทรายชายทะเล ในเขตพื้นที่ ตาบลเจ๊ะเห อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่
“...กรมชลประทานได้ขุดช่องลัด หรือคลองเชื่อมจากแม่น้่าตากใบออกสู่ทะเล
เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรทางน้่าส่าหรับราษฎรที่มีอาชีพประมง ตลอดจนใช้เป็นทางถ่ายเท
น้่าออกจากแม่น้่าตากใบลงสู่ทะเลเพื่อมิให้เกิดเน่าเสีย ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นทางให้น้่า

191

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/2ก.ย. 21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
โครงการชลประทานนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้, หน้า 3194-3195.
192
เรื่องเดียวกัน.
193
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/4 ต.ค. 22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรผลงานของโครงการระบายน้าตาม
พระราชดาริที่อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส, หน้า 4611.

212
ทะเลไหลย้อนเข้ามาในแม่น้่าตากใบเพื่อให้ยังสภาพเป็นน้่ากร่อยตามเดิม ซึ่งจะไม่ท่าให้
เกิดความเสียหายแก่โครงการประมงน้่ากร่อยในแม่น้่าตากใบ”194
จากการเสด็จพระราชดาเนินไปยัง “โครงการหมู่บ้านตัวอย่างพรุกาบแดง” ตาบลไพรวัน
อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ของรัชกาลที่ 9 ในปี 2522 ทาให้เห็นถึงการมีอยู่ของหมู่บ้านตัวอย่าง
พรุกาบแดง ที่สั นนิษฐานว่าเป็ นหนึ่งในโครงการตามพระราชดาริห รืออย่างน้อยที่สุดคือ การเป็น
โครงการที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของโครงการตามพระราชดาริ โดยเป็นโครงการที่ดาเนินการโดย
จังหวัดนราธิวาส ในเนื้อที่ป่าเสื่อมโทรม 2,350 ไร่ มีการจัดให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและขาด
แคลนที่ทากิน 150 ครอบครัว โดยทางการจะจัดพื้นที่อยู่อาศัย โรงเรียน ศาสนสถาน สาธารณูปโภค
รวมถึงการส่ งเสริ มอาชีพอย่ างครบครัน ซึ่งเป็นการดาเนินการในลั กษณะ “หมู่บ้านตัว อย่าง”195
ต่อมาพื้นที่นี้จะเกิด “โครงการระบายน้าพรุกาบแดง” ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและเก็บกักน้าเพื่อใช้
ในการเกษตรกรรมในหมู่บ้านตัวอย่างพรุกาบแดงในปี 2524196 นอกจากนี้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการน้า ยังได้ดาเนินการในเขตนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ เขตบ้านกาเปาะ จังหวัดนราธิวาส ใน
ชื่อ “โครงการฝายทดน้ากาเปาะ” เพื่อให้สมาชิกได้มีน้าไว้อุปโภคบริโภค และใช้เพื่อการเกษตรได้
ตลอดปี197
การดาเนินการตามโครงการระบายน้าออกจากพรุในเขตจังหวัดนราธิวาส เพื่อปรับเปลี่ยนให้
เป็นพื้นที่นิคมสหกรณ์ภายใต้การดูแลของรัฐ และประชาชนที่เข้าไปอยู่อาศัยจะได้เพียงแค่สิทธิทากิน
โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะเป็นของสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ในความดูแลของโครงการตามพระราชดาริ
นั้น ส่วนหนึ่งเป็นการขยายบทบาทของรัฐผ่านโครงการตามพระราชดาริ ในการเข้าไปดาเนินการ
จัดการพื้นที่ที่ไม่เคยมีใครเป็นเจ้า ของ หรือเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนทั่วไปไม่เคยคิดที่จะเข้า
ครอบครอง การจับจองพื้นที่โดยรอบหนองน้า เป็นเพียงแค่การดาเนินการเพาะปลูกพื้นที่ที่เห็นว่าเป็น
194

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/19 ก.ย. 22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัย ลักษณ์ เสด็ จพระราชดาเนิ นไปยังโครงการระบายน้าท่ าพรุตามพระราชด าริ และโครงการเจาะสันทราย
ชายทะเล อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส, หน้า 4295-4296.
195
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/11 ก.ย.22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนิน พร้อม
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังสถานีพืชอาหารสัตว์นราธิวาส ศูนย์แพร่พันธุ์สัตว์
นราธิวาส และโครงการหมู่บ้านตัวอย่างพรุกาบแดง ต. ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส, หน้า 4166-4167.
196
โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2524, หน้า 30.
197
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/15 ก.ย.22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
โครงการชลประทานนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.นราธิวาส, หน้า 4241-4242.

213
ประโยชน์หรือพอใช้การได้ เพื่อนามาใช้หาเลี้ยงชีพของตนเท่านั้น แต่การดาเนินการตามโครงการ
พระราชดาริจะเห็นได้ถึงการเข้าควบคุมพื้นที่จานวนมหาศาลที่เคยเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ และไร้
เจ้าของให้กลายมาเป็นพื้นที่สิทธิขาดของรัฐผ่านโครงการตามพระราชดาริ ซึ่งนับเป็นการแย่งชิงพื้นที่
กับกลุ่มขบวนการต่อต้านรัฐในแง่หนึ่ง โดยการทาให้พื้นที่พรุเป็นพื้นที่ของทางราชการ ที่ทางราชการ
สามารถเข้าถึงได้อย่ างสะดวก และมีประชาชนของทางราชการอยู่อาศัย โดยการสนับสนุนของ
ราชการหรือจากทางรัฐผ่านโครงการตามพระราชดาริ และทางโครงการตามพระราชดาริมีแผนที่จะ
ขยายการดาเนินการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2522 นี้ ยั ง ได้มีการวางแผนการระบายน้าออกจากพรุในบ้านโคกใน ตาบลพร่อ น
อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในเนื้อที่ 1,400 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน198
จนกระทั่งเข้าสู่ปี 2523 โครงการทางด้านนี้ยังคงขยายการดาเนินงาน มีการดาเนิน “โครงการระบาย
น้าคลองลานตามพระราชดาริ” ณ บ้านโคกใน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการดาเนินการ
ขุดคลองเพื่อระบายน้ าออกจากพรุในฤดูฝ น “...เพื่อบรรเทาสภาพน้่าท่ว มพื้นที่เพาะปลู กในเขต
หมู่บ้านโคกใน บ้านโคกกระท่อม และหมู่บ้านใกล้เคียง ในท้องที่ประมาณ 14000 ไร่ ใน ต่าบล พร่อน
อ่าเภอตากใบ”199
การขยายตัวของโครงการระบายน้าออกจากพรุ เพื่อก่อตั้งชุมชนสหกรณ์การเกษตรอย่าง
ต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ย่อมก่อให้เกิดการขยายตัวของชุมชนใหม่ขึ้นหลายแห่ง ซึ่งชุมชน
เหล่านี้ล้วนเป็นชุมชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ แง่หนึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายประชากรไปยังพื้นที่
ชนบทโดยรัฐ และย่อมก่อให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับชุมชนสหกรณ์
การเกษตรเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการโดยประชาชนในชุมชน ดาเนินการโดยโครงการตาม
พระราชดาริ หรือเกิดจากความร่วมมือของทั้งสอง แม้พื้นที่พรุจะมีข้อจากัดในด้านการทาเกษตรกรรม
เนื่องจากดินพรุนั้นมักมีสภาพเป็นกรด ซึ่งต้องมีการปรับปรุงคุณภาพดินก่อนจึงจะสามารถดาเนินการ
เพาะปลูกได้
แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการพัฒนาภายใต้การดาเนินการของโครงการตามพระราชดาริ
เหล่านี้ มีความเป็นไปได้ว่า จะเป็นปัจจัยที่สาคัญตัวหนึ่งที่ทาให้เกิดการขยายตัวของการทานาปรัง ซึ่ง
198

หอจดหมายเหตุ แห่งชาติ , ข1/5 ต.ค. 22 พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรพื้นที่พรุในเขตพื้นที่ ตาบลพร่อน จังหวัดนราธิวาส,
หน้า 4639.
199
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/20 ก.ย. 23 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปเยี่ยม
โครงการระบายน้าคลองลาน โครงการศิลปาชีพพิเศษ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส, หน้า 5520-5521.

214
เป็นรูปแบบการเพาะปลูกข้าวนอกฤดูกาล ในปริมาณที่มากกว่า 1 ครั้งต่อปี และมีความจาเป็นต้องใช้
ระบบชลประทานเข้าช่วย โดยในปี 2523 นั้น มีการขยายตัวของการทานาปรังในภาคใต้อย่างเด่นชัด
จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส กลายเป็นหนึ่งใน 6 จังหวัดของภาคใต้ที่มีการทานาปรังมากที่สุด
และจั งหวัดนราธิว าสกลายเป็ น จังหวัดที่มีการลดอัตราของการทานาปี ที่ต้องอาศัยน้าฝนในการ
เพาะปลูก ซึ่งทาให้สามารถปลูกได้เพียงแค่ปีละ 1 ครั้งลงเกือบสิ้นเชิง200 ปัจจัยที่สาคัญส่วนหนึ่งของ
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ การขยายตัวของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้าของโครงการ
ตามพระราชดาริที่ขยายตัวอย่างกว้างขวางในระยะเวลานี้ ส่งผลให้การทานาปรังสามารถทาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้น เนื่องจากมีระบบชลประทานจากโครงการตามพระราชดาริเป็นตัวสนับสนุน
อย่างไรก็ตาม โครงการระบายออกพรุ ที่เป็นหัวใจของโครงการตามพระราชดาริที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการน้าและที่ดินในช่วงเวลานี้ เริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2522 ที่ “โครงการจัดตั้ง
สหกรณ์นิคมบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส”201 เริ่มมีการจัดสมาชิกเข้ารับสิทธิทากินรุ่นแรกจานวน 176
ครอบครัว ในพื้นที่ที่น้าลดแล้วจานวน 4,000 ไร่ พร้อมทั้งทาการจดทะเบียนนิคมในปีเดียวกัน และมี
การจัดเตรียมพื้นที่จัดตั้งหมู่บ้านสหกรณ์ปิเหล็ง ในพื้นที่อีกกว่า 14,000 ไร่ โดยพื้นที่ที่ใช้ในการจัดตั้ง
นิคมสหกรณ์หรือชุมชนสหกรณ์การเกษตร เหล่านี้กินพื้นที่ในตาบลโคกเคียน ตาบลลาภู ตาบลบาง
นาค เขตอาเภอเมืองนราธิวาส ตาบลยี่งอ ตาบลละหาร ตาบลลูโบะบือซา ตาบลตะปอเยาะ เขต
อาเภอยี่งอ ตาบลบาเระใต้ ตาบลบาเระเหนือ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่ตาไทร
ทอง กิ่งอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี คือ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4 อาเภอของ 2 จังหวัด202
ในปี 2523 ได้มีการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมเข้าไปยัง “โครงการสหกรณ์นิคมบาเจาะ”
โดยการพูนดินและลงลูกรังผิวจราจร และได้ทาการรับสมาชิกที่ทากินอยู่ใ นนิคมสหกรณ์เขตอาเภอ
เมืองนราธิวาส และอาเภอยี่งอ จานวน 871 คน ซึ่งทางโครงการเตรียมการจัดทาการแบ่งเขตทากิน
200

สงบ ส่งเมือง, เศรษฐกิจหมู่บ้านภาคใต้ในรอบห้าทศวรรษที่ผ่านมา (กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี จากัด,
2546), หน้า 245-246.
201
พรุบาเจาะนั้นแต่เดิมเป็นพรุที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 3 ลูก จากข้อมูลของโครงการตามพระราชดาริในเขต
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2522 ให้ข้อมูลว่า พรุลูกที่ 1 มีพื้นที่ 10,000 ไร่ พรุลูกที่ 2 มีพื้นที่ 4,000 ไร่ และพรุลูกที่ 3
มีพื้นที่ 45,000 ไร่ ส่วนข้อมูลจากโครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2523 ระบุว่า พรุลูกที่ 1 มี
พื้ น ที่ 5,625 ไร่ พรุ ลู ก ที่ 2 มี พื้ น ที่ 6,250 ไร่ และพรุ ลู ก ที่ 3 มี เ นื้ อ ที่ 42,500 ไร่ ซึ่ งความแตกต่ า งกั น ดั งกล่ า ว
สันนิษฐานว่าเกิดจากการจัดสรรให้ประชาชนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ จึงทาให้พื้นที่พรุในปี 2523
จานวน 2 ลูก มีจานวนพื้นที่ลดน้อยลง ดู โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2522, หน้า 47 และ
โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2523, หน้า 51.
202
โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2522, หน้า 47.

215
เพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิทากิน 200 แปลง และจะทาการจัดสรรพื้นที่ทากินให้สมาชิกของนิคมที่
ผ่านการคัดเลือกในเขตอาเภอยี่งออีก 3,000 ไร่203 ในปีเดียวกันนี้ “โครงการจัดและส่งเสริมสหกรณ์
นิคมมูโน๊ ะ จั งหวัดนราธิว าส” เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม โครงการประกอบไปด้ว ยโครงการย่อย 2
โครงการ คือ โครงการจั ดและส่ งเสริมสหกรณ์นิคมหมู่บ้านปิเหล็ง และโครงการจัดและส่ งเสริม
สหกรณ์นิคมหมู่บ้านโคกไทร มีพื้นที่ที่สามารถจัดสรรให้ประชาชนเข้าทากินประมาณ 150,000 ไร่ ซึ่ง
แต่ ล ะโครงการย่ อ ยจะมี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 30,000 ไร่ มี เ ป้ า หมายในการจั ด สรรประชาชน 1,000
ครอบครัวในแต่ละโครงการย่อย204 ลักษณะของนิคมสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็น
“...แบบหมู่บ้านตัวอย่างตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งจะ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น ท่านา ท่าสวน
เพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หรือท่าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม...(และเป็น)สถาบันของท้องถิ่น
เพื่อรองรับการพัฒนาชนบทของรัฐ และด่าเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์แก่มวลสมาชิก จะ
ด่าเนินธุรกิจในรูปเอนกประสงค์ มีการปรับปรุงที่ดิน การส่งเสริมอาชีพ การให้กู้ยืมเงิน
การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและวัสดุเกษตรมาจ่าหน่ายแก่สมาชิกและในโอกาสต่อไป
จะจัดการรวบรวมแปรรูปพืชผลเกษตรของสมาชิก เพื่อจ่าหน่ายให้ได้ราคาดี รวมถึงการ
ให้บริการแก่สมาชิกเท่าที่จ่าเป็น”205
ในปี 2524 โครงการตามพระราชดาริในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ระบายน้าออกจากพรุ โครงการจัดการชลประทาน โครงการป้องกันน้าเค็มหนุนพื้นที่เกษตรกรรม
หรือโครงการป้องกันอุทกภัย ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันนั้น ส่วนใหญ่ได้ดาเนินโครงการแล้ว
เสร็ จ ไปแล้ ว เกิน ครึ่ งของเป้ าหมายโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่อง คือ เริ่ม
ดาเนินการมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2510 เช่น โครงการชลประทานมูโน๊ะ โครงการระบายน้าน้าแบ่ง
หรือโครงการระบายน้าพรุบาเจาะที่มีกาหนดแล้วเสร็จในปีนี้ และมีโครงการที่มีเป้าหมายแล้วเสร็จใน
ปีนี้อีก 9 โครงการ และเป็นโครงการต่อเนื่องไปถึงปี 2525 อีก 1 โครงการ206
นอกจากเหนือจากพื้นที่ในเขตจังหวัดนราธิวาสแล้ว “โครงการฝายทดน้าท่าธง” อาเภอรามัน
จังหวัดยะลา กรมชลประทานได้วางแผนงานให้แล้วเสร็จในปีเดียวกันนี้ ซึ่งจะทาให้ “...สามารถส่งน้่า

203

โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2523, หน้า 52.
204
เรื่องเดียวกัน, หน้า 45-50.
205
เรื่องเดียวกัน, หน้า 47.
206
โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2524, หน้า 23-34.
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ให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร 4 หมู่บ้าน ในเขตต่าบลท่าธง เป็นเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่”207 โดย
จะมีการดาเนินการจัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กับผู้ขาดแคลนที่ดินทากินเช่นเดียวกับโครงการ
ระบายน้ าออกจากพรุ เนื่ อ งจากรั ช กาลที่ 9 ได้ มี ก ระแสพระราชด ารั ส กั บ นายสุ น ทร อุ ป ถั ม ภ์
นายอาเภอรามัน ในเวลานั้ น ว่า “...ให้ ส่ ารวจที่ดินที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อจัดรูปที่ดินและ
พิจารณาจัดสรรให้ราษฎรเข้าท่ากิน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่มีสิทธิท่ากินชั่วลูกชั่วหลาน”208 และ
ยังมีโครงการชลประทานไม้แก่นตามพระราชดาริ ตาบลไทรทอง กิ่งอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ที่
นอกจากจะมีเป้าหมายแก้ปัญหาน้าท่วมและทาการเก็บกักน้าไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ยังมี
เป้าหมายในการบังคับน้าจากแม่น้าสายบุรี ไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมในพื้นที่ในเขตอาเภอสายบุรี และกิ่ง
อาเภอไม้แ ก่ น อี ก ทางหนึ่ ง ซึ่ ง โครงการดั ง กล่ า วนี้มี เ ป้า หมายในการด าเนิ นการให้ แล้ ว เสร็ จในปี
2525209
สิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กันกับโครงการจัดการน้าและที่ดิน นอกเหนือจากการก่อตั้ง นิคมสหกรณ์
หรื อชุ ม ชนใหม่ ภ ายใต้ก ารอุ ป ถั ม ภ์ข องโครงการตามพระราชดาริ แล้ ว ยั งก่ อ ให้ เ กิด พื้ น ที่ ท ดลอง
เกษตรกรรมตามพระราชดาริขึ้น ในบริเวณโครงการที่เกี่ยวกับการสร้างฝายต่างๆ เช่น มีการเพาะปลูก
ข้าวนาดา ข้าวไร่ ไม้ผล หม่อน หญ้ายายเพา (หญ้าลิเภา?) แบบนาขั้นบันไดจานวน 70 ไร่ ในบริเวณ
โครงการฝายทดน้าตามเปาะ หรือการเกิดแปลงทดลองปลูกข้าวนาน้าตาม ข้าวนาดา ไม้ผล ถั่วเขียว
และมั น เทศพั น ธุ์ ดี ใ นเนื้ อ ที่ 65 ไร่ ข องโครงการฝายทดน้ าโต๊ ะ โม๊ ะ โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ สาธิ ต แก่
เกษตรกรในนิคมสร้างตนพัฒ นาภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเป็นการศึกษาและปรับปรุง
รูปแบบการเพาะปลูกพืชเกษตรในท้องถิ่น 210 การขยายตัวของโครงการตามพระราชดาริในเขตสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสนั้น สอดคล้องกับสิ่งที่อธิบดีกรมชลประทาน ซึ่ ง
เป็นกรมที่เป็นหัว แรงหลักในการดาเนินงานสนองพระราชดาริในส่วนของการจัดการน้าและที่ดิน
บริเวณใกล้แหล่งน้าว่า “...โครงการตามพระราชด่าริได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ”211

207

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ข1/13 ก.ย. 24 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินพร้อม
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไปยังโครงการ
ฝายทดน้าท่าธง อาเภอรามัน จังหวัดยะลา, หน้า 5713.
208
เรื่องเดียวกัน.
209
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/15ส.ค. 24 โครงการชลประทานไม้แก่นตามพระราชดาริ จังหวัดปัตตานี
, หน้า 5006.
210
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/18 ก.ย. 24 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
โครงการตามพระราชดาริในเขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส, หน้า 5836.
211
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/14 ธ.ค. 24 โครงการตามพระราชดาริ, หน้า 7765.
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ตารางที่ 1: ตารางแสดงจานวนโครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส ระหว่าง พ.ศ. 25222524 (แยกเป็นประเภท)212
พ.ศ.

ด้านเศรษฐกิจ
(รวมการเกษตร ปศุ
สัตว์ ประมง ทอผ้า
จักสาน และ
สหกรณ์)

ด้านการ
คมนาคม

ด้านการ
ชลประทาน

ด้านอื่นๆ

รวม

2522

23

6

17

1 (ศาสนา)

47

2523

38

8

13

2 (ศาสนาและ
สาธารณสุข)

61

2524

46

16

13

1(สาธารณูปโภค)

76

ตารางที่ 2 : ตารางอัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนโครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัด
นราธิวาส
พ.ศ. 2523

พ.ศ. 2524

ด้าน

เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง

เป็นโครงการ
ใหม่

เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง

เป็นโครงการ
ใหม่

เศรษฐกิจ

15

26

28

18

การคมนาคม

3

5

5

11

การ
ชลประทาน

5

8

3

10

212

ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ประมวลจาก โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2522 ;
โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2523 และ โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส
พ.ศ. 2524 (เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานประเภทเดียวกันนี้ในปี 2521 จึงทาให้ปี 2521 ขาดข้อมูลสถิติของ
โครงการพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาสที่แน่นอนไป)

218
อื่นๆ

2

2

-

3

การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของโครงการตามพระราชดาริในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะในปี 2524 นั้นยังสอดคล้องการที่รัฐบาลได้ประกาศ “ทศวรรษแห่งการพัฒนาชนบท” ขึ้น
ในปี 2524 และยังเป็นปีของการเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 25252529) ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาชนบทมากกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับก่อนหน้า รวมถึงการ
จัดระบบการบริหารเพื่อการพัฒนาชนบทในรูปแบบใหม่ ที่นามาซึ่งการตั้ง “คณะกรรมการพัฒนา
ชนบทแห่งชาติ (กชช.)” และคณะกรรมการพัฒนาชนบทระดับจังหวัด อาเภอ และสภาตาบล213
การดาเนินโครงการตามพระราชดาริทางด้านการจัดการน้าและที่ดินซึ่งมีโครงการระบายน้า
ออกจากพรุเพื่อก่อตั้งชุมชนสหกรณ์การเกษตร หรือนิคมสหกรณ์ เป็นแกนหรือหัวใจหลักของการ
ดาเนินโครงการตามพระราชดาริทางด้านนี้ ซึ่งดาเนินการภายใต้ยุคสมัยของเร่งพัฒนาชนบทของรัฐ
จะเห็นได้ถึงลักษณะสาคัญประการหนึ่งของโครงการ คือ การมองว่าพรุ เป็นพื้นที่ที่ไร้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ และการที่พรุยังเป็นถิ่นที่ขบวนการต่อต้านรัฐใช้หลบซ่อน ยิ่งเป็น การตอกย้าคุณสมบัติของ
พรุ ใ นฐานะหนองน้ าไร้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น กระบวนการพั ฒ นาตามโครงการ
พระราชดาริจึงดาเนินการเปลี่ย นแปลงพื้นที่นี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะ
เป็นพื้นที่การเกษตรกรรม การประมง หรือเป็นที่ตั้งของนิคมสหกรณ์ สิ่งที่เป็นผลพวงตามมาของ
โครงการตามพระราชดาริในช่วงเวลานี้ การเกิดโครงการชลประทานที่ต้องการเปลี่ยนพื้นที่พรุจานวน
มหาศาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เช่น โครงการชลประทานมูโน๊ะ จะสามารถระบายน้าจาก
พรุโต๊ะแดงได้กว่า 96,000 ไร่ ในจานวนพื้นที่ของพรุโต๊ะแดง 214 ทั้งหมดประมาณ 200,000 ไร่ หรือ
โครงการระบายน้าพรุบาเจาะที่จะเกิดพื้นที่แห้งบริเวณขอบพรุ 119,000 ไร่215 ปิยะ กิจถาวร มองว่า
213

ชนิ ด า ชิ ต บั ณ ฑิ ต ย์ , โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ : การสถาปนาพระราชอ านาจน าใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, หน้า 250-251
214
โครงการตามพระราชดาริที่ดาเนินการระบายน้าออกจากพรุโต๊ะแดง มีอยู่ 3 โครงการด้วยกัน คือ
โครงการระบายน้ามูโน๊ะ โครงการระบายน้าน้าแบ่ง และโครงการระบายน้าคลองลาน ดู โครงการตามพระราชดาริ
ในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2524, หน้า 27.
215
เรื่องเดียวกัน, หน้า 23-27. ปิยะ กิจถาวร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพรุโต๊ะแดงหรือป่าพรุโต๊ะแดงไว้อย่างน่า
สนว่า ในอดีตนั้นป่าพรุโต๊ะแดง เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้าที่สะดวกที่สุดของชาวบ้าน เนื่องจากพรุโต๊ะแดงมีลา
คลองเชื่อมต่อระหว่าหมู่บ้าน ลาคลองเหล่านี้จึงถูกใช้เป็นเส้นทางลาเลียงสินค้าระหว่างชุมชนรอบป่าพรุโต๊ะแดงกับ
อาเภอตากใบและอาเภอสุไหงโกลก โดยพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงนั้นสามารถให้ผลผลิตที่สร้า งรายได้ให้กับชาวบ้าน
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ลูกหลุมพี ปลาสวยงามหายาก หรือน้าผึ้งรวง ปัจจุบันป่าพรุโต๊ะแดงถือเป็นพื้นที่ป่าพรุผืน
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“...การเปิดพื้นที่ท่ากินในบริเวณป่าพรุ อีกทั้งการปล่อยปละละเลยให้มีการตัด
ทางน้่าที่ไปหล่อเลี้ยงพรุโต๊ะแดง รวมทั้งการพัฒนาที่มุ่งจะเปิดพื้นที่ป่าพรุส่าหรับการ
เพาะปลู ก จึ ง มี ก ารระบายน้่ า ออก จนท่ า ให้ เ กิ ด ความแห้ ง แล้ ง ขึ้ น ในป่ า พรุ ความ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตัดการหล่อเลี้ ยงวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่รอบ ท่าให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุ
ใน พ.ศ. 2539 และ 2541 กลายเป็นไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ สร้างความเสียหายแก่ป่าพรุโต๊ะ
แดงหลายหมื่นไร่ อันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติของไฟป่าในป่าพรุอย่างยิ่ง เพราะการท่าลาย
ระบบนิเวศน์ของป่าพรุท่าให้ระบบป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติเยี่ยงนี้ของป่าพรุไม่
ท่างาน เช่น ความแห้งแล้งผิดธรรมดาท่าให้ป้องกันไฟป่าไม่ได้เลย และดับได้ยากมาก
เพราะดินในป่าพรุประกอบด้วยอินทรียสารจ่านวนมหาศาล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ไม้
ใหญ่ถูกเผาท่าลายล้มระเนระนาด เป็นอันว่าการพัฒนาที่ผิดที่ผิดทางเหล่านี้น่าความ
หายนะอย่างยากที่จะฟื้นตัวมาแก่ระบบนิเวศน์ที่หล่อเลี้ยงประชาชนจ่านวนมาก”216
ในขณะที่สงบ ส่งเมือง มองว่า
“...การต่อสู้แย่งชิงป่าพรุและทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชนหมู่บ้าน ภาครัฐ
และทุน เป็นปัญหาทั่วไปในภาคใต้ ส่าหรับป่าพรุนั้นแต่เดิมเป็นสมบัติกลางของชาวบ้าน
ที่อาศัยผลิตภัณฑ์ต่างๆจากป่า เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งในระบบยังชีพ แต่ในยุคแห่งการ
พัฒนาเพื่อความทันสมัย ได้มีการบุกและท่าลายฐานทรัพยากรดังกล่าวอย่างรุนแรงและ
กว้างขวางอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ท่าให้พรุซึ่งเคยเป็นแหล่งผลิตและอาศัยของสัตว์
น้่าจืดแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ต้องหดหายไปเกือบสิ้นเชิง โครงการพัฒนาป่าพรุส่วนใหญ่
จะไม่ประสบความส่าเร็จเนื่องจากไปเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของป่าพรุธรรมชาติ”217
อย่างไรก็ตามรัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักในข้อจากัดของโครงการตามพระราชดาริในระยะเวลา
นี้ ดังที่พระองค์ได้ทรงมีพระราชดารัสเอาไว้ว่า
“...โครงการพัฒนาต่างๆตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้ว คือทรัพยากร
ตามธรรมชาติให้เกิดผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมให้ได้มาก
ที่สุด ในทางปฏิบัตินั้น นอกจากจะได้ผลส่วนใหญ่ หรือส่วนรวม ตามจุดประสงค์แล้ว
สุดท้ายของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสามของป่าพรุในโลกที่ยังสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของคนชุมชนที่อยู่รายรอบ
ดู ปิยะ กิจถาวร, “ชาวมลายูภายใต้นโยบายพัฒนา” ใน นิธิ เอียวศรีวงศ์ (บรรณาธิการ), มลายูศึกษา: ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับประชาชนมลายูมุสลิมในภาคใต้ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), หน้า 136.
216
ปิยะ กิจถาวร, เรื่องเดียวกัน, หน้า 136-137.
217
สงบ ส่งเมือง, เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ในรอบห้าทศวรรษที่ผ่านมา, หน้า 272.
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บางทีก็อาจท่าให้มีการเสียหายในบางส่วนได้บ้าง เพื่อที่จะให้โครงการมีผลเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย...”218
ด้วยทรงตระหนักในข้อจากัด ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการระบายน้าออกจากพื้นที่พรุโต๊ะแดง
ทาให้รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดาริเกี่ยวกับโครงการระบายน้าน้าแบ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ระบายน้าออกจากพรุโต๊ะแดง ความว่า
“...หากด่าเนินการระบายน้่าให้พรุโต๊ะแดงแห้งขอดพรุแล้ว น่าจะเกิดผลเสีย
มากกว่าผลได้ เพราะหากพื้นที่พรุโต๊ะแดงแห้งลง ราษฎรจะเข้าไปท่าการเพาะปลูกใน
พื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งจะเกิดการขาดแคลนน้่าเพื่อการเพาะปลูกต่อไป โดยเฉพาะในปี
ฝนแล้งหรือในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน ดัง นั้น การวางโครงการพัฒนาพรุโต๊ะแดงนี้ จึงควร
พิจารณาระบายน้่าออกจากพื้นที่พรุเฉพาะบริเวณขอบๆพรุเท่านั้น ส่วนใจกลางพรุนั้น
ควรพิจารณาวางโครงการประเภทเก็บกักน้่า เพื่อจัดหาแหล่งน้่าส่ารองไว้ ส่าหรับส่งน้่า
ให้กับพื้นที่ขอบพรุที่ระบายน้่าแห้งลงแล้ว”219
จากพระราชดาริดังกล่าวส่งผลให้กรมชลประทานสั่งระงับการขุดลอกคลองธรรมชาติ (คลอง
สุไหงปาดี) เพื่อตอบสนองต่อพระราชดาริดังกล่าวข้างต้นในปี 2524220 โครงการตามพระราชดาริ
ทางด้านการจัดการน้าและที่ดินที่ดาเนินการในช่วงปี 2521 ถึงปี 2524 จึงก่อให้เกิดการขยายตัวของ
ของชุ ม ชนสหกรณ์ ก ารเกษตรที่ รั ฐ จัด ตั้ ง ขึ้น หรื อ ที่ท างโครงการตามพระราชด าริ เรี ย กว่ า “นิ ค ม
สหกรณ์ ” ไปตามพื้ น ที่ ช นบทโดยเฉพาะในพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด จากการระบายน้ าในพรุ อ อกและพื้ น ที่
218

ประมวลพระราชดารัส และพระบรมราโชวาทที่ พระราชทานในโอกาสต่างๆปีพุท ธศักราช 2519
(กรุงเทพฯ: กรมแผนที่ทหาร, 2520), หน้า 170 อ้างถึงใน โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.
2522, ไม่ปรากฏเลขหน้า.
219
โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2524, หน้า 27.
220
เรื่องเดียวกัน. ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่
พรุโต๊ะแดงโดยตรงว่า “ให้รักษาสภาพพื้นที่พรุส่วนหนึ่งไว้ให้คงสภาพเดิมเพื่อคงความสมดุลของสภาพแวดล้อม”
และ “ควรศึกษาหาทางรักษาพื้นที่พรุไม่ให้ถูกทาลายเพิ่มขึ้นอีก ” จากพระราชดารัสดังกล่าวส่งผลให้มีการก่อตั้ง
“ศูนย์ศึกษาวิจัยและธรรมชาติป่าพรุสิรินธร” โดยกรมป่าไม้ ซึ่งดาเนินการศึกษา วิจัย และอนุรักษ์พื้ นที่บริเวณพรุ
โต๊ะแดง ในปี 2533 ภายใต้การดูแลของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส ดู คณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ, ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร. (กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีเมือง
การพิมพ์ จากัด, 2544), หน้า 59 และ โครงการสื่อมวลสัญจร “สื่อศิลปิน รวมใจ ถวายในหลวง”, ศูนย์วิจัยและ
ศึ ก ษ า ธ ร ร ม ช า ติ ป่ า พ รุ สิ ริ น ธ ร จั ง ห วั ด น ร า ธิ ว า ส [อ อ น ไ ล น์ ], 20 กั น ย า ย น 2559. แ ห ล่ ง ที่ ม า
http://www.rdpb.go.th/rdpb/visit2/100project/100project_89_1.html
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สาธารณประโยชน์ที่ทางโครงการเห็นว่าไม่มีการใช้ประโยชน์จากประชาชน ซึ่งเป็นการดาเนินการ
ขยายพื้นที่ชุมชนไปตามโครงการตามพระราชดาริ
การดาเนินดังกล่าวก่อให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกและพื้น ที่ชุมชนผ่ านโครงการระบายน้าออกจากพรุ และการขยายตัวของการโครงการ
ชลประทานและโครงการฝายทดน้า ซึ่งหลายโครงการเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการระบายน้าออก
จากพื้นที่พรุ โครงการทั้งหลายเหล่านี้ก่อให้เกิดการลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยหรือปัญหาน้า
ท่วมพื้นที่การเกษตร สามารถป้องกันน้าเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมผ่านทางแม่น้าลา
คลอง และสามารถเก็บกักน้าไว้ในช่วงฤดูแล้ง โครงการเหล่านี้ขยายตั วอย่างกว้างขวางในระยะเวลานี้
โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกลายสภาพเป็นจังหวัดของโครงการตามพระราชดาริที่รับผลการ
พัฒ นาจากโครงการโดยตรง แต่ใ นขณะเดียวกั นได้ทาให้ พื้นที่ พรุล ดจ านวนลงอย่า งมาก ซึ่งเป็ น
กระบวนการที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการขยายตัวของพื้นที่นิคมสหกรณ์ โครงการจัดการน้า และพื้นที่
เกษตรกรรม
4.2.2.4.1.3. โครงการตามพระราชด าริกับ การสร้างอาชีพเสริมและการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรกรรมให้เป็นไปตาม “หลักวิชา”
โครงการตามพระราชดาริที่ดาเนินการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะเวลานี้
กล่ าวได้ว่าเป็ นการดาเนิ นการในสองด้านด้ว ยกัน คือ ด้านหนึ่งเป็นการสร้างพื้นที่ชุมชนและการ
เกษตรกรรมขึ้นในพื้นที่พรุที่ผ่านการระบายน้าออกแล้วหรือในพื้นที่สาธารณะที่ไม่มีการใช้ประโยชน์
กับอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการดาเนินการด้านแรก คือ การสร้างอาชีพเสริม ให้กับ
คนในชุมชนที่อยู่ในโครงข่ายของโครงการตามพระราชดาริ และการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ผลิตของคนในชุมชนโดยเป็นการพยายามเปลี่ยนวิธีการผลิตของคนในชุมชนจากที่เป็น แบบดั้งเดิมให้
มาเป็นการผลิตตามหลักวิช าทั้งในด้านการกสิกรรมและปศุสัตว์ ทั้งหมดเป็นการดาเนินการเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับคนในชุมชนโดยยังคงใช้วิถีทางการเกษตรเช่นเดิมและทาการปรับเปลี่ยนเพียงแค่วิธีและ
วัสดุในการดาเนินการเท่านั้น
ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายโครงการตามพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ครอบคลุมทั้ง
ในด้านการทอผ้าและการจักสาน ที่เป็นข่ายงานของโครงการตามพระราชดาริในลักษณะของการสร้าง
อาชีพเสริม ตลอดจนการปศุสัตว์หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้า และการส่งเสริมการ
เพาะปลูกในรูปแบบต่างๆ ในที่นี้จะขอเรียกโครงการตามพระราชดาริในข่ายนี้ว่า การปรับเปลี่ ยน
รูปแบบการเกษตรกรรมตามหลักวิชา โดยโครงการทั้งสองลักษณะนี้จะเป็นโครงการที่ดาเนินควบคู่ไป
กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิคมสหกรณ์ และโครงการตามพระราชดาริจะใช้เป็นวิธีการที่เชื่อ
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ว่าจะนามาซึ่งการยกระดับชีวิตของคนในนิคมสหกรณ์และประชาชนในพื้นที่ชนบทของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายในลักษณะของภาพรวม เพื่อให้เห็นลักษณะกว้างๆของ
ข่ายงานโครงการตามพระราชดาริในด้านนี้เท่านั้น
โครงการพระราชดาริในด้านการทอผ้าและการจักสาน หรือการสร้างอาชีพเสริม ให้กับคน
ท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาส จะเริ่มดาเนินการในช่วงปี 2517-2518 คือ โครงการทอผ้าโครงการแรกใน
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่ปรากฏตามหลักฐาน คือ “โครงการทอผ้าโคกใหม่ ” ซึ่งเริ่มดาเนินการในปี
2517 ส่วนโครงการจักสานโครงการแรก คือ “โครงการส่งเสริมการประดิษฐ์เครื่องจักสานด้วยย่านรี
เภา (ย่านลิเภา)” เริ่มดาเนินการในปี 2518221 นับได้ว่าโครงการที่เ กี่ยวข้องกับการทอผ้านั้นเกิดขึ้น
พร้อมๆกับโครงการทางด้านชลประทานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในขณะเดียวกันหาก
พิจารณาจากเอกสารเรื่อง โครงการตามพระราชดาริจังหวัดนราธิวาส ปี 2519 และเอกสาร โครงการ
ตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส ในระหว่างปี 2522 ถึงปี 2524 ซึ่งเป็นหลักฐานหลักที่ใช้ใน
การอธิบายในส่ วนนี้จ ะเห็น ได้ว่าการขยายตัวของโครงการทอผ้าเป็นไปอย่างจากัดมาก กล่าวคือ
จานวนที่ปรากฏในปี 2519 และในระหว่างปี 2522-2524 แทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลง มีเพียงแค่
การเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนสมาชิ ก ในแต่ ล ะโครงการเท่ า นั้ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ อั ต ราส่ ว นที่ ท าให้ เ ห็ น ความ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ในขณะที่โครงการทางด้านการจักสาน แม้จะเห็นการขยายตัวของโครงการไปยัง
หมู่บ้านต่างๆในเขตอาเภอเมืองนราธิวาส อาเภอยี่งอ อาเภอบาเจาะ และอาเภอรือเสาะ โดยเฉพาะใน
เขตอาเภอยี่งอและอาเภอเมืองซึ่งมีการขยายตัว อย่างค่อนข้างกว้ างขวาง นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า
โครงการในด้านการจักสานย่านลิเภาเริ่มขยายตัวเข้าไปสู่หมู่บ้านตัวอย่างพรุกาบแดง ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ตามพระราชดาริที่เกิดขึ้นภายหลังการระบายน้าออกจากพื้นที่พรุ222
อย่างไรก็ตามโครงการทางด้านการสร้างอาชีพเสริมเหล่านี้มักประสบปัญหาในด้านผู้ ร่วม
โครงการคือคนในท้องถิ่นมักไม่ให้ความสนใจ และใช้เวลาไปกับการทางานในอาชีพอื่นซึ่งสร้างรายได้
ได้ดีกว่า ทั้งยังประสบปัญหาเรื่องครูผู้สอน กอปรกับปัญหาย่านลิเภาเริ่มมีน้อยลงและเริ่มหายากใน
พื้นที่223 เนื่องจากย่านลิเภาเหล่านี้มักขึ้นตามพื้นที่สวนของชาวบ้าน เมื่ อชาวบ้านตัดแต่งสวนจึงทาให้
ย่านลิเภาแห้งตายลง นอกจากนี้ยังมีหวายซึ่งเป็นพืชที่ใช้ในการจักสานย่านลิเภาก็ไม่สามารถหาใน
ท้ อ งถิ่ น ได้ ท าให้ ท างโครงการตามพระราชด าริ ต้ อ งเริ่ ม สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ เ ริ่ ม ปลู ก
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ดู โครงการพระราชดาริจังหวัดนราธิวาส, หน้า 19-39.
เรื่องเดียวกัน และดู โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2522, หน้า 44-45 ;
โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2523, หน้า 37-41 และ โครงการตามพระราชดาริในเขต
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2524, หน้า 117-128.
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โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2523, หน้า 41.
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ย่ านลิ เภาและหวายเพื่อ ใช้ในโครงการ 224 โครงการเหล่ านี้มีเนื้ อหาหรือ จุดมุ่งหมายเช่น เดียวกั บ
โครงการตามพระราชด าริ ท างด้ า นการจั ด การน้ าและที่ ดิ น คื อ การต้ อ งการแปรเปลี่ ย นสิ่ ง ที่ ไ ร้
ประโยชน์ในท้องถิ่น ซึ่งในที่นี้คือย่านลิเภาโดยการเปลี่ยนจากวัชพืชที่ไร้ประโยชน์มาเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ใน “โครงการศิลปาชีพพิเศษ” ยังมีโครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกของ
บรรดานิคมสหกรณ์และบรรดานิคมสร้างตนเองในจังหวัดนราธิวาส ในด้านการจักสานไม้ไผ่ การ
จัดทาเรือกอและจาลอง การจักสานหวาย การจัดทาเก้าอี้ การสานเสื่อปาหนัน เสื่อกระจูด และการตี
เหล็ก225
ในส่วนของโครงการทางด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้เป็นไปตามหลักวิชา นับเป็น
ข่ายงานของโครงการตามพระราชดาริ ที่กว้า งขวางที่สุ ด ในพื้น ที่จังหวัดนราธิว าส กล่ าวคือ เป็ น
โครงการที่ครอบคลุ มตั้งแต่เรื่ องปศุสัตว์ การเกษตรกรรม ไปจนถึงเรื่องอาหารสั ตว์และการปรับ
คุณภาพดินเพื่อให้สามารถเพาะปลูกพันธุ์พืชต่างๆตามพระราชดาริ นั่นทาให้เห็นลักษณะของโครงการ
ตามพระราชดาริทางด้านนี้ที่ครอบคลุมตั้งแต่ในระดับล่างสุด คือ เรื่องคุณภาพดิน ปุ๋ย อาหารสัตว์
หรือแม้แต่หญ้าเลี้ยงสัตว์ ไปจนถึงระดับสู งสุ ด คือ เรื่องของการแปรรูปและส่ งขาย หรือเป็นการ
ดาเนินการที่ครอบคลุมทุกองค์ ประกอบของการปศุสัตว์และการเกษตรกรรมในจังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
เป้ าหมายหลักของโครงการทางด้านนี้คือ การพยายามปรั บเปลี่ ยนรูปแบบการเกษตรกรรมแบบ
พื้นเมืองหรือแบบดั้งเดิมของคนในชุมชนท้องถิ่น ให้กลายเป็นแบบใหม่แทบทั้งหมด ดังนั้นพืชและสัตว์
เศรษฐกิจในจังหวัดนราธิวาส ไม่ว่าจะเป็น ข้าว มะพร้าว ยางพารา ปลา แกะ หมู ไก่ ต่างถูกโครงการ
ตามพระราชด าริ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด วางระบบการผลิ ต ใหม่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก วิ ช าทั้ ง สิ้ น การ
ดาเนินการดังกล่าวนี้มีที่มาจากแนวพระราชดาริของรัชกาลที่ 9 ว่า
“...ข้าพเจ้าใคร่ขอให้นักวิชาการและปฏิบัติการทางเทคโนโลยี หันมาพิจารณา
ถึงการสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งด้วยคือการใช้หลักวิชาและความคิดริเริ่มสร้างงานที่อาจดู
ไม่ใหญ่โ ตนัก แต่มีป ระสิทธิภ าพสู ง และอ่านวยประโยชน์โดยตรงได้มาก โดยน่าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนแรงงานของคนส่วนใหญ่ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย...”226
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โครงการพระราชดาริจังหวัดนราธิวาส, หน้า 35-37, โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส
พ.ศ. 2524, หน้า 88,127.
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โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2523, หน้า 43 และ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ,
ข1/20 ก.ย. 23 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปเยี่ยมโครงการระบายน้าคลองลาน โครงการ
ศิลปาชีพพิเศษ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส, หน้า 5520-5521.
226
โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2524 , ไม่ปรากฏเลขหน้า.
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โดยสาระและเป้าหมายสาคัญของโครงการพระราชดาริทางด้านการสร้างอาชีพเสริมและการ
เกษตรกรรมในระยะนี้ คือ การเพิ่มจานวนและคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
นั่นคือ ความพยายามในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องที่แห่งนี้ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นแก่นสาคัญของ
วัตถุประสงค์ในทุกโครงการทางด้านนี้ หากสังเกตโครงการทางด้านการเกษตรกรรมนับตั้งแต่ปี 2519
จะเริ่มเห็นว่าตัวโครงการสามารถแยกออกได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเกษตร คือ การสนับสนุนใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช ด้านการปศุสัตว์ คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์บก และด้านการ
ประมง คื อ เรื่ องที่เ กี่ย วข้ องกับ การเลี้ ย งสั ตว์ น้า การด าเนิน การทั้ งสามด้า นนี้ ทางโครงการตาม
พระราชด าริ จ ะแบ่ ง แยกให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนในปี 2522 โดยโครงการพระราชด าริ ท างด้ า นการ
ปรับเปลี่ ยนรูปแบบการผลิตเหล่านี้จะเริ่มขยายตัวไปสู่โครงการปลี กย่อยมากขึ้นเรื่อยๆ และจะมี
จานวนโครงการเพิ่มจานวนสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดในปี 2523 คือ เพิ่มขึ้นจาก 15 โครงการในปี
2522 เป็น 26 โครงการในปี 2523 และ 27 โครงการในปี 2524227
การเพิ่มจานวนของโครงการทางด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางการผลิตและโครงการตาม
พระราชดาริที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดในช่วงปี 2523 ถึงปี 2524
สัมพันธ์กับบริบททางการเมืองในเวลานั้นที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ในปี 2523 ในบริบทที่ต้องมีการสร้างเสถียรภาพให้กับรัฐบาล และมีการจัดสรรดุลอานาจระหว่าง
กลุ่มอานาจทางเศรษฐกิจ พรรคการเมือง และกองทัพ ซึ่งพลเอกเปรมได้สร้างเสถียรภาพโดยใช้วิธีการ
เชื่อมต่อรัฐบาลของตนเข้ากับสถาบันพระมหากษัตริย์ หนึ่งในการดาเนินการดังกล่าว คือ การเพิ่มการ
สนั บ สนุ น บทบาทในการพัฒ นาชนบทของสถาบั นพระมหากษั ตริ ย์ใ นลั ก ษณะของโครงการตาม
พระราชดาริ228
การขยายตัวของโครงการตามพระราชดาริทางด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตในพื้นที่
เหล่านี้ได้ทาให้พระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการเกษตรและการประมง
ของจังหวัดนราธิวาส โดยทาหน้าที่เป็นแหล่งสาธิต ให้ ความรู้ และแจกจ่ายพืชและสัตว์พันธุ์ดี ไปสู่
ประชาชนในพื้นที่ และโครงการจานวนมากได้มุ่งไปยังพื้นที่หมู่บ้านตามพระราชดาริ นิคมสหกรณ์
และนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ เนื่องจากโครงการเหล่านี้ทาหน้าที่ในการให้ความรู้และวัตถุ ดิบ
ทางการเพาะปลูกให้แก่ประชาชนในชุมชนตามพระราชดาริ เหล่านี้ และยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
อาชีพให้กับเหล่าผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ทางทางโครงการตามพระราชดาริจัดตั้งขึ้น ใน
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โครงการเหล่านี้ไม่ได้รวมโครงการทางด้านสหกรณ์ทางการเกษตรและแผนพัฒนาแม่น้าตากใบ
อรรถจักร สัตยานุรักษ์. ประชาธิปไตยคนไทยไม่เท่ากัน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557),หน้า 30-33.

225
ด้านนี้ โ ครงการเหล่ า นี้ จึ งเป็ น ผลพวงและสิ่ งที่จ าต้องด าเนินการควบคู่ไปกั บการสร้างชุม ชนตาม
พระราชดาริ เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ต่อคนในชุมชนเหล่านั้น เห็นได้จากการเกิดโครงการปรับปรุง
ดิน พรุห ลายโครงการในปี 2524 ก็เป็นสิ่ งที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ด้านนี้ เนื่องจากพื้นที่
ระบายน้าออกจากพรุ แล้ วนั้ น จะเกิดดิ นที่มีคุณสมบัติเป็นกรดหรือเป็นดิน เปรี้ยวที่ยากแก่การทา
เกษตรกรรม จึงต้องทาการปรับปรุงดินเหล่านี้ก่อนที่จะสามารถทาการเพาะปลูกได้229
สิ่งที่โครงการตามพระราชดาริยังดาเนินควบคู่กันไปพร้อมกันคือ โครงการทางด้านสหกรณ์
ทางการเกษตร ที่จะเป็นแหล่งทุน แหล่งให้ความรู้ แหล่งจัดจาหน่ายสิ่งของเครื่องใช้ แหล่งรวมตัวกัน
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กั น ของประชาชน และเป็ น แหล่ ง ที่ นาผลผลิ ตของประชาชนในท้ อ งที่ ไ ปจ าหน่ า ย
นอกจากนี้แล้วสิ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดอีกอย่างหนึ่งของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับรูปแบบการ
เกษตรกรรมในพื้นที่ คือ พื้นที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ นั้น ได้กลายเป็นแหล่งรองรับโครงการ
เหล่ านี้ โ ดยตรง เนื่ องจากเป็ น ชุม ชนที่ อ ยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุม และคุ้ ม ครองจากรั ฐ ท าให้ ส ามารถ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างสะดวก ทาให้นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ในจังหวัด
นราธิวาส ได้กลายสภาพเป็นแปลงทดลองทางการเกษตรของโครงการตามพระราชดาริไปโดยปริยาย
ซึ่งกระบวนการพัฒนาเหล่านี้มีลักษณะร่วมกันกับโครงการพระราชดาริทางด้านอื่นๆ คือ การทาให้สิ่ง
ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจน้อย ซึ่งในที่นี้คือรูปแบบการเพาะเลี้ยงแบบพื้นเมือง มาสู่การทาให้มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้เป็นไปตามหลักวิช าและการผลิตทางการเกษตร
ปศุสัตว์ และการประมง ซึ่งได้เพาะเลี้ยงวัตถุดิบที่มีสายพันธุ์ดีตามที่ทางโครงการจัดหาหรือแนะนา
ให้230
การด าเนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ผ่ า นโครงการตามพระราชด าริ
ก่อให้เกิดผลในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดที่มีโครงการตามพระราชดาริทางด้านต่างๆ
จานวนมากที่สุดโดยตรง การดาเนินการพัฒนาของโครงการตามพระราชดารินามาซึ่งการสร้างความ
ร่ ว มมือระหว่างหน่ ว ยงานราชการทางด้านการพัฒ นาอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นกองทัพ กรม
ชลประทาน สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัด อาเภอ กรมการประมง ฯลฯ ซึ่งเป็ นการเชื่อมโยง
การทางานของหลายกระทรวงเข้าด้วยกัน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะเกิดขึ้นโดยตัวระบบราชการเอง
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โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2524, หน้า 57-61.
ดู โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2522 ; โครงการตามพระราชดาริในเขต
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2523 และ โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2524.
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นั่ น ท าให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข องโครงการตามพระราชด าริ แ ละบทบาทในด้ า นการพั ฒ นาของสถาบั น
พระมหากษัตริย์มีความโดดเด่นกว่าหน่วยงานทางด้านต่างๆของรัฐ231
แม้ว่าการดาเนินการตามโครงการตามพระราชดาริแทบทั้งหมดจะดาเนินการโดยหน่วยงาน
ของรั ฐ ก็ตาม การดาเนิน การพัฒ นาตามโครงการตามพระราชดาริในยุคนี้จึงมีลั กษณะของความ
พยายามในการดึงศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรและการใช้ทรัพยากรทางด้านต่างๆของคนใน
ชุมชนมาใช้ให้ ถึงขีดสุ ด โดยเฉพาะที่ดิน น้า และสิ่ งที่เคยไร้ประโยชน์ ต่างๆ ให้ กลายมาเป็นสิ่ งมี
ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และสามารถยกระดั บคุณภาพชีวิ ตของประชาชนในพื้น ที่ โครงการตาม
พระราชดาริในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมีลักษณะของ “...การเติมเต็มการพัฒนาของรัฐ
และชี้น่าบทบาทและทิศทางการพัฒนาของรัฐ...”232 อย่างชัดเจน และมีเป้าหมายในการเน้นการ
พัฒนาเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการมุ่งแก้ปัญหา “ความยากจนในชนบท”233
เป็นสาคัญ
4.2.2.4.2. การดาเนินการของ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ” ในช่วง พ.ศ.
2525-2532
การดาเนิน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริด้านการพัฒนาการเกษตรในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หลั งปี 2525 เป็ น ต้นมา จะเป็น “การพัฒนาพื้นที่พรุ ซึ่งมีจ่านวนนับแสนไร่ ให้
สามารถน่ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรให้มากที่สุด ” ผ่านการศึกษา ทดลอง การเพาะปลูกพืช
ปศุสัตว์ และการประมงในพื้น ที่พรุ เพื่อ “ยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้ ดีขึ้น ”234 กระบวนการ
เหล่านี้เกิดขึ้นภายหลังจากการดาเนินโครงการระบายน้าออกจากพรุ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางใน
ระยะเวลาก่อนหน้า ทาให้เกิดพื้นที่พรุแห้งที่เป็นพื้นที่จัดตั้งนิคมสหกรณ์และเป็นพื้นที่ทดลองทางการ
เกษตร คือ การทดลองเพื่อปลูกพืชให้สามารถเติบโตได้ในดินพรุแห้งที่มีสภาพเป็นดินเปรี้ยวยากแก่
การเพาะปลูก การพัฒนาดินเปรี้ยวให้เป็นดินที่สามารถใช้เพาะปลูกและเลี้ยงปลาได้ กระบวนการ
เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นหลังจากโครงการระบายน้าออกจากพรุเริ่มบรรลุผลตั้งแต่ช่วงปี 2521-2524
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ดู บทสัมภาษณ์ข้าราชการและคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกดังกล่าวใน
ปิ ย นาถ บุ น นาค, “พระมหากษั ต ริ ย์ กั บ ประชาชนจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ส มั ย ประชาธิ ป ไตย, ” วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน 39, 1 (มกราคม-มีนาคม 2557), หน้า 30-37.
232
ชนิ ด า ชิ ต บั ณ ฑิ ต ย์ , โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ : การสถาปนาพระราชอ านาจน าใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, หน้า 123.
233
เรื่องเดียวกัน, หน้า 125, 130.
234
เรื่องเดียวกัน, หน้า 8.
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะนี้ กล่าวได้ว่า
เป็นโครงการที่เป็นหัวใจของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในระยะนี้ เนื่องจากโครงการเหล่านี้
ดาเนินไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพื่อพัฒนาการเกษตร การปศุสัตว์ การ
เพาะปลูก อันทาให้รายได้ของเกษตรกรที่เป็นชนส่วนใหญ่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สูงขึ้น ซึ่งจะ
ทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเหล่านี้สูงขึ้นตามไปด้วย การดาเนินการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับโครงการพัฒนาอื่นของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มรายได้ให้
ประชาชนผ่านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นทีแ่ ละ
ทาให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่อยู่ฝั่งเดียวกับกองกาลังติดอาวุธกลุ่มต่างๆที่ยังคงต่อต้านรัฐบาลไทยอยู่ใน
เวลานี้
โครงการอัน เนื่องมาพระราชดาริในสามจั งหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ส ามารถแยกออกจาก
โครงการทางด้านการจัดการน้าและการชลประทาน การพัฒนานิคมสหกรณ์ โดยโครงการฯทางด้าน
การเกษตรที่ ส าคัญในเวลานี้ มีอ ยู่ 3 โครงการ คือ โครงการศู นย์ศึกษาการพัฒ นาพิ กุล ทอง และ
โครงการทานาข้าวขั้นบันได โครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ยังมีศูนย์สาขาอีก 3 แห่ง คือ
โครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศน์ (เขาตันหยง) สวนยางเขาสานัก อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
และแผนงานศึกษาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติแบบครบวงจร โครงการพัฒนาหมู่บ้านปิแนมูดอ ตาบล
บูกิ๊ด อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์มูโนะ ตาบลโฆษิต อาเภอตากใบ
จั งหวั ดนราธิว าส 235 ซึ่งในส่ ว นนี้ จ ะขออธิ บายโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริท างด้า นการ
พัฒนาการเกษตรโครงการอื่นๆนอกเหนือจากโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองที่จะขอแยก
อธิบายเฉพาะ
นอกจากโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแล้ว โครงการทางด้านการเกษตรทางทาง
โครงการอั นเนื่องมาจากพระราชดาริให้ความสาคัญ และถือเป็นโครงการหลักอีกโครงการหนึ่ง คือ
โครงการส่ งเสริ ม การปลู ก ข้ า วนาขั้ น บัน ไดในเขตนิค มพั ฒ นาตนเองภาคใต้ จั ง หวั ดนราธิว าส ที่
ดาเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์ในช่วงปี 2525 ได้ดาเนินการในบริเวณฝายเก็บน้าไอกาเปาะ
ตาบลภูเขาทอง กิ่งอาเภอสุคิริน ในเนื้อที่เพียง 90 ไร่236 ปี 2527 โครงการนี้ดาเนินการต่อภายใต้ใช้ชื่อ
โครงการส่ งเสริมการปลูกข้าวและทานาขั้นบันได กิ่งอาเภอศรีส าคร จังหวัดนราธิวาส ขยายการ
ดาเนินการออกไปในสองพื้นที่ คือ ใกล้นิคมสร้างตนเองศรีสาคร และหมู่ 5 บ้านกาหลง ตาบลศรีสาคร
235

เรื่องเดียวกัน, หน้า 5, 15-17.
236
สานั กงานเลขานุก ารคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ประสานงานโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชด าริ
(สน.กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการที่อยู่ใน
ขอบข่ายการประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2527), หน้า 6.
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อาเภอศรี ส าคร จั ง หวั ดนราธิว าส ด าเนิน การโดยกรมประชาสงเคราะห์ เพื่ อท าเป็น ไร่ ส าธิต แก่
ประชาชนบนเนื้ อที่ประมาณ 700 ไร่ การส่ งเสริมการปลูกข้าวนี้เพื่อส่งเสริมให้ส มาชิกนิคมสร้าง
ตนเองลดค่าใช้จ่ ายลง และเพิ่มรายได้ไปพร้อมกัน การดาเนินการนี้ใช้งบประจาปี 2527 จานวน
2,070,910 บาท237
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวและทานาขั้นบันไดในเขตนิคมพัฒนาตนเองภาคใต้ จังหวัด
นราธิวาส มีที่มาจากนิคมสร้างตนเองสุคิริน มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบน้อย ทาให้ทั้งสองพื้นที่จาต้อง
อาศัยข้าวจากภายนอกนิคมที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริรายงานว่าทั้ง “หายากและมีราคา
แพง” รัชกาลที่ 9 จึงทรงมีพระราชดาริให้ขยายพื้นที่ปลูกข้าวในนิคมฯ ทั้งในพื้นที่ราบและบริเวณ
พื้นที่ภูเขา ซึ่งเพาะปลูกเป็นแบบนาขั้นบันได้ ส่วนนิคมสร้างตนเองศรีสาครก็ประสบกับปัญหาขาด
แคลนข้าวบริ โภคเช่น กัน จึงได้มีการดาเนินการขยายพื้นที่ปลู กข้าวในลักษณะเดียวกับนิคมสร้าง
ตนเองสุคิริน238 ปี 2528 ได้ดาเนินการในบ้านกาหลง หมู่ที่ 5 ตาบลศรีสาคร อาเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส บ้านไอจะดา (คลอดน้าใส 1) บ้านไอจะดา (คลองน้าใส 2) ตาบลบางตง อาเภอรือเสาะ อยู่
ในเขตของนิคมสร้างตนเองศรีสาคร บ้านปารีย์ ตาบลบาโมง บ้านไอปาโจ บ้านไอปาเกาะ และบ้าน
โนนสมบู รณ์ ทั้งหมดอยู่ ในตาบลภูเขาทอง กิ่งอาเภอสุคิริน เขตพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองพัฒ นา
ภาคใต้ กิ่ ง อาเภอสุ คิ ริ น จั ง หวั ด นราธิ ว าส ใช้พื้ น ที่ ด าเนิ นโครงการรวมกั น ประมาณ 660 ไร่ ใช้
งบประมาณ ตั้งแต่ปี 2525-2528 รวมกันประมาณ 12 ล้านบาท239 เป้าหมายอีกประการหนึ่งของ
โครงการนี้ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คือ “เพื่อให้สมาชิกนิคมประกอบอาชีพอยู่ในนิคมอย่างถาวร
อันเป็นการสร้างสถานภาพทางการเมืองในภูมิภาคนี้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น”240
ปี 2529 ได้ขยายการดาเนินการในบ้านไอร์ยาเดะ ตาบลภูเขาทอง ซึ่งอยู่ในเขตนิคมสร้าง
ตนเองสุคิรินอีก 400 ไร่ ขยายการดาเนินการในนิคมสร้างคนเองศรีสาครอีก 100 ไร่ และบ้านไอจะดา
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 51-52.
สานักงานเลขานุก ารคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อประสานงานโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ
(สน.กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการที่อยู่ใน
ขอบข่ายการประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2529), หน้า 32-33.
239
สานั กงานเลขานุก ารคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ประสานงานโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชด าริ
(สน.กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการที่อยู่ ใน
ขอบข่ายการประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2528), หน้า 53-54.
240
เรื่องเดียวกัน, หน้า 54.
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229
(คลองน้ าใส1) อี ก 40 ไร่ ในปี นี้ กปร. สนั บ สนุ น งบเพิ่ ม เติ ม อี ก 7,290,220 บาท 241 จนปี 2530
โครงการนี้มีพื้นที่โครงการ 860 ไร่ ในเขตนิคมสร้างตนเองสุคิริน ครอบคลุม 5 หมู่บ้านของตาบลภูเขา
ทอง คือ บ้านไอกาเปาะ บ้านภูเขาทอง บ้านไอปาโจ บ้านโต๊ะโมะ บ้านโนนสมบูรณ์ และมีพื้นที่ 614
ไร่ใน 2 หมู่บ้านของตาบลมาโมง คือ บ้านปารีย์ และบ้านไอร์ยาเด๊ะ และมีพื้นที่ 700 ไร่ในเขตนิคม
สร้างตนเองศรีสาคร ครอบคลุมหมู่บ้านกาหลง บ้านไอจะดา (คลองน้าใส 1 คลองน้าใส 2 )242 แม้จะมี
การขยายการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง หากแต่โครงการเหล่านี้ยังมีปริมาณผลผลิตไม่มากเท่าที่ควร
เนื่องจากประสบปัญหาสภาพดินการรบกวนจากศัตรูพืช สภาพที่นาหลายแห่งมีสภาพเป็นพื้นที่พรุทา
ให้ปรับสภาพเป็นนาได้ลาบาก และในพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองอาเภอศรีสาคร ยังประสบปัญหาจาก
“ผู้ก่อการร้ายกลุ่มต่างๆ”243 และยังประสบปัญหาที่ปลูกข้าวบางส่วนถูกทิ้งร้าง เนื่องจากสมาชิกส่วน
ใหญ่ของนิคมสร้างตนเองเหล่านี้มีอาชีพทาสวนยางพารา ไม่มีความชานาญในการใช้โคหรือกระบือ244
นอกจากนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทางด้านการพัฒนาการเกษตรในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในระยะเวลานี้ ยังมีโครงการจัดที่ดินตามพระราชดาริทุ่งสาเมาะ อาเภอรามัน จังหวัด
ยะลา ที่ดาเนินการในบริเวณทุ่งเลี้ยงสัตว์ทุ่งสาเมาะ ตาบลวังพญาและตาบลท่าธง อาเภอรามัน บน
เนื้อที่ 8,000 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการ “จัดที่ดินให้แก่ราษฎรที่ไม่มีที่ท่ากินโดยไม่ได้กรรมสิทธิ์”245
และโครงการจัดที่ดินตามพระราชดาริทุ่งสาเมาะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา เริ่มดาเนินโครงการในปี
2526 และมีแผนดาเนินการไปจนถึงปี 2531 เป็นโครงการจัดที่ดินให้ประชาชนได้เข้าทากิน โดยเน้น
ส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการมีอาชีพเลี้ยงสั ตว์เพิ่มเติม มีกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร
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สานั กงานเลขานุก ารคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ประสานงานโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชด าริ
(สน.กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการที่อยู่ใน
ขอบข่ายการประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2529), หน้า 39.
242
สานั กงานเลขานุก ารคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ประสานงานโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชด าริ
(สน.กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการที่อยู่ใน
ขอบข่ายการประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2530), หน้า 23-24.
243
เรื่องเดียวกัน, หน้า 62, 64.
244
สานั กงานเลขานุก ารคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ประสานงานโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชด าริ
(สน.กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการที่อยู่ใน
ขอบข่ายการประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2529), หน้า 35.
245
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สน.
กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการในขอบข่าย
การประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2527), หน้า 39.
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และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ถึงปี 2528 ใช้งบประมาณไปแล้วประมาณ 5 ล้าน
บาท246
4.2.2.4.2.1. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เริ่มดาเนินการเมื่อวันที่
6 มกราคม 2525 เพื่อสนองพระราชดาริของรัชกาลที่ 9 ที่จะแก้ปัญหาเรื่องดินพรุในจังหวัดนราธิวาส
และจังหวัดใกล้เคียงที่มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 400,000 ไร่ ซึ่งดินเหล่านี้เกิดจากโครงการระบายน้าออก
จากพรุที่ถือกาเนิดและดาเนินการในระยะก่อนหน้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองตั้งอยู่ระหว่างบ้าน
พิกุลทองกับบ้านโคกสยา ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีกรมพัฒนาที่ดินเป็น
หน่วยงานหลักในการบริหารและประสานงานกับหน่วยงานราชอื่นๆ หน่วยงานที่ มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินโครงการฯมีหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมป่าไม้ กรมปศุสัตว์
กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการศึกษานอกโรงเรียน สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรป.กลาง การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจังหวัดนราธิวาส ทางศูนย์ฯมีเนื้อที่ประมาณ 502 ไร่ เป็นพื้นที่พรุสาหรับการ
ทดลองวิจัย 308 ไร่ และได้ขยายพื้นที่วิจัยออกไปในหมู่บ้านบริวารจานวน 8 หมู่บ้าน คือ บ้านพิกุล
ทอง บ้านโคกสยา บ้านเขาตันหยง บ้านใหม่/สะปอม บ้านยาบี บ้านคีรี บ้านเปล และบ้านบางมะนาว
ใช้เนื้อที่ทดลองและวิจัยในหมู่บ้านเหล่านี้รวมกันประมาณ 27,000 ไร่247
เป้าหมายสาคัญของศูนย์ฯ คือ “ศึกษาและพัฒนาดินอินทรียวัตถุ รวมทั้งดินที่มีปัญหาอื่นๆใน
พื้นที่พรุให้สามารถน่ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ” และดาเนินการ
ทดลองวิจัยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง และป่าไม้ ที่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
พื้น ที่พรุ แห้ง เพื่อให้ศูน ย์ฯเป็น แหล่ งเผยแพร่ความรู้และเป็นศูนย์กลางการพัฒ นาอาชีพทางด้าน
เกษตรกรรมที่ส าคัญ 248 โครงการได้ว างเป้ าหมายการด าเนิ น งานระหว่า งปี 2525-2531 ซึ่ ง เป็ น
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กองโครงการ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , โครงการอั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ด้านพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , (ม.ป.ท., 2528), หน้า
312-314.
247
สานั กงานเลขานุก ารคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ประสานงานโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชด าริ
(สน.กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการที่อยู่ใน
ขอบข่ายการประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2530), หน้า 9, 45.
248
เรื่องเดียวกัน, หน้า 9-10.

231
เป้าหมายสูงสุดของศูนย์ฯ คือ การยกระดับรายได้ของประชาชนในหมู่บ้านบริวารของโครงการ เพื่อให้
ประชาชนเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น249
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองประกอบไปด้วยศูนย์สาขาจานวน 3 สาขา คือ โครงการสวน
ยางเขาตันหยง (ศูนย์สาขาที่ 1) ตั้งอยู่ในเขาตันหยง อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดาเนินการปลูกยาง
พันธุ์ดีเพื่อเป็นแหล่งสาธิตและก่อสร้างโรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับใช้ผลิตยางแผ่นชั้นดี
ให้กับประชาชนในหมู่บ้านบริ วารของศูนย์ฯมีกรมวิช าการเกษตร (ศูนย์วิจัยการยางสงขลา) เป็น
หน่วยงานดาเนินการ โครงการหมู่บ้านปิแนมูดอ (ศูนย์สาขาที่ 2) ดาเนินการในหมู่บ้านปิแนมูดอ หมู่ที่
10 ตาบลบูกิ๊ต อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ส่งน้าของอ่างเก็บน้า
ปิแนมูดอให้เป็นที่ทากินของประชาชน เพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างและเป็นจัดระบบสหกรณ์
การทานาแบบใหม่ มีสานักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดนราธิวาส และอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ร่วมกับศูนย์ฯในการดาเนินการ และศูนย์สาขาที่ 3 คือ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ อาเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ดาเนินการในบ้านโคกไทร ตาบลโฆษิต อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มี
เป้าหมายในการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยและจัดตั้งเป็นหมู่บ้านปศุสัตว์ ที่ประชาชนมี
รายได้จากการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงโค250
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสวนยางเขาตันหยง ได้เริ่มดาเนินโครงการในปี 2526 มีผู้ขอรับ
การสงเคราะห์การทาสวนยางพาราพันธุ์ดีตั้งแต่ปี 2526-2529 จานวน 612 คน ซึ่งทางศูนย์ได้แนะนา
วิธีการปลูกและบารุงรักษา จัดทาแปลงสาธิต และเร่งรัดให้ผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์โค่นยางเก่าคือยาง
พันธุ์พื้นเมือง การดาเนินการทางด้านดังกล่าวนี้ทาโดยสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
ส่วนกรมวิชาการเกษตรได้ดาเนินการปลู กยางพันธุ์ดีในบริเวณพื้นที่ทดลองของศูนย์ฯ ตั้งแต่ปี 2518
จนกระทั่งปี 2528 สร้ างรายได้ให้ศูนย์ฯประมาณกว่า 29 ล้านบาท เมื่อเข้าสู่ ปีงบประมาณ 2529
โครงการนี้จึงใช้ชื่อว่า “งานศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติครบวงจร-เขาสานัก” ดาเนิน
การศึกษาการพัฒนาการแปรรูป ยาง โดยการก่อสร้างและพัฒนาโรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 42-43.
สานั กงานเลขานุก ารคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ประสานงานโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชด าริ
(สน.กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการที่อยู่ใน
ขอบข่ายการประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2527), หน้า 21-22, 24.; กองโครงการ สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ด้านพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงในส่วน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ม.ป.ท., 2528), หน้า 325.
250
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ใช้อบยางของศูนย์ฯและเป็นที่สาธิตการอบยางแก่ประชาชนในพื้นที่ และยังมีการก่อสร้างโรงงานผลิต
ยางฟองน้ารองพรมและโรงงานผลิตเท้าเทียมที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในปีเดียวกัน251
ปี 2529 ทางศูนย์ฯได้ดาเนินโครงการก่ อสร้างโรงสีข้าวพระราชทาน ดาเนินการโดยกรม
ชลประทานในพื้ น ที่ ห มู่ ที่ 4 บ้ า นปู ยู ตาบลเกาะสะท้ อน อ าเภอตากใบ จัง หวั ดนราธิว าส มี กรม
ชลประทานและกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการภายใต้งบประมาณ 1,763,230
บาท มีเป้าหมายในการบริการสีข้าวแก่เกษตรกรที่อยู่ใ นเขตตาบลสะท้อน ตาบลพร่อน ตาบลโฆษิต
และตาบลบางขุนทองของอาเภอตากใบเป็นหลัก แต่โครงการนี้ประสบปัญหาเกษตรกรในพื้นที่นาข้าว
มาสีน้อย และข้าวที่สีออกมาไม่สวยเหมือนข้าวของโรงงานเอกชน252
การดาเนินการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่ดินพรุแห้งผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ทาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้ข้อมูลว่า ทาให้รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของหมู่บ้านบริวารทั้ง
8 หมู่บ้านเพิ่มสูงขึ้นกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ คือ จากรายได้ 8,918 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2525 เป็น
18,959 บาท ในปี 2530 รายได้เหล่านั้นแทบทั้งหมดไม่ได้มาจากการเกษตรแต่ม าจากการรับจ้าง ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่การจ้างงานในชุมชนเพิ่มมากขึ้นและยังมีการอพยพโยกย้ายไปทางานรับจ้างในประเทศ
มาเลเซีย ในขณะที่รายได้จากการเกษตรหรือการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นเพียง 50 เปอร์เซ็นต์253 นับตั้งแต่
เริ่ มด าเนิ น โครงการในปี 2525 ถึงปี 2532 ศู นย์ศึ กษาการพัฒ นาพิ กุ ล ทองใช้ งบประมาณไปแล้ ว
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กองโครงการส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ด้านพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ม.ป.ท., 2530), หน้า
224-225; สานักงานเลขานุการ กปร., รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้
(เฉพาะโครงการในขอบข่า ยการประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2528), หน้ า 37-38; ส านั ก งานเลขานุ ก าร
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สน. กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ เฉพาะโครงการที่อยู่ในขอบข่ายการประสานงานของ กปร. (ม.
ป.ท., 2529), หน้า 16,48-49.
252
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สน.
กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการในขอบข่าย
การประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2529), หน้า 9, 46-47; เรื่องเดียวกัน (ม.ป.ท., 2530), หน้า 30.
253
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สน.
กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการในขอบข่าย
การประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2530), หน้า 51-55
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ประมาณ 193 ล้ านบาท เป็น งบจาก กปร. 97 ล้านบาท เป็นงบปกติของหน่วยงานราชการที่เข้า
มาร่วมดาเนินการ 96 ล้านบาท โดยประมาณ254
4.2.2.4.2.2. การจัดการน้าและนิคมสหกรณ์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทางด้านการจัดการน้า นิคมสหกรณ์ และทางด้านการ
พัฒนาการเกษตร เป็นโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกันค่อนข้างมาก และหลายโครงการจะเป็นการ
ดาเนินการภายใต้โครงการเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทางด้าน
การจั ดการน้ าและการพัฒ นานิ คมสหกรณ์ ถือว่าเป็นส่ว นหนึ่งและทาหน้าที่ส นับสนุนโครงการฯ
ทางด้านการพัฒนาการเกษตรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการไม้ แ ก่ น จั ง หวั ด ปั ต ตานี นั บ เป็ น หนึ่ ง ในโครงการทางด้ า นการจั ด การน้ า มี
วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้าเพื่อช่วยพื้นที่เพาะปลูก ดาเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปี 2525 ในพื้นที่พรุด้านกิ่งอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มีกรมชลประทานเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยการก่อสร้างอาคารและประตูระบายน้าใช้งบประมาณตั้งแต่ปี 2524-2525
เป็นเงินราว 13 ล้านบาท255 โครงการน้าแบ่ง จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการทางด้านการจัดการน้าอีก
โครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากพระราชดาริของรัชกาลที่ 9 ว่าควรจะ “ระบายน้่าออกจากพรุโต๊ะแดงให้
ระดับน้่าลดลงได้บ้าง ก็จะท่าให้มีพื้นที่เพาะปลูก ตามบริเวณชายพรุเพิ่มขึ้นอีกมาก และยังจะช่วย
ถ่ายเทน้่าเสียและน้่าเน่า” การดาเนินการหลักของโครงการจึงเป็นการขุดคลองระบายน้าจากพรุโต๊ะ
แดงลงสู่ทะเล พร้อมก่ อสร้างประตูระบายน้าเพื่อระบายน้าในฤดูฝนและเก็บกักน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ ง
โครงการนี้ดาเนินการในหมู่บ้านน้าแบ่ง ตาบลไพรวัณ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ใช้งบประมาณ
ตั้งแต่ปี 2524 ถึงปี 2526 ราว 54 ล้านบาท256
กรมชลประทานยังมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ คือ โครงการชลประทานมูโนะ จังหวัด
นราธิวาส เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและส่งน้าเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกจานวน 100,000 ไร่ ปี 2526
งบประมาณปกติจานวน 127,506,500 บาท ในการก่อสร้างระบบส่งน้าและระบายน้า ในปีเดียวกันนี้
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กองโครงการ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , โครงการอั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ด้านพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , (ม.ป.ท., 2532), หน้า
198.
255
กองโครงการ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , โครงการอั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริด้านพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ม.ป.ท., 2528), หน้า
307.
256
โครงการน้าแบ่ง จังหวัดนราธิวาส เริ่มดาเนินการในปี 2520 เช่นกัน ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 316.
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สานักงานชลประทานที่ 12 ยังจัดสร้างท่อระบายน้าและฝายน้าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก
5 แหล่ง ครอบคลุมพื้นที่กิ่งอาเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา กิ่งอาเภอ
สุคิริน และอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 257 และยังมีโครงการชลประทานขนาดกลาง ภายใต้ชื่อ
“โครงการปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส” มีจุดมุ่งหมายในการระบายน้าและช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก
เช่นเดียวกับโครงการที่กล่าวถึงข้างต้น มีแผนดาเนินการระหว่างปี 2525-2528 ใช้งบประมาณเฉพาะ
ปี 2527 จานวน 44,314,060 บาท258
โครงการฝายทดน้าคลองไอร์ยาเด๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านยาเด๊ะ ตาบลมาโมง กิ่งอาเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส เป็ นโครงการด้านการจัดการน้าที่สนับสนุนโครงการทานาขั้นบันได ที่กรมชลประทาน
กาหนดงบประมาณไว้ในปี 2529 ไม่เกิน 7,500,000 บาท ในปี 2529 กรมชลประทานยังได้สร้าง
โครงการชลประทานขนาดเล็กในเขตอาเภอยี่งอ ระแงะ รือเสาะ และอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
อีก 4 โครงการใช้ง บรวมกัน เป็ น เงิน 18,194,000บาท 259 ปี 2530 กรมชลประทาน ยังได้ดาเนิ น
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้าบ้านโคกเบียก-บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ตาบลโฆษิต อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส โครงการคลองส่งน้าและคลองระบายน้าบ้านโคกกูแว หมู่ที่ 5 ตาบลพร่อน อาเภอ
ตากใบ จั ง หวั ดนราธิ ว าส กปร. สนั บสนุน งบประมาณรวมกัน ราว 33 ล้ านบาท และมีโ ครงการ
ชลประทานขนาดเล็กในปีเดียวกันนี้อีก 2 โครงการ คือ โครงการฝายทดน้าบ้านปาแดกือแย ตาบล
ปะลุกาสาเมาะ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และโครงการท่อระบายน้ากูตง 2 ตาบลบองอ อาเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส ใช้งบประมาณรวมกันราว 7 ล้าน 3 แสนบาท260
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทางด้านการจัดการน้า ยังคงมีพื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่
อยู่ในเขตจังหวัดนราธิวาส ปี 2531 นราธิวาสมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 1 โครงการ ขนาด
กลาง 5 โครงการ และขนาดเล็ก 90 โครงการ และในปีนี้ยังมีการดาเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้าบางนรา
257

กองโครงการ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผลการดาเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2526 (ม.ป.ท.: ฝ่ายแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
และดาวเทียม กองจัดการป่าไม้ กรมป่าไม้, ม.ป.ป.), หน้า 164, 173.
258
กองโครงการ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผลการดาเนินงาน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริด้านการเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2527 (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), หน้า 215.
259
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สน.
กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการในขอบข่าย
การประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2529), หน้า 59, 76.
260
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สน.
กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการในขอบข่าย
การประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2530), หน้า 28-40,74
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ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่มีเป้าหมายในการป้องกันน้าเค็มไม่ให้ไหลเข้าแม่น้าบาง
นรา เก็บกักน้าจืดไว้ใช้ในพื้นที่ลุ่มน้าบางนรา บรรเทาอุทกภัยและระบายน้าในเขตใกล้เคียง เป็นแหล่ง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และเพื่อคุมระดับน้าใต้ดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ใช้งบประมาณ 1,425.36 ล้าน
บาท เป็นเงินที่ได้รับการช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นกว่า 744 ล้านบาท261 ปี 2531 จังหวัด
นราธิวาสมีโครงการชลประทานขนาดเล็กอีก 4 โครงการดาเนินการในอาเภอบาเจาะและอาเภอศรี
สาคร ใช้งบประมาณรวมกันราว 38 ล้านบาท262 ส่วนในปี 2532 มีการดาเนินโครงการชลประทาน
ขนาดเล็กในพื้นที่เขตอาเภอสุไหงปาดี บาเจาะ และอาเภอศรีสาคร ของจังหวัดนราธิวาสจานวน 3
โครงการ ใช้งบประมาณราว 16 ล้านบาท263
ในส่วนของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิคมสหกรณ์ มีโครงการพระราชดาริทุ่งลิปะสะ
โง จังหวัดปัตตานี264 นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาน้าท่วมและช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สาคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทางด้านการจัดการน้าในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีจุดมุ่งหมายตามโครงการจัดตั้งนิคมสหกรณ์ คือ เพื่อจัดตั้ง “ชุมชนใหม่”
หรือ “หมู่บ้านที่ดินจัดสรร” 3 หมู่บ้าน เพื่อให้เป็น “หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง” ดาเนินการในท้องที่
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในเนื้อที่ 15,000 ไร่ ใช้งบประมาณตั้งแต่ปี 2524-2528 เป็นจานวน
11,956,887 บาท มีกรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็น
ผู้ดาเนินการ265 แต่โครงการประสบปัญหาสมาชิกและคณะกรรมการของสหกรณ์ที่ใช้ชื่อว่า สหกรณ์

261

โครงการพัฒนาลุ่มน้าบางนรา ได้กาหนดแผนการก่อสร้างไว้ระหว่างปี 2531-2539 ดู จังหวัดนราธิวาส
, ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส ปี 2532, หน้า 65-67.
262
กองโครงการ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , โครงการอั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ด้านพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ม.ป.ท., 2531), หน้า
189.
263
กองโครงการ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , โครงการอั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ด้านพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ม.ป.ท., 2532), หน้า
217.
264
โครงการพระราชดาริทุ่งลิปะสะโง เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2521 และเป็นโครงการที่ไม่ได้ระบุระยะเวลา
สิ้นสุดโครงการไว้ในแผน
265
กองโครงการ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , โครงการอั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ด้านพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ม.ป.ท., 2528), หน้า
308-310.
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การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จากัด “ไม่ให้ความสนใจต่อกิจการสหกรณ์เท่าที่ควร” และ “สมาชิกส่วนหนึ่ง
ออกไปท่างานนอกแดนสหกรณ์ เช่น...มาเลเซีย”266
นอกจากนี้ยังมีโครงการปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส ดาเนินการในพื้นที่ตาบลปิเหล็ง อาเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส โดยเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2525 มีเป้าหมายในการระบายน้าจากบึงยามูลงสู่
แม่น้ายะกัง และเพื่อช่วยเหลือพื้ นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง โดยการก่อสร้าง
คลองระบายน้ า คั น กั้ น น้ าและอาคารในคลองระบายน้ า นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2525-2529 โครงการนี้ ใ ช้
งบประมาณไปแล้ ว 100,524,998 บาทโดยประมาณ 267 และในปี 2529 ได้มีโ ครงการพัฒนานิคม
สหกรณ์ปิเหล็งอีกครั้งภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ตั้ง ร.5 พัน 5268
การพัฒ นาพื้น ที่สามจั งหวัดชายแดนภาคใต้ผ่ านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริใน
ระยะเวลานี้ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะการเกษตรบนพื้นที่พรุเดิมที่
มีลั กษณะเป็ น ดิ น เปรี้ ย ว โดยการค้น หาและทดลองการปลู ก พืช ปศุสั ตว์ และประมง ที่ส ามารถ
ดาเนินการบนดินที่มีลักษณะเช่นนี้ได้ การให้ความสาคัญกับการเกษตรเป็นหลักยังเห็นได้จากการ
สร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้าเป็นจานวนมากในระยะนี้ เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมและหล่อ
เลี้ยงพื้นที่เกษตรของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาคมนาคมของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในระยะนี้ แท้จ ริงแล้วคือการก่อสร้างเส้นทางเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการอื่น ๆ และเป็ น เส้ น ทางในการล าเลี ยงผลผลิ ตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้ เคียง เป้าหมายสูงสุดของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริคือ การพยายามในการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับ
รายได้ของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสลายปัจจัยที่เอื้อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไป
อยู่กับฝ่ายต่อต้านรัฐบาล แม้ว่าความยากจนจะไม่ใช่บ่อเกิดที่แท้จริงของการใช้ความรุนแรงหรือการ
ก่อการร้ายเพื่อต่อต้านรัฐบาล และไม่สามารถเป็นเชื้อไฟที่ทาให้เกิดการก่อความรุนแรงเพื่อต่อต้าน

266

กองโครงการ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผลการดาเนินงาน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2527, หน้า 285.
267
กองโครงการ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , โครงการอั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ด้านพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ม.ป.ท., 2528), หน้า
320-321.
268
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สน.
กปร.), รายงานผลการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเขตภาคใต้ (เฉพาะโครงการในขอบข่าย
การประสานงานของ กปร.) (ม.ป.ท., 2529), หน้า 65-66.
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รัฐบาลด้วยตัวของมันเอง หากแต่ความยากจนสามารถนามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการถูกกดขี่ ของ
รัฐบาล โดยกองกาลังที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลในพื้นที่ได้269
การแก้ปัญหาความยากจนจึงกลายเป็นเป้าหมายสูงสุดของโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดาริ และโครงการพัฒ นาทุกประเภทของรัฐ เนื่องจากการดาเนินการพั ฒ นาทั้งหมดล้ ว นเป็นการ
พยายามแก้ต้น ตอของความยากจนตามความคิด ความเชื่อ และความรับรู้ของรัฐในเวลานั้น แต่
อย่างไรก็ตามข้อมูลที่นาเสนอในที่นี้ยังมีข้อจากัดในแง่ของการเป็นข้อมูลของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริที่อยู่ในการประสานงานของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ (กปร.) และที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกือบทั้งหมด ซึ่งเป็น
ข้ อ จ ากั ด ในการมองการด าเนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริในมิติที่กว้างขึ้น

4.3. การขยายตัวของอุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐ
ในช่วงปี 2521-2524 เนื่องจากข้อมูลหลักฐานเป็นของจังหวัดปัตตานี จึงจะขอยกตัวอย่าง
จังหวัดปัตตานี เป็นกรณีตัวอย่ างของการขยายตัว ของอุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดปัตตานีเริ่มมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมในจังหวัดในปี 2523 จากการพิจารณาจากจานวน
โรงงานอุตสาหกรรมในจั งหวัดจากปี 2521-2524 มีจานวนโรงงาน 428, 442, 659 และ 714 โรง
ตามลาดับปี ซึ่งจะเห็นถึงจานวนที่พุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดในปี 2523270และมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดตลอดช่วงปี 2521-2524 ค่อนข้างคงที่คือขึ้นลงอยู่ที่ประมาณ 1,300-1,400 ล้านบาทต่อ
ปี271 แต่ในขณะเดียวกันโรงงานทั้งหมดเป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก จาพวกโรงสีข้าว (มี
จานวนมากที่สุดในช่วงเวลานี้) ทาอิฐ ลังไม้ โรงงานปลาป่น และอุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆแทบ
ทั้งหมด272
ภายหลังปี 2524 จากแนวคิดที่ว่าโครงสร้างการผลิตของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นการ
ผลิ ตยางพาราและประมง ทาให้ ต้องพึ่ง พิงตลาดต่างประเทศเป็นหลั ก โครงสร้า งการผลิ ตที่ไม่ มี
269

เกษียร เตชะพีระ, “สู่ความเข้าใจและทางออก” ใน มลายูศึกษา: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาชน
มลายูมุสลิมในภาคใต้, หน้า 201.
270
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดปัตตานี, หน้า 8, 13
271
ดู “ภาคผนวก” ใน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดปัตตานี, หน้า 10.
272
ข้อมูลของสานักพาณิชย์จังหวัดปัตตานีระบุว่าในระหว่างปี 2523-2524 ปัตตานีมีจานวนโรงงาน 744780 โรงงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลข้างต้นมาก ดู รายงานข้อมูลการตลาดประจาปี 2524, หน้า 12. ซึ่ง
สันนิษฐานว่าเกิดจากการใช้เกณฑ์ในการนับการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างกัน

238
เสถียรภาพเช่นนี้ กอปรกับการขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ที่เพียงพอ สิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นผลให้ประชาชนมีฐานะที่ยากจน ขาดการศึกษา กลายเป็นอุปสรรคของการพัฒนาและนามาสู่
ปัญหาความมั่นคงของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทาให้ภาครัฐต้อง “เร่งพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว
ทุกวิถีทาง” และ “ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตชายแดนภาคใต้ ”273 กรอบคิดเรื่อง
“โครงสร้างการผลิตของพื้นที่ชายแดนมีฐานแคบ” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
5 กลายเป็นกรอบคิดที่มีส่วนสาคัญในการวางโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมกลายเป็นหนึ่งในวิธีการสาคัญที่รัฐเชื่อว่าจะนามา
ซึ่งแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่นี้
ในระหว่างปี 2524-2525 จานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปัตตานี มีจานวน 680-701
โรงงาน ในจั ง หวั ด ยะลามี จ านวน 176-178 โรงงาน ส่ ว นจั ง หวั ด นราธิ ว าสมี จ านวน 421-413
โรงงาน274 นับว่าอยู่ในอัตราที่ขยายตัวน้อยมาก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในปี 2525 อุตสาหกรรมจะมีสัดส่วนอยู่ที่ 5.9 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2526 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(รวมสงขลากับสตูล) มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 2,665 โรง แต่กลับเป็นโรงสีข้าวถึง 1,488
โรง หรื อ ประมาณ 56 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องจ านวนโรงงานทั้ ง หมด นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมที่ มี ก าร
ดาเนินการอยู่ที่มีจานวนมากรองจากโรงสีข้าว คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพารา มี 72 โรง
จ้างแรงงานได้ 3,292 คน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากประมง มี 37 โรง โรงงานห้ องเย็น 19 โรง
โรงงานน้าแข็ง 48 โรง จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมประเภทแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้คอร์ด เช่น ลังไม้ เครื่องเรือน มี 214 โรง อุตสาหกรรมเครื่องจักร เช่น โรงกลึง
โลหะและซ่อมเครื่องยนต์ มีจานวน 209 โรง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรงกลั่นน้ามัน
พืช โรงงานทาขนมปัง โรงน้าแข็ง โรงงานปลาป่น 195 โรงงาน อุตสาหกรรมแร่อโลหะ เช่น โรงงาน
ทาอิฐและปูน 149 โรง ส่วนอุตสาหกรรมที่มีผู้ลงทุนน้อยที่สุด คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มีจานวนเพียง
แค่ 4 โรง จะเห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ อุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าจากภาคการเกษตร โรงงานเหล่านี้สามารถจ้างแรงงานได้ประมาณ 18,832 คน275
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ศูน ย์ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมภาคใต้ กองเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรม, โครงการศึกษาลู่ทางการจัดตั้งเขตพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดที่ จ.ปัตตานี, หน้า 1.
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จัก รกฤษณ์ นรนิติ ผ ดุ งการ, การปกครองท้ อ งที่ต่ า งวั ฒนธรรม: สถานการณ์ ใ นบริ เ วณ 5 จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข, หน้า 38.
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ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้, แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และลู่ทางการลงทุน, หน้า 10, 12.
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ข้อมูลของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวมข้างต้นสอดคล้องกับข้อมูลของจังหวัดปัตตานีในปี
2526 ที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และในจังหวัดปัตตานีมี
โรงงานสีข้าวเป็นโรงงานที่มีเป็นจานวนมากที่สุด คือ 762 โรง เป็นอุตสาหกรรมประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม (รวมโรงสีข้าว) 548 โรง อุตสาหกรรมเครื่องจักร 64 โรง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้และ
คอร์ด 55 โรง แต่ให้ข้อมูลต่างออกไปจากข้อมูลข้างต้นว่าในปี 2524 ปัตตานีมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น
717 โรง ปี 2525 มี 724 โรง และเพิ่มเป็น 762 โรงในปี 2526276
หากพิ จ ารณาอุ ต สาหกรรมเฉพาะในจั ง หวั ด ปั ต ตานี ในปี 2526 โดยพิ จ ารณาเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อจังหวัดปัตตานี จะเห็นว่าปัตตานีมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มโดยไม่นับรวมโรงสีข้า ว อุตสาหกรรมประเภทนี้ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมอาหารทะเล
บรรจุกระป๋อง อุตสาหกรรมการกลั่นน้ามันพืช อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ขนม
โรงน้าแข็ง ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 41 โรง อุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง มี 3 โรง ใช้แรงงาน
ประมาณ 300 คน และมีข้อได้เปรียบตรงที่จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่สามารถจับสัตว์น้าทะเลได้มาก
เป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดสงขลา โรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นมี 4 โรง อุตสาหกรรมน้าแข็งมี 10
โรง ใช้แรงงาน 114 คน โดยส่วนใหญ่เป็นน้าแข็งเพื่อการประมง ส่วนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการทา
ยางและผลิตภัณฑ์ยางมีอยู่ 8 โรง ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมผลิตแผ่นยางรมควัน ยางเครพ น้ายาง
ข้น ฟองน้าจากยางพารา นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมเครื่องบริภัณฑ์ขนส่ง ได้แก่ อุตสาหกรรมการต่อ
และซ่อมแซมเรือ การต่อตัวถังรถยนต์และซ่อมท่อไอเสีย การซ่อมจักรยานยนต์ โรงซ่อมรถยนต์ ซึ่งมี
อยู่ 22 โรง ใช้แรงงาน 160 คน และอุตสาหกรรมห้องเย็น ที่ทาหน้าที่เก็บรักษาสัตว์น้าที่จับได้จาก
ทะเล มี 5 โรง ใช้คนงาน 550 คน หากเปรียบเทียบกับกับจังหวัดอื่นในภาคใต้อุตสาหกรรมห้องเย็น
ของปัตตานีนับว่าอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ผลิตได้ประมาณ 5,464 ตัน มีตลาดทั้งในสหรัฐอเมริกา มาเลเซี ย
ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป และตลาดในประเทศ277
โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้จะกระจุกตัวอยู่ในเขตเทศบาลและตัวเมืองของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เนื่องจากมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการก่อตั้งโรงงาน ปี 2526 จากจานวนโรงงาน
ทั้งหมด 2,665 โรง เป็นโรงงานในเขตเทศบาล 1,264 โรง หรือประมาณ 47 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลื อ
กระจายอยู่ตามอาเภอต่างๆ โดยจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของโรงงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
มากที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกัน คือมี 135 โรง จาก 168 โรง ปัตตานีมีโรงงานตั้งอยู่ในเขต
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ศูน ย์พั ฒนาเศรษฐกิจ อุ ตสาหกรรมภาคใต้ กองเศรษฐกิจ อุต สาหกรรม สานัก งานปลัด กระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรม, แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี, หน้า 11, 13.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 11, 14-16.
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เทศบาล 235 โรง จาก 762 โรง และโรงงานทั้งหมดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 98 เปอร์เซ็นต์เป็น
โรงงานขนาดเล็ก คือ จ้างงานน้อยกว่า 50 คน278
ตารางที่ 10: ตารางแสดงจานวนโรงงานอุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แยกตาม
ขนาดและจังหวัด279
ขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ปัตตานี
752
8
2

ยะลา
158
9
1

นราธิวาส
554
5
-

ด้ว ยข้ อ จ ากั ด ของการขยายตัว ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง
หน่วยงานทางด้านพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐเชื่อว่าจะเป็นสิ่งสาคัญในการแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจที่
มีฐานแคบของพื้นที่นี้ และจะส่งผลให้ประชาชนมีความยากจนน้อยลง ซึ่งจะทาให้ปัญหาความมั่นคง
ลดน้อยลงไปด้วย แต่ด้วยการขยายตัวอย่างจากัดของอุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
“โครงการเขตพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดที่จังหวัดปัตตานี ” จึงถูกเสนอขึ้นโดยศูนย์พัฒ นา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้ กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมีการเริ่มศึกษา
เพื่อทาแผนงานตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2526 โดยกาหนดให้บริเวณหมู่ 8 ตาบลบานา อาเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี บนเนื้อที่ 800 ไร่ ซึ่งห่างจากเขตชุมชนเมืองปัตตานี 4 กิโลเมตร ทางศูนย์
พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้มุ่งหวังให้พื้นที่นี้เป็นแหล่งส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง สิ่งที่
ทางศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้ ได้ดาเนินการไประหว่างเดือนตุลาคม 2526-กันยายน
2527 คือ การสารวจศักยภาพของเนื้อที่ที่จะนามาเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม การศึกษาวิเคราะห์
อุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมจะดาเนินการในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม การจัดทาแผนใหญ่เพื่อ
กาหนดจานวนเงินในการลงทุน และการก่อสร้างพื้นที่ใช้สอย รวมถึงการมอบหมายให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบไปดาเนินการจัดระบบ ไฟฟ้า ประปา ถนน โทรศัพท์ ฯลฯ 280 รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการนี้
จะนามาซึ่ง
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ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้, แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และลู่ทางการลงทุน, หน้า 14-15.
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อุตสาหกรรมขนาดกลาง หมายถึง โรงงานที่จ้า งคนงานระหว่าง 51-199 คน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
หมายถึงโรงงานที่มีการจ้างคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 13.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 28.
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“...การยกระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้าง
งานในสาขาอื่นที่เชื่อมโยงขึ้น...นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างชุมชน ความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม เกิดความเข้าใจ เชื่อมั่นในรัฐบาล ความอยู่ดีกินดีของประชาชนจะ
เป็นรากฐานส่าคัญของความมั่นคงของชาติ”281
นอกจากนี้รัฐยังคาดหวังว่าโครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมที่ปัตตานีนี้จะทาให้มีการลงทุน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท จะมีการก่อตั้งโรงงานไม่น้อยกว่า 50 โรง และจะทาให้ให้เกิดการ
จ้างงานไม่น้อยกว่า 3,000-5,000 คน โดยรัฐจะให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการโดยการลดหย่อน
ภาษี 50 เปอร์เซ็นต์ใน 5 ปีแรกของการดาเนินการ และได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 282
โดยศู น ย์ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมภาคใต้ ได้ เ สนอให้ อุ ต สาหกรรมที่ จ ะเข้ า มาตั้ ง ในเขต
อุตสาหกรรมดั งกล่ าวนี้ ค วรเป็ น อุตสาหกรรมขนาดย่อ มและอุตสาหกรรมขนาดกลาง เนื่ องจาก
สถานการณ์ความรุ น แรงยั งไม่ส ามารถสร้างความมั่นใจให้ กับบริษัทอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินทุน
จานวนมาก และจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีวัตถุดิบมากพอที่จะป้อนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้
และยังได้ศึกษาวิเคราะห์ประเภทอุตสาหกรรมที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒ นาต่อในเขต
พัฒนาอุตสาหกรรมปัตตานี คือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกั บการเดินเรือ อุตสาหกรรมเคมีและอันตราย
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า เช่น อุตสาหกรรมสัตว์น้าทะเลบรรจุกระป๋อง อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปน้ายางพารา อุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ เช่น
อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การแปรรู ป ไม้ ย างพารา อุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เช่ น
อุตสาหกรรมน้าดื่ม อุตสาหกรรมไก่แช่แข็ง อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาและพลาสติก อุตสาหกรรม
บริการ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องนวดข้าว และอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิค เช่น อุตสาหกรรมผลิตพัดลม
ไฟฟ้าและแผงวงจรไฟฟ้า283
ประโยชน์ ที่จ ะเกิ ดจากการตั้งเขตอุตสาหกรรมในปัตตานี คือ การเพิ่มประสิทธิภ าพและ
ยกระดับเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม กระจายความเจริญจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเกิดความตื่นตัวในการประกอบอุตสาหกรรม และจะเป็นการปูทางให้
เกิ ด อุต สาหกรรมใหม่ ๆ รั ก ษาความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จ และป้อ งกัน สิ นค้ า ขาดแคลน ท าให้ ก าร
สาธารณูป โภค-สาธารณูป การในพื้น ที่ขยายตัว นามาซึ่ง การจ้างงาน ลดปัญ หาการว่า งงานและ
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อาชญากรรม284 ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้ได้ทาการสารวจความต้องการพื้นที่สาหรับ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม ระหว่างเดือนธันวาคม 2526-เมษายน 2527 ในทุกจังหวัดของภาคใต้
ผลคือในปี 2527 จะมีผู้ประกอบการต้องการเนื้อที่เร่งด่วนประมาณ 212 ไร่ และคาดว่าความต้องการ
ทางด้านนี้จะเพิ่มขึ้นทุกปี การขอเช่าพื้นที่พื้นที่เขตพัฒนาอุตสาหกรรมปัตตานีของผู้ประกอบการ
ต่างๆ เริ่ มมีมาตั้งแต่ปี 2525 มีผู้ ป ระกอบการ 34 รายยื่นคาขอเช่าที่ดินจากองค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัดปัตตานี 372 ไร่ จนกระทั่งปี 2526 มีผู้ขอเช่าทั้งหมด 54 ราย รวมพื้นที่ของเช่าประมาณ 583
ไร่285
ในปี 2527 ขณะที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกาลังจัดทาแผนโครงการจัดตั้งเขต
พัฒ นาอุ ต สาหกรรมที่จั ง หวั ด ปั ต ตานี จั งหวั ดปั ต ตานี ไ ด้จั ด ประชุ มหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ตัว แทน
ภาคเอกชน และเขตโทรศัพท์ส่ วนภูมิภาคที่ 8 สงขลา เพื่อหาลู่ทางขยายการบริการโทรศัพท์เพื่อ
เตรี ย มพร้ อ มรองรั บ โครงการจั ด ตั้ ง เขตอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ จ ะสร้ า งนิ ค ม
อุตสาหกรรมในบริเวณรอบท่าเทียบเรือ บนเนื้อที่ 800 ไร่ โดยเขตโทรศัพท์ส่วนภูมิภาคที่ 8 จะบริการ
โทรศัพท์ทางไกลทุกอาเภอ ขยายออกสู่ ตาบล มีโครงการเพิ่มคู่สาย 1,800 คู่ในระหว่างปี 25282529286
แม้จ ะมีการผลั กดัน ให้ เกิดการขยายตัว ของอุตสาหกรรมในปัตตานี แต่พื้นที่แห่ งนี้ยังติ ด
ขีดจ ากัดสาคัญในการพัฒ นาอุตสาหกรรม คือ การที่โรงงานอุตสาหกรรมส่ว นใหญ่ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ส่ว นใหญ่จ ะเป็น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิ ตทางการเกษตร แต่ทว่าผลผลิตทาง
การเกษตรในพื้นที่มีปริมาณที่ไม่แน่นอน เนื่องจากผลผลิตขึ้นอยู่กับดิน ฟ้า อากาศ เป็นปัจจัยสาคัญ
ซึ่ ง อาจท าให้ ใ นบางช่ ว งเวลาผลผลิ ต อาจไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของโรงงานอุ ต สาหกรรม
โดยเฉพาะยางพาราที่พื้นที่เพาะปลูกจานวนมากยังเป็นยางพันธุ์พื้นเมืองที่ให้ปริมาณน้ายางน้อยอยู่
รัฐจึงพยายามแก้ปัญหาโดยการพยายามพัฒนาผลผลิตทางด้านการเกษตรในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเฉพาะยางพาราและข้าว โดยการส่งเสริมการผลิตในเนื้อที่ขนาดใหญ่ ใช้สายพันธุ์ที่ให้ผล
ผลิตดี เพื่อประโยชน์ในการบริโภคและเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการป้อนโรงงานอุตสาหกรรม287
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การจับสัตว์ทะเลยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ของประชาชนต่ า ทาให้ อานาจซื้อของประชาชนมีน้อย ทาให้ อุ ตสาหกรรมในพื้ นที่ต้องหาตลาด
ภายนอก มีกรุงเทพฯเป็นตลาดเป้าหมายสาคัญ แต่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่งและไม่
สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมในส่วนกลางได้ อีกทั้งในพื้นที่ยังมีปัญหาการก่อความรุนแรงของกอง
กาลังต่อต้านรัฐกลุ่มต่างๆ และการเข้าออกงานบ่อยของแรงงานท้องถิ่น ที่เปลี่ยนอาชีพแรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมไปตามฤดูกาล รวมถึงปัญหาสาธารณูปโภคคือ ถนน ไฟฟ้า และ
ประปา ยังพัฒนาไม่พอต่อการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม288
ปัญหาการเข้าออกงานบ่อยของแรงงานท้องถิ่น มักถูกเรียกว่า “ปัญหาการว่างงานแบบแอบ
แฝง” เนื่องจากคนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหล่านี้จะมีอาชีพของตน คือ เกษตรกรรม
หรือการประมง แต่เมื่อถึงฤดูกาลที่งานเหล่านี้ไม่สามารถทาได้ เช่น ฤดูแล้ง หรือฤดูมรสุม กลุ่มคน
เหล่านี้จะไปสมัครงานในบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นงานไม่ไม่อาศัยทักษะหรือฝีมือมากนัก เมื่อถึงฤดูที่สามารถทาการเกษตรกรรมหรือทาการประมง
ต่อได้ กลุ่มคนเหล่านี้จะออกไปประกอบอาชีพหลั กของตน289 การเกิดกลุ่มคนว่างงานแบบแอบแฝงนี้
แง่หนึ่ งแสดงให้เห็นถึงการเกิดคนกลุ่มใหม่ที่พึ่งพิงทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในอีกด้านหนึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการขยายตัว
ของโรงงานอุตสาหกรรม จนทาให้เกิดกลุ่ม คนในภาคเกษตร ที่เริ่มหันมาพึ่งพิงภาคอุตสาหกรรมเป็น
อีกฐานหนึ่งนอกเหนือจากภาคเกษตรกรรมที่ตนเคยอยู่
ปี 2530 อุตสาหกรรมประมง ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่ทารายได้มากที่สุดของจังหวัดปัตตานี
มี อ ยู่ ทั้ ง หมดจ านวน 31 โรง ส่ ว นอุ ต สาหกรรมการเกษตรแม้ จ ะท ารายได้ ร องลงมา แต่ เ ป็ น
อุตสาหกรรมประเภทที่มีจานวนมากที่สุดของจังหวัด คือ 573 โรง หากรวมโรงงานอุตสาหกรรมทุก
ประเภทแล้วในปี ดังกล่าวนี้ปัตตานีมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 802 โรง ใช้แรงงานทั้งหมด 3,972 คน
จังหวัดนราธิวาสมีจานวนโรงงานทั้งหมด 703 โรง ใช้คนงาน 4,254 คน ในจานวนนี้เป็นโรงสีข้าวกว่า
470 โรง ส่วนจังหวัดยะลามีโรงงานอุตสาหกรรม 173 โรง290 ในปีเดียวกันนี้ชุมชนใหญ่หรือตลาด
ศูนย์กลางของอาเภอในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจ เกิดการขยายตัว
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ขึ้นอย่างเด่นชัด เช่น อาเภอสุไหงโก-ลก อาเภอเบตง กลายเป็นเมืองที่ถือได้ว่ามีความเจริ ญมากที่สุด
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะนี้ นอกจากนี้ตัวอาเภอเมืองปัตตานี อาเภอเมืองยะลา อาเภอ
เมืองนราธิวาสเองเริ่ มขยายตัว เช่น กัน ปัจจัยหนึ่ง ที่ทาให้เกิดการขยายตัว ของเมืองในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้คือเรื่องของการท่องเที่ยว ทาให้เริ่มเห็นร้านคอฟฟี่ช็อพ ภัตตาคารอาหารขนาดใหญ่
รวมถึง สถานรื่นเริงอย่าง โรงภาพยนตร์ ไนต์คลับ สถานอาบอบนวด เริ่มเกิดขึ้นมาจานวนมากเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่มีจานวนการเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเสมอ291
การสนับสนุ นให้ มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลานี้ มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้กิจการโรง
อิฐ ที่เน้ น การทาอิฐ และถ้ว ยรองน้ ายางของนายไพรัตน์ พงษ์สุ ว รรณศิริ โดยโรงอิฐ นี้ตั้ง อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา เริ่มก่อมาตั้งแต่ปี 2520 และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลา
10 ปี จนกระทั่งปี 2530 สามารถผลิตอิฐได้วันละ 10,000 ก้อน มีคนงานในโรงอิฐ 100 คนเศษ และ
มีคนงานในโรงงานทาถ้วยรองน้ายางอีก 100 คนเศษ และได้ใช้ชื่อโรงงานนี้ว่า “โรงงานพงษ์ไทย”292
ซึ่งโรงงานอิฐนั้นเป็นหนึ่งในประเภทโรงงานที่รัฐให้การสนับสนุนในการลงทุนและเสนอแก่นักลงทุนว่า
เป็นกิจการที่สามารถเติบโตได้ดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการจัดตั้งเขตพัฒนาอุตสาหกรรม
ในปัตตานี
นอกจากนี้ในปี 2529 นายไพรัตน์ พงษ์สุวรรณศิริ ยังได้ตั้ง “บริษัทสนไทยยะลา จากัด” ซึ่ง
เป็นกิจการเกี่ยวกับโรงเลื่อยไม้ยางพารา แต่ตัวโรงงานก่อสร้างเสร็จจริงในปี 2530 เมื่อเริ่มดาเนินงาน
ได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ คือ ได้รับการอนุญาตให้ส่งออกไม้ยางอบแห้งไปยังต่างประเทศ
ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลา 5 ปี และไม่ต้องเสียภาษีนาเข้าเครื่องจักร บริษัท
สนไทยยะลามีสิงค์โปร์เป็นตลาดหลักในช่วงปี 2530 และมีโครงการจะนาไม้ยางที่ผลิตได้มาแปรรูป
เป็นเฟอร์นิเจอร์ในปี 2531 โรงเลื่อยไม้ยางพารานี้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยะลาเช่นเดียวกัน มี
คนงานประมาณ 300 คนในปี 2530 แต่ในขณะเดียวกันนายไพรัตน์ ได้คาดว่าปัญหาหนึ่งที่โรงงาน
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เลื่อยไม้ยางพาราของตนจะประสบ คือ ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบมาป้อนโรงงาน เนื่องจากจังหวัด
ยะลามีโรงงานที่รับซื้อไม้ยางพารามาเลื่อยเพื่อทาไม้ลังประมาณ 50 โรง293
กรณีของนายไพรัตน์กับโรงอิฐและโรงงานเลื่อยไม้ยางพาราที่เติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลา
นี้ เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนของประเภทโรงงานที่ได้รับการสนับสนุนจากทางการในการประกอบ
กิจการ โดยเฉพาะด้านการละเว้นภาษีเป็นเวลา 5 ปี รวมถึงการได้รับการสนับสนุนในการดาเนินการ
ทางธุรกรรมต่างๆ แม้ว่ากิจการเหล่านี้จะอยู่นอกพื้นที่จังหวัด ปัตตานีก็ตาม และยังแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงมีลักษณะโรงงานขนาด
เล็กและขนาดกลาง ดาเนินการแปรรูปวัตถุดิบขั้นปฐมไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่าง
เข้มข้น แต่เป็นการใช้แรงงานคนอย่างเข้มข้น การเกิดขึ้นของโรงงานประเภทนี้ ย่อมทาให้เกิดกลุ่มคน
ที่พึ่งพิงและหารายได้จากอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น กลุ่มคนประเภทนี้ขยายตัวไปพร้อม
กับจานวนโรงงานที่ขยายตัวมากขึ้น ลักษณะของการว่างงานแฝงที่กล่าวถึงก่อนหน้า จึงเกิดขึ้นใน
สภาวะที่งานเกษตรกรรมยังเป็นอาชีพหลัก แต่ในขณะเดียวกันการพึ่งพารายได้จากการใช้แรงงานใน
โรงงานอุต สาหกรรมเหล่ านี้ ก็เริ่ มจะเป็ นสิ่ งจาเป็ นมากยิ่ งขึ้น จัก รกฤษณ์ นรนิติ ผ ดุง การ มองว่ า
อุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะนี้
“...ส่ ว นใหญ่เ ป็ น ประเภทครอบครั ว หรื อขนาดเล็ กพอมี บ้าง แต่เ ป็นมาด้ว ย
ตนเองตามยถากรรม และนับว่าพัฒนาช้ามากในอดีตถึงปัจจุบัน สาเหตุเพราะเหตุการณ์
ความไม่สงบของท้องถิ่นที่แล้วมา และการขาดการปูพื้นฐานและส่งเสริมจากทางราชการ
อย่างไรก็ตาม โรงงานที่ราษฎรและนักธุรกิจได้ท่ากัน ได้แก่ โรงงานอบยาง โรงงงานปลา
ป่น ปลากระป๋อง และโรงงานขนาดเล็กเกี่ยวกั บการท่าอาหารซ่อมแซม ท่าเฟอร์นิเจอร์
เป็นต้น ส่วนโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่มีเลย”294
การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐในระยะเวลานี้ มีลักษณะ
ของการออกโครงการที่เอื้อให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้ทรัพยากรจากในท้องถิ่น ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางการเกษตร เช่น ไม้
ยางพารา อุ ต สาหกรรมที่ ข ยายตั ว ในระยะเวลาที่ รั ฐ ให้ ก ารสนั บ สนุ น นี้ มี ลั ก ษณะของการเป็ น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นลักษณะที่แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอด
หลายทศวรรษของสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจั ง หวั ด นราธิ ว าสที่ ก ารขยายตั ว ของ
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 204-206.
จัก รกฤษณ์ นรนิ ติ ผดุ งการ, การปกครองท้ องที่ ต่า งวั ฒ นธรรม: สถานการณ์ใ นบริ เวณ ๕ จั งหวั ด
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อุตสาหกรรมยั งคงเป็ น ไปแบบครั ว เรือ นเสี ยเป็ นส่ ว นมาก โครงการที่มีจุดมุ่ งหมายในการพัฒ นา
อุตสาหกรรมในระยะเวลานี้ เป็นเพียงแค่การออกตัวโครงการที่สร้างบรรยากาศให้เกิดการลงทุน แต่
ยังไม่สามารถหาหลักฐานที่ สามารถระบุได้ว่าโครงการจัดตั้งเขตพัฒนาอุตสาหกรรมปัตตานีประสบ
ความสาเร็จมากน้อยเพียงใด กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะนี้เกิดขึ้นควบคู่กับการพัฒนา
ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมให้ได้คุณภาพเพื่อป้อนตลาดอุตสาหกรรมที่รัฐวางแผนที่จะให้เกิดการ
พัฒนาอย่างจริงจังในพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญคือเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในท้องที่ ซึ่ง
เป็นการแก้ปัญหาความยากจนที่รัฐเชื่อว่าเป็นที่มาอย่างหนึ่งของปัญหาความรุนแรงในพื้นที่แห่งนี้

4.4. อาชีพและรายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อพิจารณาอาชีพของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะนี้ ประมาณปี
2525 ประชาชนยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนใหญ่ คือ ทานา สวนผลไม้ สวนยางพารา
ประมงและประกอบอาชีพ ต่อ เรื อบ้ างในบางท้อ งที่ จากคาบอกเล่ าของข้า ราชการครูใ นระยะนี้
ประชาชนหลายพื้นที่ยังประสพภาวะยากจน โดยแต่ละพื้นที่ประชาชนจะมีอาชีพหลักแตกต่างกันออก
ไป เช่น บางท้องที่ทานาเป็นหลัก บางที่ทาสวนผลไม้เป็นหลัก หรือบางที่ทาสวนยางพาราเป็นหลัก แต่
เป็นที่น่าสังเกตว่าในพื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธนั้น ครูที่ทางานในพื้นที่เหล่านี้มักเล่าว่ า
ประชาชนส่วนใหญ่จะมีฐานะปานกลางถึงขั้นดี หากในท้องที่ใดที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและมี
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ประชาชนในท้องที่นั้นจะมีฐานะยากจน นอกจากนี้หมู่บ้านหรือชุมชนที่มี
อาชีพต่อเรือเป็นอาชีพหลักของชุมชน ฐานะของคนในชุมชนจะค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับชุมชนมุสลิม
อื่น ๆที่ป ระกอบเกษตรกรรมเป็ น อาชีพ หลั ก 295 ครูมุ ส ลิ ม คนหนึ่ งได้เ ล่ า ถึง ฐานะความเป็น อยู่ ของ
ชาวบ้านบริเวณโรงเรียนตลาดนัดกูโบ ตาบลเขาตูม อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ที่ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม
ว่า
“...อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่ท่านา และท่าสวนผลไมจ่าพวกเงาะ ทุเรียน
สวนมะพร้าว สวนยางพาราก็มีบ้าง แต่ส่วนใหญ่มีความอัตคัดขาดแคลนไม่ค่อยพอจะกิน
เพราะที่ท่ากินมีน้อยและจ่านวนประชากรก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บางฤดูกาลชาวบ้านต้อง
อพยพไปรับจ้างกรีดยางพาราที่ต่างอ่าเภอหรือต่างจังหวัด ไปกันเกือบหมดหมู่บ้านเลย
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คงเหลือไว้แต่คนแก่และเด็กๆ...ฐานะทางเศรษฐกิจของชาวบ้านละแวกนี้จัดอยู่ในเกณฑ์
ต่่า...”296
สาหรับจังหวัดปัตตานี ปี 2525 ประมงยังเป็นอาชีพที่ทารายได้ให้แก่จังหวัดเป็นอันดับหนึ่ง
นั่ น คื อ สามารถน ามาบริ โ ภคภายในจั ง หวั ด ได้ อ ย่า งเพี ยงพอ ทั้ งยั ง สามารถส่ ง ไปจ าหน่า ยทั้ ง ใน
ต่างจังหวัดและในต่างประเทศ เฉพาะปีนี้ประมงทารายได้ให้จังหวัดกว่า 900 ล้านบาท ในปีเดียวกันนี้
ปัตตานีมีพื้นที่ทาสวนยาง 308,427 ไร่ เป็นยางพันธุ์ดี 189,402 ไร่ เป็นยางพันธุ์พื้นเมือง 119,025 ไร่
สร้างรายได้ประมาณ 258 ล้านบาท มีการทาสวนมะพร้าว 62,128 ไร่ มูลค่า 8.6 ล้านบาท ทาสวน
ผลไม้ยืนต้น คือ เงาะ ทุเรียน ลางสาด มังคุด ฯลฯ 48,952 ไร่ มูลค่า 307 ล้านบาท มีการทาพืชไร่
และพืชสวน เช่น ถั่วลิสง ถั่วเขียว คะน้า กะหล่าปลี 61,662 ไร่ มูลค่า 49.3 ล้านบาท มีพื้นที่ทานา
340,410 ไร่ มูลค่า 310 ล้านบาทโดยประมาณ แต่การเพาะปลูกข้าวของปัตตานีสร้างผลิตผลต่อไร่ต่า
ซึ่งทางการเชื่อว่ามาจากปัญหาการขาดระบบชลประทานที่ดี การประสบภัยธรรมชาติ คือ ปัญหาน้า
ท่วม และประชาชนยังใช้วิธีการผลิตที่ยังล้าหลัง297
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
ระยะเวลานี้ ในปี 2525 ประชาชนในจังหวัดยะลามีร ายได้เฉลี่ย 14,321 บาทต่อคนต่อปี จัดเป็น
อัน ดับ ที่ 7 ของภาคใต้โ ดยรวม ส่ วนจังหวัดปัตตานีมีรายได้เฉลี่ ย 8,166 บาทต่อคนต่อปี นับเป็น
จั งหวัดที่มีร ายได้เฉลี่ ย ต่อหั ว ต่าที่สุ ดในภาคใต้ โดยภาคใต้มีรายได้เฉลี่ ยต่อหั ว โดยรวมในปีนี้ คื อ
14,376 บาทต่อคนต่อปี298 ในปี 2527 ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสมีรายได้เฉลี่ย 10,497 บาทต่อ
คนต่อปี เมื่อเข้าสู่ปี 2528 ปัตตานีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 10,098 บาทต่อคนต่อปี จังหวัดนราธิวาสมีรายได้เฉลี่ย 12,497 บาทต่อ
คนต่อปี ส่วนจังหวัดยะลามีรายได้เฉลี่ย 16,518 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2530 จังหวัดปัตตานีมีรายได้
เฉลี่ ย 11,108 บาท จั งหวัดนราธิว าสมีรายได้เฉลี่ ย 13,448 บาท ส่ ว นจังหวัดยะลามีรายได้เฉลี่ ย
16,601 บาท299
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 215-216.
ศูน ย์ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมภาคใต้ กองเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรม, แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี, หน้า 6-8.
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ศูน ย์ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมภาคใต้ กองเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรม, แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี, หน้า 6.
299
ดู ดรุณี บุญภิบาล, การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
กับจังหวัดสตูล ซึ่งมีผลกระทบต่อการปกครอง, หน้า 44; ชยากรณ์ ศรีสาคร, “นโยบายของรัฐกับการแก้ไขปัญหา
การบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้, ” หน้า124. ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนในจังหวัดปัตตานีในปี
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แม้ว่ารายได้เฉลี่ ย ต่อหั ว ต่อคนต่อปีของประชาชนในพื้นที่ส ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใ น
ระยะเวลานี้จะมีอัตราสูงขึ้น แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยมาก ส่วนหนึ่งของสาเหตุดังกล่าวอาจ
เป็นเพราะว่าแม้จะมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมบางประการในท้องที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
ระยะเวลานี้ หากแต่เป็นการขยายตัวในลักษณะที่จากัดทั้งในเรื่องของปริมาณโรงงานและพื้ นที่ที่เกิด
โรงงาน ซึ่งมักกระจุกตัวอยู่ในเขตเทศบาลหรือเขตตัวเมืองเท่านั้น แม้จะทาให้เกิดภาวการณ์ว่างงาน
แฝงที่กลุ่มเกษตรกรในท้องที่เริ่มเข้ามาพึ่งพิงรายได้จากภาคอุตสาหกรรม และสับเปลี่ยนการทางานใน
โรงงานกับการทางานในภาคเกษตรกรรมตามฤดูกาล แต่กระบวนการเกิดขึ้น ของกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีมา
เป็นระยะ และมีพลวัตมาก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อพิจารณาจากจานวนผู้ว่างงานในปี 2530 ของจังหวัด
นราธิวาส คือ 11,000 คน จากกลุ่มที่เป็นผู้ใช้แรงงาน 270,599 คน แต่ในปี 2532 กลับเพิ่มขึ้นเป็น
18,443 คน โดยผู้ว่างงานเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่ ผ่านการศึกษาตามระบบของรัฐคือ ระบบ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และมีความคาดหวัดที่จะเข้าทางานในหน่วยงานของรัฐ แต่รัฐมีข้อจากัดใน
การเพิ่มจานวนราชการเพื่อรับคนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในระบบราชการ กอปรกับโรงงานอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นโรงงานขนาดเล็ กที่ใช้ระบบครอบครัวจึงไม่สามารถรองรับจานวน
แรงงานได้มากนัก300
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ ระหว่างปี 25212532 เป็นการพัฒนาที่มีรากฐานมาจากการพัฒนาในช่วงทศวรรษ 2500-2510 อย่างไรก็ตามจะเห็น
ว่าการพัฒนาดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาไปตามแผนที่อยู่ใน “นโยบายความมั่นแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2521” และนโยบายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ เป็นการพยายามในการ “ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตให้ทันสมัย เพื่อให้มีการผลิต การขยายตลาดแรงงาน และการเพิ่มรายได้แก่คน
ไทยมุสลิมมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและให้การสนับสนุนโครงการตามพระราชประสงค์ ส่งเสริมให้มี
การสร้ า งทางหลวงจั งหวัด และทางหลวงชนบทที่ส ามารถติด ต่อ กัน ได้ใ ห้ ม ากที่สุ ด และใช้ ได้ ทุ ก
ฤดูกาล”301

2528 ในเอกสารสองชิ้นนี้ได้ให้ข้อมูลแตกต่างกันค่อนข้างมาก คือ ดรุณีได้ให้ข้อมูลว่ามีรายได้เฉลี่ย 19,226 บาทต่อ
คนต่อปี โดยอ้างข้อมูลจาก สานักงานจังหวัดปัตตานี, บรรยายสรุปจังหวัดปัตตานี 2530, หน้า 41 ในขณะที่ชยา
กรณ์ได้อ้างข้อมูลจาก กองบัญชีประชาชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ผลิตภัณฑ์
ภาคและจังหวัด 2530, หน้า 29 แต่สันนิษฐานว่าข้อมูลจากบรรยายสรุปจังหวัดปัตตานี 2530 ได้อ้างข้อมูลจาก
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2530เช่นกัน ซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดบางประการ ในที่นี้จึงยึดตามข้อมูลของชยากรณ์
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จังหวัดนราธิวาส, ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส ปี 2532, หน้า 78-79.
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ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, บรรยายสรุปเสนอต่อคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 26,
หน้า 15-16.
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การพัฒนาดังกล่าวนามาซึ่งการขยายตัวของเส้นทางคมนาคมสายย่อยที่เชื่อมพื้นที่ตอนใน
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าด้วยกัน คือ เส้นทางที่เชื่อมหมู่บ้านกับหมู่บ้าน หมู่บ้านกับตาบล
หรือตาบลกับตาบลเข้าด้วยกัน โดยเป็นถนนสายย่อยที่สร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมถนนสายหลัก ซึ่ งถูกสร้าง
ขึ้นมาในระหว่างทศวรรษ 2500-2510 เข้าด้วยกัน เนื่องจากถนนสายหลักเหล่านี้ทาหน้าที่ในการ
เชื่อมพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าด้วยกัน และเชื่อมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับภาคใต้
ตอนบน ถนนที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างปี 2521-2532 ยังมีลักษณะของการเป็นถนนที่เชื่อมพื้นที่ชนบท
กับพื้นที่ตัวเมืองเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการลาเลียงผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตัวเมืองและเพื่อ
เอื้อประโยชน์ในการเป็นเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามของรัฐ ใช้ในการเข้าไปปราบปรามกอง
กาลังติดอาวุธที่มักตั้งฐานอยู่ในเขตป่าเขาและพื้นที่ชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของรัฐในเวลานี้ ยังทาให้เห็นถึงการขยายตัวของแหล่งน้าออุปโภคบริโภคขนาดเล็กและ
ระบบชลประทานขนาดใหญ่ จ านวนมาก ซึ่ ง สิ่ ง ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ควบคู่ กั บ การขยายตั ว ของพื้ น ที่
เพาะปลู ก หรื อ พื้ น ที่ ท ดลองเพาะปลู ก ของทางการที่ ด าเนิ น การโ ดยโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ และการขยายตัวของการเพาะปลูกพืชเกษตรสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะข้าวกับยางพารา
ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจานวนมากที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนผ่านการพัฒนาวิธีการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรแบบใหม่
การขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับว่ าเป็นไปอย่างจากัด
มาก แม้รัฐจะมีโครงการเขตพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดที่จังหวัดปัตตานี ในช่วงปลายทศวรรษ
2520 แต่อุตสาหกรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดยังมีลักษณะของหัตถอุตสาหกรรม
หรืออุตสาหกรรมขนาดย่ อมที่เน้นการแปรรูปสินค้าเกษตร และโรงงานเกือบทั้งหมดก็กระจุกอยู่ใน
พื้นที่ตัวเมือง อย่างไรก็ตามในช่วงปลายทศวรรษ 2520 เริ่มเห็นอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่โรงสีข้าวขยายตัว
มากยิ่งขึ้น และการขยายตัวของอุตสาหกรรมในระยะเวลานี้ยังทาให้เกิดกลุ่มแรงงานที่เคลื่อนย้ายไป
มาระหว่างภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ใช้ประโยชน์และได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาทางด้านนี้ของรัฐในการเพิ่มรายได้ แม้ว่าอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่นี้ยังคงเป็นอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลักตลอดทศวรรษ แต่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐก็เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้ระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่นี้สูงขึ้น แม้จะไม่ใช่ตัวเลขที่ก้าวกระโดดก็ตาม

บทที่ 5
“ขบวนการโจรก่อการร้าย” ในฐานะผลกระทบจากนโยบายของรัฐต่อความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคมและการเมืองในพื้นที่ การเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่ม
“ขบวนการโจรก่อการร้าย” นับเป็นความเคลื่อนไหวสาคัญที่ทาให้เห็นว่ากระบวนการพัฒนาของรัฐ
ก่อให้เกิดการต่อต้านกระบวนการพัฒนาที่หนักหน่วงเช่นกัน ในที่นี้จะอธิบายให้เห็นสภาพการคงอยู่
การเคลื่อนไหว ความคิด โดยเฉพาะลักษณะร่วมประการสาคัญของขบวนการโจรก่อการร้าย คือ การ
เคลื่อนไหวต่อต้านโครงการพัฒนาทางด้านการศึกษารวมถึงด้านเศรษฐกิจสังคมของรัฐ ในบทนี้จะให้
ความสาคัญกับเรื่องราวของขบวนการโจรก่อการร้าย ซึ่งเป็นกองกาลังติดอาวุธที่มีลักษณะของการ
เคลื่อนไหวต่อต้านโครงการพัฒนาของรัฐ

5.1. “ขบวนการโจรก่อการร้าย” กับการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในช่วง
ทศวรรษ 2500-2510
ก่อนปี 2515 รัฐเรียกเหล่ากองกาลังติดอาวุธที่มีประชาชนมุสลิมเป็นกาลังและเคลื่อนไหวใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า “ขบวนการแบ่งแยกดินแดน” หรือ “ขบด.” แต่ในต้นปีดังกล่าว
รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ตัดสินใจเปลี่ยนคาเรียกดังกล่าวมาเป็นคาว่า “ขบวนการโจรก่อ
การร้าย” หรือ “ขจก.” เพื่อลดความตึงเครียดจากการใช้คา ซึ่งอาจส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างรัฐ
กับชาวมุสลิมที่เป็นชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าว แต่โดยทั่วไปแล้วกองกาลังเหล่านี้มักนิยมเรียกการ
เคลื่อนไหวของพวกตนว่า “ขบวนการปลดแอกปัตตานี”1
5.1.1. องค์กรนาของ “ขบวนการโจรก่อการร้าย”
5.1.1.1. บีเอ็นพีพี
หากเชื่อข้อมูลของสุรินทร์ พิศสุวรรณ องค์การนาสาคัญที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกอง
กาลังติดอาวุธที่มีลักษณะของการเป็นขบวนการโจรก่อการร้ายหรือขบวนการปลดแอกปัตตานีหรือ
ปาตานี องค์ ก รแรกที่ ถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น คื อ องค์ ก รบี เ อ็ น พี พี (BNPP-Barisan National Pembesan
Patani-แนวร่ วมปลดแอกแห่ งชาติปาตานี) ก่อตั้งขึ้นในช่ว งสงครามโลกครั้งที่สอง โดยตนกูมะไฮ
1

กัมปนาท จินตวิโรจน์, ผมรู้จักเปาะเยะดีกว่าใครใคร (กรุงเทพฯ: วิทวัส, 2522), หน้า 55, 81.
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ยิดดิน ซึ่งเป็นบุตรชายคนสุดท้องของเจ้าเมืองปัตตานีคนสุดท้าย คือ ตนกูอับดุลกาเดร์ กามารุดดิน ที่
ลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่มาเลเซีย โดยอาศัยเงื่อนไขจากสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาตนกูมะไฮ ยิดดิน
เสียชีวิตในปี 2496 ตนกูยะลา นาแซร์ (นายอดุลย์ ณ สายบุรี) 2 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นราธิวาสที่หลบหนีภัยการเมืองไปยังรัฐกลันตันของมาเลเซียในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ขึ้นเป็น
ผู้นาแทน
องค์กรนี้มีลักษณะของความเป็นกษัตริย์นิยมมาตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร กล่าวคือ มีเป้าหมายใน
การสร้ างปัตตานีห รือปาตานีที่หมายรวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดให้ กลั บยิ่งใหญ่เหมือน
อาณาจักรปัตตานีในอดีต โดยมีสุลต่านเป็นประมุข กลุ่มนี้จึงมีความสายสัมพันธ์กับกลุ่มอนุรักษนิยม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้3สอดคล้องกับสิ่งที่นิธิ เอียวศรีวงศ์ มองว่า “บีเอ็นพีพีมีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟู
รัฐปัตตานีในอุดมคติของอดีต เพื่อต่อต้านแนวสังคมนิยมของบีอาร์เอ็น จึงอยากรักษาจารีตประเพณี
อันดีของมลายู”4
ในขณะที่อิมรอน มะลูลีม ได้อ้างข้อมูลของวันกาเดร์ เจ๊ะหมาน (W.K. Che Man) เล่าประวัติ
ของบีเอ็นพีพีว่า เกิดจากการรวมตัวกันของขบวนการกัมปาร์ (GAMPAR-Gabogan Melayu Pattani
Raya) ซึ่งก่อตั้งโดยตนกูมะไฮ ยิดดิน และขบวนการ PPM (Pattani Movement) ซึ่งองค์กรทั้งสอง
เป็ นองค์กรที่เน้น เคลื่ อนไหวทางการเมือง และใช้ความรุนแรงเป็นบางครั้งในการเคลื่อนไหวช่ว ง
ทศวรรษ 2490 เพื่อปลดปล่อยจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกจากการปกครองของรัฐบาลไทย ต่อมา
ตนกูยะลา นาแซร์ อดีตรองหัวหน้าของกัมปาร์ ได้ดึงสมาชิกจากองค์กรทั้งสองในการก่อตั้งบีเอ็นพีพี

2

ตนกูยะลา นาแซร์ เป็นบุตรของพระยาสุริยะสุนทรบวรภักดี เจ้าเมืองสายบุรี เกิดเมื่อปี 2453 เคยศึกษา
ในวชิราวุธวิทยาลัย (โรงเรียนมหาดเล็กหลวง) จนสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเข้ามารับราชการใน
แผนกอัยการของจังหวัดสายบุรี (ในขณะนั้น) ระยะหนึ่งจึงลาออกเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว ต่อมาสามารถลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดนราธิวาสได้กว่า 2 สมัย ปี 2487 ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อจอมพลป. พิบูล
สงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ความว่า ข้าราชการไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กดขี่และเหยียบย่า
ศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมมลายูของคนในพื้นที่ แต่รัฐบาลได้ตอบหนังสือดังกล่าวว่า สิ่งที่ข้าราชการเหล่านั้นทา
“ชอบด้วยกฎหมาย” คือ รัฐนิยม 12 ฉบับในขณะนั้น ตนกูยะลาจึงลี้ภัยการเมืองไปอยู่รัฐกลันตันของมาเลเซียกับ
พี่ชายคือตนกูปัตตารอนับแต่บัดนั้น ดู กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้ (กรุงเทพฯ: ไตรมิตร,
2517), หน้า 61-63.
3
สุรินทร์ พิศสุวรรณ, “เงื่อนไขทางการเมืองที่นาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ”
หน้า 49-52.
4
นิธิ เอี ย วศรี ว งศ์ , “สังเขปประวั ติ ศ าสตร์ มลายู ปั ต ตานี , ” ใน มลายู ศึ ก ษา: ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
ประชาชนมลายูมุสลิมในภาคใต้, นิธิ เอียวศรีวงศ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), หน้า 53.

252
ขึ้นในปี 2502 โดยผู้น าส่วนใหญ่ในระยะแรกเป็นพวกขุนนางเก่าและผู้นาทางศาสนา 5 หากยึดถือ
ข้อมูลตามนี้แล้วองค์กรบีเอ็นพีพี ก่อร่างขึ้นมาอย่างชัดเจนในปี 2502 โดยพัฒนามาจากบรรดาองค์กร
ชาตินิยมปัตตานีที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยตนกูมะไฮ ยิดดิน ในต้นทศวรรษ 2500 มี
นักศึกษาด้านศาสนาอิสลามจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ศึกษาอยู่ในประเทศมาเลเซีย
เข้าร่วมกับองค์กร และเริ่มก้าวขึ้นมามีบทบาทสาคัญ ได้แก่ นายบัดรี ฮัมดัน นายอับดุลฟาตาห์ อูมาร์
นายอัดนัน อูบัยดะห์ อุสตาด อาซุลลีน (อาซูดิง บินอับดุลซาและห์) นายหะยีมู หะมะ โดล์ ดร.วันสุไล
มานหรือแวสะแลแม โดยผู้นากองกาลังติดอาวุธในพื้นที่นั้นมีนายดือเระ มะดีเยาะ (บาปะ อิดริส) หรือ
ที่รู้จักกันในนาม “เปาะเย๊ะ” เป็นผู้นาคนสาคัญ6
ราวปี 2514 เกิดการแตกแยกขึ้นภายในองค์กรบีเอ็นพีพี ทาให้สมาชิกภายในแตกออกเป็น
สองสาย คือ สายที่ยังคงอยู่กับบีเอ็นพีพีภายใต้การนาของตนกูยะลา นาแซร์ กับอีกสายหนึ่งได้แยกตัว
เข้าร่วมกับบีอาร์เอ็น (BRN-Barisan Revolution National-แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติปาตานี)7 จนเข้า
สู่ปี 2515 ตนกูยะลานาแซ เริ่มมอบหมายให้ตนกูมะฮูดินหรือตนกูกูมา ผู้เป็นหลานชายรับช่วงต่อใน
การเป็นดาเนินการแทนตน8 ต่อมาในปี 2520 ตนกูยะลา นาแซร์ เสียชีวิตลงทาให้สัญลักษณ์ของการ
รวมตัวกันของบีเอ็นพีพีสูญสิ้นลง นามาสู่การชิงอานาจกันภายในองค์กรระหว่างฮะยี วาเต๊ะ และวาซู
ดิน อับดุลย์ซาและ ซึ่งจบลงด้วยการครองอานาจของวาซูดิน อับดุลซาและ และการแตกแยกกันครั้ง
ใหญ่ภายในองค์กร เนื่องจากทาให้บีเอ็นพีพีแตกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มของวาซูดิน อับดุลย์ซาและ
กลุ่มของตนกูดงิ และกลุ่มของเปาะเย๊ะ9
5.1.1.2. บีอาร์เอ็น
บีอาร์เอ็น (BRN-Barisan Revolution National-แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติปาตานี) ก่อตั้งขึ้น
ในปี 2503 เป็นองค์กรนาแรกที่เกิดขึ้นมาโดยมีเป้าหมายทางการเมืองสมัยใหม่ คือ มีเป้าหมายในการ
ปลดปล่อยจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกจากรัฐไทย แล้ วจะปกครองด้วย “ระบอบอิสลามิคสังคมนิยม”
หรือ “สังคมนิยมอิสลาม” ซึ่งเป็นการดาเนินรอยตามประธานาธิบดีนัสเซอร์แห่งอียิปต์ คือ ไม่ต้องการ
เอาอย่างสหภาพโซเวียต และไม่ต้องการทุนนิยมแบบตะวันตก ซึ่งถือเป็นต้นกาเนิดของลัทธิล่าอาณา
5

อิมรอน มะลูลีม, วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับมุสลิมในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มมุสลิมใน
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรุงเทพฯ: อิสลามิคอะเคเดมี, 2538), หน้า 177-178.
6
อารีฟิน บินจิ และคณะ, ปาตานี...ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู (สงขลา: มูลนิธิวัฒนธรรม
อิสลามภาคใต้, 2558), หน้า 357.
7
เรืองยศ จันทรคีรี, สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ (กรุงเทพฯ: บริษัท วงศ์ปาล จากัด, 2523), หน้า 372.
8
กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 28.
9
เรืองยศ จันทรคีรี, สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้, หน้า 371.
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นิคม/จักรวรรดินิยมที่บีอาร์เอ็นต่อต้าน ในขณะเดียวกันบีอาร์เอ็นก็ประณามลักษณะศักดินาของสังคม
มลายูไปพร้อมกัน ซึ่งทาให้บีอาร์เอ็นไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์กับกลุ่มผู้นาตามจารีตในพื้นที่ได้ และ
เป็นผลให้ชาวมุสลิมหลายกลุ่มที่ต้องการรักษาจารีตประเพณีแบบมลายูคลางแคลงใจการดาเนินการ
ของบี อ าร์ เ อ็ น จากข้ อ มู ล ของทางการระบุ ว่ า แกนน าส าคั ญ ประกอบด้ ว ยหะยี อ ามี น โต๊ ะ มี น า
(บุตรชายของหะยีสุหลง อับดุลกาเดร์) หะยีอับดุลการิม บินฮัสซัน 10 (โต๊ะอาเยาะการีม/อาบูคัสวัน)
นายวันอาหะมัด รอฟีหรือ อาหมัด บง ซึ่งผู้นาเหล่านี้เป็นอดีตโต๊ะครูสอนปอเนาะ และมีสมาชิกระดับ
นาที่ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียและอินโดนีเซีย กลุ่มนี้จึงได้รับความ
นิยมจากมุสลิมรุ่ นใหม่ในพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีส ายสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคคอมมิวนิสต์
มลายา (พคม./CPM) และนับเป็นองค์กรนาที่เริ่มใช้อาวุธในการต่อต้านรัฐบาลไทยมาตั้งแต่ต้น11
นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าบีอาร์เอ็นพยายามเข้าหาเพื่อขอการสนับสนุนจากประธานาธิบดี
ซู ก าร์ โ นแห่ ง อิ น โดนี เ ซี ย ในช่ ว งหลั ง ปี 2500 แต่ ภ ายหลั ง จากการด าเนิ น นโยบายเผชิ ญ หน้ า
(Konfrontasi) ของประธานาธิบดีซูการ์โนต่อมาเลเซีย บีอาร์เอ็นจึงถูกโจมตีเรื่องการเลือกข้างซูการ์โน
ในการเมืองระดับภูมิภาค ซึ่งเริ่มสร้างความแตกแยกขึ้นในองค์กรบีอาร์เอ็นเอง 12 ข้อมูลของทางการ
ไทยระบุ ว่าบี อาร์เอ็น ได้เตรี ย มก่อการจับตัว ผู้ ว่าราชการจังหวัดและผู้ กากับการตารวจในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในวันที่ 18 มีนาคม 2504 ซึ่งเป็นวันตรุษฮารีรายอแต่ทาไม่สาเร็จ เนื่องจากหะยีอามีน
โต๊ะมีนา ถูกจับกุมพร้อมสมาชิกอีก 7 คน โดยถูกดาเนินคดีและต้องโทษจนกระทั่งถูกปล่อยตัวออกมา
ในปี 2508
เมื่อเข้าสู่ปี 2511 บีอาร์เอ็นขยายกาลังรบและสมาชิกร่วมอุดมการณ์ได้เป็นจานวนมาก จัดตั้ง
เป็น “กองกาลังติดอาวุธปลดแอกอิสลามปาตานี ” ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในเขตเทือกเขาบูโด มีกอง
10

หะยีอับดุลการิม บินฮัสซัน ถูกเรียกกันในหมู่ลูกศิษย์ว่า “อุสตาซการิม” คือ อาจารย์การิมในภาษาไทย
มีข้อมูลที่ต่างกันอยู่สองกระแส บ้างว่าเดิมเป็นคนรัฐเคดาห์หรือไทรบุ รีของมาเลเซีย บ้างว่าเป็นชาวจังหวัดปัตตานี
ในช่วงปี 2508 ได้ตั้งปอเนาะสอนหนังสืออยู่ที่อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ใช้ชื่อว่า “ปอเนาะบือดอ” อุสตาซ
การิมใช้ชื่อในทะเบียนว่า “แวอาแซ ดอแย” มีบัตรประจาตัวออกที่อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในปี 2511 ได้
แจ้งย้ายไปอยู่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในระยะหลังได้หลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ และไปเป็นผู้จัดการ
โรงเรียน INSTITIUT PENDIDEKAN ISLAM ในเมืองโกตาบารูของมาเลเซีย นับเป็นบุคคลชั้นมันสมองของบีอาร์เอ็น
มาตั้งแต่เริ่มแรก ดู กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 221-223.
11
สุรินทร์ พิศสุวรรณ, “เงื่อนไขทางการเมืองที่นาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
,”หน้า 52.; นิธิ เอียวศรีวงศ์, “สังเขปประวัติศาสตร์มลายูปัตตานี,” หน้า 50-51.; อารีฟิน บินจิ และคณะ, ปาตานี...
ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู, หน้า 358.
12
นิธิ เอียวศรีวงศ์, “สังเขปประวัติศาสตร์มลายูปัตตานี ,” หน้า 51.; เรืองยศ จันทรคีรี, สถานการณ์ 3
จังหวัดภาคใต้, หน้า 306-308.
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กาลังติดอาวุธ ประมาณ 125 คน มีหัวหน้ากองกาลังติดอาวุธคนส าคัญ คือ นายดือเระ มะดีเยาะ
(บาปะอิดริส) หรือเปาะเย๊ะ ที่เป็นอดีตหัวหน้าหน่วยรบของบีเอ็นพีพี นายเปาะวอ โซะ นายเปาะบุฮ์
(บุสตามัน) หรือมะดีเยาะ สะดาวา และนายอิบรอฮิม (เปาะฮง/โต๊ะกี) บีอาร์เอ็นได้แบ่งกาลังออกเป็น
3 กลุ่ ม กระจายอยู่ ตามพื้น ที่เทือกเขาต่างๆ คือ เขตเทือกเขากูนุงจอนอง ในเขตอาเภอศรีส าคร
จังหวัดนราธิวาส พื้นที่เทือกบูโด ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างอาเภอสายบุรี จัง หวัดปัตตานี อาเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธิวาส และอาเภอรามัน จังหวัดยะลา และเขตเทือกเขาตะเว บริเวณอาเภอสุไหงปาดี
อาเภอจะแนะ อาเภอเจาะไอร้อง อาเภอสุคิริน และอาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส13 เจ้าหน้าที่ตารวจใน
จังหวัดยะลาเล่าว่ากาลังตารวจในระยะเวลานี้เน้นปราบปรามบี อาร์เอ็น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกอง
กาลังติดอาวุธมากที่สุดในช่วงเวลานี้14
ปี 2513 สมาชิกระดับนาของบีอาร์เอ็นเกิดความแตกแยกครั้งใหญ่ในเรื่องอุดมการณ์ทาให้
กองกาลังติดอาวุธแตกออกเป็นสองฝ่าย คือ กลุ่มของเปาะเย๊ ะ ได้นากาลังของตนกลับไปขึ้นกับบีเอ็น
พีพีอีกครั้ง และกลุ่มเปาะบุฮ์ และกลุ่มเปาะวอโซ๊ะ นากาลังที่เหลือไปขึ้นกับนายวันมะหะมัด บง ที่
เป็นเลขาธิการของบีอาร์เอ็น โดยเปาะวอโซ๊ะได้ขึ้นมาเป็นผู้นากองกาลังติดอาวุธของบีอาร์เอ็นในระยะ
นี้ และได้กลายเป็นกองกาลังหลักของบี อาร์เอ็นในการเคลื่อนไหวก่อการในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กองกาลังติดอาวุธภายใต้การนาของเปาะวอโซ๊ะยังแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยอีก คือ กลุ่มของ
เจ๊ะกูดิง และกลุ่มของอาแว บูเก๊ะหรือกาฮง15
ในปี 2516 เปาะวอโซ๊ะเสียชีวิต เปาะบุฮหรือมะพีเยาะ สะดาวา ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้ากองกาลัง
ติดอาวุธ จนในปี 2518 มีการประชุมกันขององค์กรบีอาร์เอ็นที่รัฐเปรัค มาเลเซีย ที่ประชุมมีมติให้มี
การจัดตั้งธรรมนูญและสภาบริหารองค์กร โดยมีมติแต่งตั้งให้หะยีอามีน โต๊ะมีนา เป็นประธานสภา
ของบีอาร์เอ็น นายมะหะมัด บง เป็นเลขาธิการ ให้มะพีเยาะ สะดาวา เป็นหัวหน้ากองกาลังติดอาวุธ
เช่นเดิม เมื่อนายมะหะมัด บง เสียชีวิตในปี 2519 องค์กรได้แต่งตั้งอุสตาซอับดุลการิม หรือหะยีการิม
บินฮัสซัน อดีตครูปอเนาะบือดอ อาเภอรือเสาะ จังหวัดปัตตานี ดารงตาแหน่งเลขาธิการ การเปลี่ยน
ขั้วอานาจดังกล่าวนามาซึ่งความแตกแยกในบีอาร์เอ็นระหว่างหะยีอามีน โต๊ะมีนา ประธานสภาบีอาร์
เอ็นกับหะยีการิม บินฮาซัน ที่เป็นเลขานุการในปี 252016

13

อารีฟิน บินจิ และคณะ, ปาตานี...ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู, หน้า 358-359.
14
เรืองยศ จันทรคีรี, สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้, หน้า 289.
15
อารีฟิน บินจิ และคณะ, ปาตานี...ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู, หน้า 359-360.
16
เรื่องเดียวกัน, หน้า 360.
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5.1.1.3. พูโล
พูโล (PULO- The Patani United Liberation Organization-องค์การสหปาตานีเสรี) ตาม
ข้อมูลของทางการไทยระบุว่า ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2511 โดยตนกูบีรอ กอตอนีลอ 17 หรือ
กาบีร์ อับดุลเราะห์มาน เป็นเลขาธิการขององค์กร นับเป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ มี
สมาชิกและแนวร่วมที่ให้การสนับสนุนองค์กรทั้งในและต่างประเทศ องค์กรนี้เคลื่อนไหวทางด้าน
การเมืองในต่างประเทศจนได้รับการรับรองจากองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ (PLO) ซีเรีย ลิเบีย
ในช่วงปี 2517-252018 นอกจากนี้พูโลยังเป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นองค์การนาของกองกาลังติดอาวุธที่
มีเป้ าหมายในการแบ่ งแยกดิน แดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประสิ ทธิภ าพที่สุ ดและมีข่ายงานที่
กว้างขวางที่สุด และยังเป็นกลุ่มที่มีกองกาลัง ติดอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในบรรดาองค์กรนา
ต่างๆ19และเป็นองค์กรเดียวที่มีธรรมนูญขององค์กร ธรรมนูญนี้ประกอบไปด้วยจานวนบท 4 บท 16
มาตรา มีลักษณะคล้ายกับรัฐธรรมนูญของประเทศ20
กล่าวกันว่าพูโลก่อตั้งขึ้นโดยการเอาองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ หรือ PLO เป็นแม่แบบ
และละทิ้งอุดมการณ์กษัตริย์นิยมแบบบีเอ็นพี พี และสังคมนิยมแบบบีอาร์เอ็น มีอุดมการณ์แต่เพียง
การปลดปล่ อยจั งหวัดชายแดนภาคใต้ออกจากรัฐ ไทย และปลุกระดมประชาชนมุสลิ มในพื้นที่ให้
ต่อต้ านรั ฐ บาลไทยเท่ านั้ น กล่ าวกั นว่า องค์ กรนี้ ได้รั บการสนั บสนุ นจากประธานาธิ บดีโ มอัม มาร์

17

ตนกูบีรอ กอตอนีลอ ถูกเรียกชื่อและใช้ชื่อหลายชื่อ ไม่ว่าจะเป็น คาไบร์ , คาบีร์, นายบีรอ ณ วังคราม,
บีรอ ลูโบ๊ะบายะ มีภูมิลาเนาเดิมอยู่ในบ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 1 ตาบลลูโบ๊ะบายา อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็น
ทายาทสืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองรามัน เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนในหมู่บ้านแล้ว ได้ย้ายสามะโนครัวไปอยู่ที่
ตาบลคลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเข้ าศึกษาต่อในโรงเรียนอิสลามวิทยาแห่งประเทศไทยจนจบ
หลักสูตรแล้วได้ทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศอินเดีย และต่อมาได้เรียนต่อระดับปริญญาโทใน
ประเทศปากีสถาน ซึ่งเป็นแหล่งที่นักศึกษาชาวมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมไปเรียนกันมาก และตนกูบีรอ
ได้กลายเป็นหั ว หน้าคนสาคั ญของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ต่อมาได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวีเดนและอีกหลาย
ประเทศ และดาเนินการเกลี้ยกล่อมชาวมุสลิมจากประเทศไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองเมกกะให้ร่วมกับ
ตนในการแบ่งแยกดินจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดู กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 199200.; กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขจก.พูโล องค์การแบ่งแยกดินแดนแห่งสาธารณรัฐปัตตานี (กรุงเทพฯ: อนาคต, 2523),
หน้า 115-117.
18
เรื่องเดียวกัน, หน้า 363.
19
สุรินทร์ พิศสุวรรณ, “เงื่อนไขทางการเมืองที่นาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
,”หน้า 52-53.
20
กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขจก.พูโล องค์การแบ่งแยกดินแดนแห่งสาธารณรัฐปัตตานี, หน้า 95-99.
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กัดดาฟี แห่งลิเบีย21 พล.ต.ต.กัมปนาท จินตวิโรจน์ นายตารวจที่มีบทบาทในการปราบปรามกองกาลัง
ติดอาวุธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลานั้นกล่าวว่า “พูโลเป็นองค์การที่ยิ่งใหญ่และอาจ
เป็นมหาภัยอย่างเหลือล้่า”22
พูโลตั้งศูนย์บัญชาการสูงสุดอยู่ที่เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย มีสานักงานตัวแทนอยู่ใน
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีตนกูบีรอ กอตอนีลอ เป็นผู้ประสานงานใหญ่เอง ศูนย์บัญชาการแบ่ง
ออกเป็ น 4 ฝ่ าย คือ กรรมการฝ่ายการเมือง มีนายยาแล อับดุลรามาน เป็นประธาน กรรมการ
ฝ่ายเศรษฐกิจ มีนายหะยียูโซะ เป็นผู้ประสานงาน กรรมการฝ่ายทหาร มีตนกูบีรอเป็นผู้ควบคุมเอง
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ มีนายซัมซูดิน เป็นประธาน ในส่วนของหน่วยงานที่ดาเนินการในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการตั้งหน่วยดี.พี.ดี.หรือหน่วยปฏิบัติการที่คอยให้การสนับสนุนหน่วยรบ
ขึ้นซึ่งมีราว 20 หน่วย และยังมีกรรมการ 4 ฝ่าย ที่มีหน้าที่ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เช่นเดียวกับดี.พี.ดี. คือ มีกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่าการเมือง ฝ่ายทหาร และฝ่ายการข่าว
ส าหรั บ หน่ ว ยรบของพู โ ลมี ทั้ งสิ้ น 7 หน่ว ย ได้ แก่ หน่ว ยฟ้า แลบ หน่ ว ยดาโต๊ะ บื อกาแล
รับผิดชอบในเขตจั งหวัดยะลา หน่วยปาลาโนะปูเต๊ะ (กระจงขาว) ปฏิบัติการในเขตอาเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี หน่วยกีบัสปูเต๊ะ (พัดขาว) รับผิดชอบในเขตจังหวัดปัตตานี กลุ่ม 44 พูโล หรือหน่วย
ภูเขาคาราม (Gunung Becoh) ปฏิบัติการในเขตอาเภอยะหา จังหวัดยะลา และอาเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา มีเซ็ง บันนังลีมา23 เป็นผู้นาสาคัญ ส่วนหน่วยเสือดามีการปฏิบัติการในเขตอาเภอเมือง
บางส่ วนของอาเภอยะหา และอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หน่ว ยนาฆาบอรอ รับผิดชอบเขต
จังหวัดนราธิวาส มีหะยีสะมะแอ ดือนัง (มอคอที) เป็นหัวหน้าหน่วย 24 เรืองยศ จันทรคีรี มองว่าการ
จัดโครงการสร้างองค์กรในลักษณะดังกล่าวมีจุดอ่อนมากมาย เนื่องจากเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรที่
ค่อนข้างใหญ่และกว้างจนเกินไป25
การมีโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบในระดับหนึ่ง การไม่เลือกอุดมการณ์ชี้นาองค์กรยกเว้นการ
ปลดแอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกจากการปกครองของรัฐบาลไทย และการที่องค์กรดังกล่าวถือ
กาเนิดขึ้นมาจากการรวมตัวกัน ของกลุ่มคนที่มีความรู้และประชาชนมุสลิ มให้ความเคารพนับถือ
รวมถึงการยึดถือหลักไม่ข่มเหงรังแกประชาชนมุสลิม ไม่ใช้อานาจ และบังคับเอาทรัพย์สินจากชาว
21

นิธิ เอียวศรีวงศ์, “สังเขปประวัติศาสตร์มลายูปัตตานี,” หน้า 52.
กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขจก.พูโล องค์การแบ่งแยกดินแดนแห่งสาธารณรัฐปัตตานี, หน้า 64.
23
เซ็ง บันนังลีมา เป็นฉายาของอูเซ็นหรือเซ็ง เจ๊ะมะสอง (หรือเจ๊ะมะซอ) ดู กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขจก.
พูโล องค์การแบ่งแยกดินแดนแห่งสาธารณรัฐปัตตานี (กรุงเทพฯ: อนาคต, 2523), หน้า 69-71.
24
เรื่องเดียวกัน.; เรืองยศ จันทรคีรี, สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้, หน้า 240-244.
25
เรื่องเดียวกัน, หน้า 241.
22
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มุสลิมด้วยกัน26 ทาให้ชาวมุสลิมจานวนมากเห็นใจองค์กรพูโลและทาให้หน่วยงานนี้ขยายมวลชนได้
อย่างกว้างขวาง
สมาชิกระดับนาของพูโลจานวนมากเป็นทั้งผู้นาท้องถิ่น ผู้นาศาสนา และโต๊ะครูที่มีชื่อเสียง
เช่น นายมานิตย์ สาและ อดีตกานันตาบลลาโล๊ะ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายเจ๊ะหลง อาลี
มะ อดีตกานันตาบลตะปอเยาะอาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส บาบอแม อาลีมะ อดีตโต๊ะครูปอเนาะ
บลูกาสะนอ ตาบลตะปอเยาะ อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส หะยียะโก๊ะ ยามูแรแน อดีตโต๊ะครูบ้าน
บาเระเหนือ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ยังมีหัวหน้ากองกาลังติดอาวุธที่มีบทบาท
สาคัญในเวลานั้น เช่น หะยีสะมะแอ ท่าน้า หะยีแม บือโด (หะยีแม บือตง) ดอเลาะ ตะโล๊ะแว หะยียู
โซ๊ะ ปากีสถาน และนาเซร์ บ้านเนียง และยังมีเยาวชนมุสลิมที่ทางพูโลได้ถูกส่งไปฝึกอบรมวิชาทหาร
ที่ประเทศลิเบียและซีเรียในราวปี 2519 และกลับมาหัวหน้ากองกาลังติดอาวุธ เช่น นายยะโก๊ะ สะบือ
รัง นายบาฮารี โคกนิบง นายสะรี เกาะ นายตอเล๊ะ นาโต้ นายวาซอ จาปากอ นายรุสลัน ยามูแรแน
นายเซ็งหรือชา การิม เจ๊ะกูดือนัน และนายดาโอ๊ะ ท่าน้า27
ระหว่างปี 2519-2520 พูโล ได้เคลื่อนไหวทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ โดยพยายามนา
เรื่ องการกดขี่ ของรั ฐ บาลไทยต่อชาวมุส ลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปนาเสนอในที่ประชุมของ
สันนิบาตมุสลิมโลก ผ่านการแจกเอกสาร แสดงนิทรรศการ การส่งหนังสือเปิดผนึกถึงผู้เข้าร่วมประชุม
และการเข้าร่วมนั่งฟังการประชุม เพื่อขอการสนับสนุนทางด้านทุน ความคิด และด้านอื่นๆจากกลุ่ม
ประเทศมุสลิม28 และในปี 2520 เมื่อตนกูยะลา นาแซร์ ผู้นาองค์กรบีเอ็นพีพีเสียชีวิตลง ทางการไทย
จึงเริ่มให้ความสาคัญกับการเคลื่อนไหวของพูโลมากกว่าการเคลื่อนไหวของบีเอ็นพีพี29
นอกจากการดาเนินการขององค์กรนาหลักทั้งสามแล้ว ในระยะนี้ยังมีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
แบล็ค 1902 (Black 1902) ซึ่งจากใบปลิวของกลุ่มนี้ระบุว่ามีฐานกาลังอยู่ที่ภูเขาบือลือยอรายอ ซึ่งมี
เป้าหมายในการทาให้ประชาชนชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับอิสรภาพ และให้คุ้มครอง
ชีวิตและความเป็ นอยู่ชาวมุสลิ มในพื้นที่แห่งนี้โดยทั่วไป 30 กลุ่มแบล็ ค 1902 อ้างว่าตนเป็นกลุ่มที่
ปฏิบัติการวางระเบิดโรงแรมศรียะลา วางระเบิดร้านจิบเส้ง โรงเรียนตารวจภูธร 4 ยิงบ้านพักของ
ร.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ และวางระเบิดโรงแรมอีกหลายแห่งในจังหวัดยะลา การระเบิดรถยนต์
26

กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขจก.พูโล องค์การแบ่งแยกดินแดนแห่งสาธารณรัฐปัตตานี, หน้า 94-95.
อารีฟิน บินจิ และคณะ, ปาตานี...ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู, หน้า 364.
28
กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขจก.พูโล องค์การแบ่งแยกดินแดนแห่งสาธารณรัฐปัตตานี, หน้า 110-112.
29
เรืองยศ จันทรคีรี, สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้, หน้า 238-239.
30
กัมปนาท จินตวิโรจน์, จาก “เปาะสู” ถึง “เปาะเยะ” “แบล็ค 1902-แมวดา” โจรใต้จอมมหาวายร้าย
(กรุงเทพฯ: ศิริสาส์น, 2523), หน้า 78.
27
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โฆษณาของโรงหนังในจังหวัดนราธิวาส และวางเพลิงโรงเรียนบ้านกรือเซะ จังหวัดปัตตานี ตลอดจน
การซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ จับผู้คนเรียกค่าไถ่ และการออกจดหมายเรียกค่าคุ้มครองในช่วงปี 2517 อีก
หลายเหตุการณ์31
กลุ่มที่อ้างตัวว่าเคลื่อนไหวปลดแอก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่ม
ซาบิลิลละฮ์ ซึ่งข้อมูลของทางการระบุว่าก่อตั้งในราววันที่ 13 ธันวาคม 2518 โดยแยกตัวออกมาจาก
พูโล เนื่องมาจากความขัดแย้งกับพูโลในช่วงการประท้วงใหญ่ปี 2518 32 และเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงจาก
การทิ้งใบปลิวอ้างว่าการวางระเบิดสนามบินดอนเมืองในวันที่ 24 มิถุนายน 2520 เป็นผลงานของ
กลุ่มตน แต่ข้อมูลของกลุ่มนี้ยังขาดความแน่ชัดอยู่มาก 33 และยังมีกลุ่มตอริเก๊าะ (การต่อสู้เพื่ออัล
เลาะห์) ซึ่งเป็นกลุ่มความคิดในทางศาสนาอิสลามกลุ่มหนึ่งที่พร้อมเข้าต่อสู้เพื่อมุสลิมที่ถูกกดขี่ทั่วโลก
ไม่มุ่งหวังในทางการเมือง และเป็นกลุ่มที่เน้นการใช้พิธีไสยศาสตร์เป็นส่วนสาคัญในการต่อสู้ ทางการ
เชื่อว่ากลุ่มนี้มีส่วนร่วมอยู่บ้างในการประท้วงใหญ่ในปี 251834
5.1.2. การเคลื่อนไหวของกองกาลังติดอาวุธกลุ่มต่างๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในช่ ว งทศวรรษ 2500-2510 นั บ เป็ นช่ ว งเวลาที่ ก ลุ่ ม กองก าลั ง ติ ดอาวุ ธ ในพื้น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ที่อ้างตัวว่าเป็น “ขบวนการปลดแอกปัตตานี” หรือที่รัฐเรียกว่า “ขบวนการแบ่งแยก
ดินแดน” หรือ “ขบวนการโจรก่อการร้าย” เคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางมากที่สุดช่วงเวลาหนึ่ง กอง
กาลังเหล่านี้หลายกลุ่มอยู่ภายใต้การนาขององค์กรนาที่กล่าวมาข้างต้น บางกลุ่มเคลื่อนไหวอิสระโดย
ไม่ขึ้นกับองค์กรนาใดๆ อย่างไรก็ตามลักษณะเด่นของกลุ่มกองกาลังติดอาวุธเหล่านี้ จะมีการเปลี่ยน
สังกัดและโยกย้ายกลุ่มกันอยู่เสมอ รวมถึงการเปลี่ยนฐานกาลังหรือที่ตั้งค่ายก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเช่นกัน35 ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายให้เห็นภาพรวมของกองกาลังเหล่านี้
5.1.2.1. เปาะเย๊ะ และเปาะสู วาแมดิซา
ในปี 2513 คณะนักศึกษากลุ่มหนึ่งใช้ชื่อกลุ่มว่า “แนวร่ว มอิสรภาพแห่งชาติสาธารณรัฐ
ปัตตานี” (BARISAN NASIONAL PEMBEBASAN REPUBLIK PETANI) ของมหาวิทยาลัยมลายา นคร
31

เรื่องเดียวกัน, หน้า 31-32.
32
ข้อมูลเกี่ยวกับการประท้วงใหญ่ในปัตตานี ในปลายปี 2518 ถึงต้นปี 2519 จะอภิปรายอย่างละเอียดใน
ส่วนต่อไป
33
เรืองยศ จันทรคีรี, สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้, หน้า 376-379.
34
เรื่องเดียวกัน, หน้า 380-383.
35
กัมปนาท จินตวิโรจน์, จาก “เปาะสู” ถึง “เปาะเยะ” “แบล็ค 1902-แมวดา” โจรใต้จอมมหาวายร้าย,
หน้า 52.
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กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้ออกนิตยสารซัวราซิสวา (Suara Siswa)36 มีข้อความตอนหนึ่งระบุ
ว่า เยาวชนในปัตตานีให้ข้อมูลว่า “ความเป็นอยู่ในขณะนี้เหมือนมีประมุข 2 ประมุข...ประมุขหนึ่งอยู่
ที่จังหวัดพระนคร อีกประมุขหนึ่งเป็นเจ้าเมืองมลายูได้แก่เจ้าเมืองของเรา คือ นายเปาะเยะ”37 ข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นทั้งการยอมรับในตัวเปาะเย๊ะ 38ของเยาวชนจากปัตตานีที่ให้ข้อมูลต่อนิตยสารซัว
ราซิสวา และแสดงให้เห็ นถึงอิทธิพลของเปาะเย๊ะในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี กอปรกับการที่ทางการไทยได้ตั้งค่าหัวของเปาะเย๊ะกว่า 200,000 บาท ซึ่งเป็น
ค่าหัวของหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ที่สูงที่สุดในช่วงเวลานั้น39แม้บางแหล่งข้อมูลจะระบุว่าเปาะเย๊ะ
อยู่ภายใต้เงาขององค์กรบีอาร์เอ็น แต่จากประวัติจะเห็นได้ว่าเปาะเย๊ะมีสายสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแน่น
แฟ้น กับผู้ น ากลุ่มบี เอ็นพีพี และเปาะเย๊ะมักจะลงนามในจดหมายเรียกค่าคุ้มครองของตนว่า “ผู้
บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพกษัตริย์ ”40 นับเป็นการแสดงให้เห็นสังกัดและอุดมการณ์ที่เด่นชัดของตัว
เปาะเย๊ะ ว่าตนเป็นผู้นากองกาลังติดอาวุธขององค์กรบีเอ็นพีพี
จากข้อมูลของพล.ต.ต.กัมปนาท จินตวิโรจน์ 41 ในราวปี 2513 เปาะเย๊ะ ได้แบ่งพื้นที่การ
ปฏิบัติการหรือพื้นที่ใต้อิทธิพลของตนออกเป็น 8 เขต แต่ละเขตมีหัวหน้ากองกาลังแต่ละกลุ่มควบคุม
ทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีอยู่ราว 63 กลุ่ม คือ จังหวัดปัตตานี 27 กลุ่ม จังหวัดนราธิวาส 25
กลุ่ม และจังหวัดยะลา 11 กลุ่ม การแบ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นการแบ่งเขตตามเขตอิทธิของกลุ่มต่างๆที่อยู่
ภายใต้อานาจของเปาะเย๊ะ ซึ่งล้วนมีพื้นที่อิทธิพลของตนมาแต่เดิม กลุ่มย่อยๆเหล่านี้มีหน้าที่ในการ
36

กัมปนาท จินตวิโรจน์, ผมรู้จักเปาะเยะดีกว่าใครๆ, หน้า 57.
37
ไผท เพชรจารัส, ชาแหละเหตุการณ์ในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า 160.
38
เปาะเย๊ะ หรือนายดือเร๊ะ มะดีเยาะ มีพื้นเพเดิมอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตาบลปะลูกาสาเมาะ อาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส ตอนวัยหนุ่มเคยเป็นรับใช้ใกล้ชิดตนกูปัตตารอพี่ชายของตนกูอับดุลยาลานาแซร์ผู้นาองค์กรบีเอ็นพี
พี ข้อมูลของทางการไทยระบุว่าเปาะเย๊ะเคยร่วมก่อความวุ่นวายในเหตุการณ์ที่บ้านดุซงญอ ในปี 2491 เป็นผู้
วางแผนลอบสังหาร ร.ต.ท.ทุ่น ตังสุรัตน์ จากนั้นจึงหลบหนีไปยังรัฐกลันตัน มาเลเซีย เปาะเย๊ะเป็นที่รู้จักในหลายชื่อ
คือ บาปา อิดริส (BAPA IDRIS) (ใช้ในต่างประเทศ) ภายในกองกาลังจะถูกเรียกในนาม “โต๊ะเจ๊ะ” หรือ “โต๊ะจิ”
ส่วนชาวบ้านที่นิยมนับถือจะเรียกว่า “รายอบูเก๊ะ” คือ เจ้าแห่งขุนเขา ดู กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยก
ดินแดนภาคใต้, หน้า 103-105.
39
ไผท เพชรจารัส, ชาแหละเหตุการณ์ในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า 196.
40
ดู กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 241.
41
พล.ต.ต.กัมปนาท จินตวิโรจน์ (ยศในขณะนั้น) นับเป็นนายตารวจที่เป็นมั นสมองสาคัญของรัฐในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขบวนการโจรก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะ
ชี้เป็นชี้ตายทางด้านข่าวสารเกี่ยวกับขบวนการโจรก่อการร้ายและชาวมุสลิมในพื้นที่ดังกล่าว ดู เรืองยศ จันทรคีรี,
สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้, หน้า 288.
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คุ้มครองดูแลชาวบ้านมุสลิม คอยเก็บผลประโยชน์จากการเรียกค่าคุ้มครอง โดยชาวมุสลิมในพื้นที่
อิทธิพลของเปาะเย๊ะจะต้องเสียค่าคุ้มครอง 5 บาทต่อเดือน โดยเปาะเย๊ะมีกฎว่าหัวหน้ากลุ่มเหล่านี้
ห้ามปิดสวนยางคนมุสลิมเพื่อเรียกค่าคุ้มครอง ส่วนพื้นที่ในเมืองถูกจัดให้เป็นพื้นที่เปิดเพื่อให้ทุกกลุ่ม
สามารถแข่งขันกันหาผลประโยชน์เข้าสู่กลุ่มและองค์กร ในกลุ่มย่อย 63 กลุ่มเหล่านี้ยังมีหัวหน้าและ
รองหัวหน้า มีกาลังมากน้อยต่างกันไป โดยแต่ละกลุ่มสามารถเคลื่อนไหวก่อการได้อย่างค่อนข้างเป็น
อิสระในพื้นที่ของตน ภายใต้กฎที่เปาะเย๊ะวางไว้ หรือที่เรียกกันว่า “กฎข้อบังคับของขบวนการกู้ชาติ
เพื่อปลดแอกประชาชน” หรือ “บัญญัติ 15 ประการของเปาะเย๊ะ ”42 การแบ่งเขตพื้นที่ในปี 2513
แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของเปาะเย๊ะขึ้นสู่จุดสูงสุดในปีนี้ Astri Suhrke ให้ข้อมูลว่า กองกาลังของเปาะ
เย๊ะนั้นมีอยู่ราว 700 คน43
กองกาลังของเปาะเย๊ะนั้น มีนายดอแม สะแลแม (วอฮิง) เป็นเสนาธิการ มีนายมะยะบะ หรือ
ที่มักใช้ชื่อว่า พ.ต.ฮาร์ดิโซโน เป็นที่ปรึ กษา และมีกองกาลังของกลุ่มต่างๆ ที่อ้างว่าเป็นแขนขาของ
เปาะเย๊ะได้แก่กลุ่มนายอาเด๊ะ อาแว (ฉายา “ขวาเปาะเย๊ะ”) กลุ่มของนายมามุ ปะดอฮิง (หรือมามุ
เล็กหรือมามุน้อย) (ฉายา “ซ้ายเปาะเย๊ะ) ซึ่งนายมามุ ปะดอฮิง เคยเป็นสมาชิกของกลุ่มนายอาเด๊ะ
อาแว มาก่อน กลุ่มของนายอุ เซ็ง สาและ หรือปะดอโน ฉายา “มือปืนเปาะเย๊ะ” ซึ่งกลุ่มนี้ได้ก่อเหตุ
สังหารนายปรีดา ศิริไพรวัน ในปี 2517 รวมถึงกลุ่มของนายมามุ ตูแกบือซี (มามุบือซา/มามุใหญ่) 44
ในเดือนพฤศจิกายนปี 2514 เปาะเย๊ะ เริ่มเคลื่อนกาลังของตนเพื่อเข้าไปยังเขตประเทศมาเลเซีย และ
ได้แวะพักตามเขตอิทธิพลของกลุ่มต่างๆ ซึ่งทาให้เห็นถึงกลุ่มติดอาวุธกลุ่มต่างๆที่อยู่ภายใต้อิทธิพล
หรือมีสายสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเปาะเย๊ะ คือ กลุ่มของนายเปาะดอ โกพง กลุ่มนายอาแว บูเก๊ะ กลุ่ม
นายอาแซ กาโต กลุ่มนายเซ็ง เปาะมานิ กลุ่มนายมามุ กูโน กลุ่มนายมะยิ กอเดร์(ฉายาบ้านบ้าย) กลุ่ม
นายเซ็ง ลูกไม้ไผ่ และกลุ่มของนายแวและ แอเก็ง การลี้ภัยเข้าเขตมาเลเซียของเปาะเย๊ะกัมปนาทให้
ข้อมูลระบุว่าเกิดจากการเรียกตัวของตนกูยะลา นาแซร์ หัวหน้าใหญ่ของบีเอ็นพีพี ซึ่งเป็นหัวหน้าของ
เปาะเย๊ะ เนื่องจากเกรงว่าเปาะสู วาแมดิซา ที่เริ่มก้าวขึ้นมามีอิทธิพลในหมู่กองกาลังติดอาวุธจะชักนา

42

กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้ , หน้า 117-121, 123-126.; กัมปนาท จินต
วิโรจน์, ผมรู้จักเปาะเยะดีกว่าใครๆ, หน้า 46-48.
43
SUHRKE, ASTRI, “THE THAI MUSLIMS: SOME ASPECTS OF MINORITY INTERGRATION,”
PACIFIC AFFAIRS, VOL.ILIII, NO.4 WINTER, 1970-1971, p. 540 อ้ า งถึ ง ใน ประกิ จ ประจนปั จ จานึ ก , “การ
ปรับปรุงปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม,” หน้า 30.
44
กัมปนาท จินตวิโรจน์, จาก “เปาะสู” ถึง “เปาะเยะ” “แบล็ค 1902-แมวดา” โจรใต้จอมมหาวายร้าย,
หน้า 104-105, 110, 113.; กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 223-225.
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ให้เปาะเย๊ะเข้าฝ่ายตน เมื่อเปาะเย๊ะเข้าสู่พื้นที่มาเลเซียสาเร็จในวันที่ 5 มิถุนายน 2515 ส่งผลให้กอง
กาลังติดอาวุธที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของตนเริ่มกระจัดกระจายไม่สามารถรวมกันได้ดังเดิม45
เปาะสู วาแมดิซา หรือ “ครูเปาะสู”46 นับเป็นหนึ่งในหัวหน้ากองกาลังติดอาวุธที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดคนหนึ่งในช่วงปี 2508-2518 พล.ต.ต.กัมปนาท จินตวิโรจน์ ถึงกับเชื่อว่าเปาะสูเป็นหัวหน้า
ใหญ่ ข องเหล่ า ขบวนการโจรก่ อ การร้ า ยทุ ก กลุ่ ม ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ 47 และเป็ น ผู้
วางรากฐานการจัดตั้งกองกาลังติดอาวุธในพื้นที่แห่งนี้เป็นคนแรก48 แต่เมื่อพิจารณาถึงการเคลื่อนไหว
ของเปาะสูแล้วจะเห็นถึงลักษณะเด่นที่สาคัญ คือ กลุ่มกองกาลังติดอาวุธของเปาะสู เป็นกลุ่มที่มีข่าว
เรื่องความสัมพันธ์กับองค์กรนาและกองกาลังติดอาวุธกลุ่มอื่นๆในพื้นที่จานวนมาก จากประวั ติเปาะสู
ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งสูงสุดทางราชการของตนด้วยการดารงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลบ้านจา
รังตาดง ตาบลท่าธง อาเภอรามัน จังหวัดยะลา 49 และเป็นคนที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นสูงมากผู้หนึ่งของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนั้นเป็นทุนเดิม ชีวิตทางราชการของเปาะสูจบลงเมื่อถูกทางจังหวัดสั่ง
ให้ออกจากราชการในปี 2508 และอยู่ในบัญชีบุคคลอันธพาลของทางราชการ นั่นจึงเป็นที่มาของการ
เข้าป่าแล้วจั บอาวุธต่อสู้กับอานาจรัฐ ของเปาะสู หลังจากนั้นจึงเข้ามามอบตัวต่อสู้คดี ในปี 2509
เปาะสูกับพวกถูกคุมขังจนคดีสิ้นสุดในปี 2514 และเคลื่อนไหวโดยการเป็นผู้นากองกาลังติดอาวุธอีก
ครั้งในปี 2515 และมอบตัวครั้งสุดท้ายพร้อมสมาชิกในกองกาลังของตนจานวน 78 คนในปี 251850
45

กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 230, 232-240, 261.
เปาะสู วาแมดิซา เกิดในราวปี 2466-2469 ณ ตาบลกายูบูเกาะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา มีบิดาชื่อ
นายมะลี วาแมดิซา มารดาชื่อนางแมะเต๊ะ มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เปาะสูเข้าศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลบ้านกาบู
ตาบลกายูบอเกาะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากนั้นจึงไปไปเข้าเรียนต่อระดับมัธยม
ในโรงเรียนนอกหมู่บ้าน และเข้าเรียนต่อในโรงเรียนฝึกหัดครูพิเศษในอาเภอเมืองยะลาจนสาเร็จการศึกษา เมื่อ
สาเร็จการศึกษาเปาะสูสามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ได้ในปี 2484 เริ่มชีวิตราชการโดยการเป็นครูโรงเรียน
ประชาบาลตาบลกายูบอเกาะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านของตนเอง ดู กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้,
หน้า 11-15.; สิทธิเดช จันทรศิริ, “ประสบการณ์ชีวิต “ครูเปาะสู ” สู่การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ตอนที่ 1)” ดอกเบี้ย 23, 275 (พฤษภาคม 2547): 76.
47
กัมปนาท จินตวิโรจน์, จาก “เปาะสู” ถึง “เปาะเยะ” “แบล็ค 1902-แมวดา” โจรใต้จอมมหาวายร้าย,
หน้า 74-75.
48
กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 102.
49
เรื่องเดียวกัน หน้า 11-15. และสิทธิเดช จันทรศิริ, “ประสบการณ์ชีวิต “ครูเปาะสู” สู่การแก้ไขปัญหา
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอนที่ 1),” หน้า 76.
50
สิทธิเดช จันทรศิริ, “ประสบการณ์ชีวิต “ครูเปาะสู” สู่การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอน
ที่ 1),” หน้า 78.; สิทธิเดช จันทรศิริ, “ประสบการณ์ชีวิต “ครูเปาะสู” สู่การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
46
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การมีอิทธิพลมาตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนสถานะเข้าสู่การเป็นผู้นากองกาลังติดอาวุธของเปาะสู ส่วน
หนึ่งเกิดจากการเป็นผู้ที่รู้ภาษาไทยซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบของสังคมมุสลิมที่ไม่รู้ภาษาไทยในยุคนั้น ซึ่ง
มักยอมรับให้ผู้ที่รู้ภาษาไทยเป็นหัวหน้าหรือผู้นาของพวกตน เนื่องจากชาวบ้านจาต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
ข้าราชการในเรื่ องที่จ าเป็ น ในชี วิต ผู้ รู้ภ าษาไทยจึงกลายเป็นคนส าคัญของชุมชน การเป็นทั้งผู้ รู้
ภาษาไทยและยั งเป็นทั้งครูป ระชาบาล ของกรมการปกครองส่ วนท้อ งถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่
สามารถสื่อสารกับหน่วยงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งเป็นการตอกย้าความมีบทบาทสาคัญ
ต่อสังคมท้องถิ่นของเปาะสู นอกเหนือจากเรื่องลักษณะการเป็นผู้นาด้านอื่นๆ 51 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพัทยา สายหู ที่ระบุว่า ครูที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่แห่งนี้จะไม่มีอิทธิพลต่อชุมชน แตกต่างกับ
ครูมุสลิมในพื้นที่ที่เชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและภาษามลายู จะมีความสาคัญต่อชาวบ้านมาก52
ในกองกาลั ง ติดอาวุ ธ ที่เคลื่ อนไหวต่อต้ านรัฐ บาลของกลุ่ ม ของเปาะสู พล.ต.ต.กั มปนาท
จินตวิโรจน์ ให้ข้อมูลว่ามีสมาชิกคนสาคัญคือนายเจ๊ะดอเลาะ สาอุ ซึ่งมีอิทธิพลในเขตบ้านปาเสปูเต๊ะ
ตาบลปากู อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นายปะดอลี (หะยีมือสี) มีอิทธิพลในบ้านมือลอ ตาบลปล่อง
หอย อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายเจ๊ะคู นายดาอี นายเจ๊ะฮะ นายเปาะแต นายโต๊ะกี นายแวจู
มาลอ นายอาแว บูเก๊ะ นายดอเลาะ เจาะกือแย นายเจ๊ะเงาะ นายวานิ สามะ (อดีตกานันตาบลท่าธง
อาเภอรามัน จังหวัดยะลา) นายมะเล๊ะ เกะรอ นายเปาะมะ ซาดี นายปะดอ โกพง (อยู่กลุ่มบีเอ็นพีพี)
มีหัวหน้าหน่วยรบของตนในพื้นที่ปัตตานี คือ นายซอมะเด็ง บ้านมูดล ตาบลปะโด อาเภอมายอ นาย
มะอีซอ บ้านบือจะ ตาบลพิเทน อาเภอมายอ นายมะนาวี เจ๊ะปอ บ้านหนองปู ตาบลยาบี อาเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งหัวหน้าหน่วยรบในจังหวัดปัตตานีเหล่านี้เคลื่อนไหวก่อการมาตั้งแต่ปี
2506 และยังมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มกองกาลังติดอาวุธของเซ็ง ลูกไม้ไผ่ ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ครอง
อิทธิพลในพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัดปัตตานี และบางส่วนของจังหวัดยะลาในเวลานั้น เปาะเย๊ะ ตน
(ตอนจบ)” ดอกเบี้ย 23, 277 (กรกฎาคม 2547): 70-71.; จารูญ เด่นอุดม, “ครูเปาะสู วีรบุรุษหรือโจรแบ่งแยก
ดินแดน,” ใน เล่าขานต านานใต้ ตานานเหตุการณ์สาคัญทางการเมือง สถานที่ และบุคคลสาคัญ ของท้องถิ่น ,
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553), หน้า 197.; สิทธิเดช
จันทรศิริ, กรุข่าวดังในรอบ ๒๐ ปี. (กรุงเทพฯ: การเวก, 2521), หน้า 363.; แสงเพชร, ปมประวัติ รัฐปัตตานี ไฟใต้
ไม่เคยดับ (กรุงเทพฯ: วันชนะ, 2547), หน้า 105.; ““เปาะสู” นา ๗๘ โจรปฏิญาณขอเป็นพลเมืองดี”” สยามรัฐ (9
พฤษภาคม 2518): 1,16.
51
สัมภาษณ์ร้อยตรีปกครอง จินดาพล รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 4 พฤษภาคม 2530 ณ ห้องทางาน ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศ.ปิยนาถ บุนนาค และ
คุณปิยพัฒน์ บุนนาค อ้างถึงใน ปิยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2475-2516), หน้า 80-81.
52
พัทยา สายหู, รายงานการศึกษาลักษณะผู้นาท้องถิ่นในเขตพัฒนาภาคใต้, หน้า 31.
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กูยะลา นาแซร์ และกลุ่มติดอาวุธ ของนายแวยูโซ๊ะ แวแบแร ซึ่งกุมอิทธิพลอยู่ในเขตบ้านกูวอ ตาบล
บุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา พล.ต.ต.กัมปนาทเชื่อว่าในเวลานี้เปาะเย๊ะอยู่ภายใต้อานาจของเปาะสู53
การเคลื่อนไหวปิดสวนยางเพื่อเรียกค่าคุ้มครองของกลุ่มนายวานิ สามะ นายสะมะแอ นาย
อะแด นายหะยี บ าราเฮง ในพื้น ที่เ ขตอ าเภอรามัน จัง หวั ดยะลา ในราวปี 2515 จึงถู กมองจาก
เจ้าหน้าที่ว่าเป็นการดาเนินการภายใต้การนาของเปาะสู รวมถึงการโจมตีสถานีตารวจภูธรตาบลโกตา
บารู อาเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยกลุ่มติดอาวุธที่มีนายปะดอ โกพง นายสะมะแอ บากง นายมะยิ
แยนา นายแวและ แอเก็ง (อยู่กลุ่มบีเอ็นพีพี) นายยูโซ๊ะ คานิ (ยูโซ๊ะ บัสตีงี) และนายแวจู เนื่องจาก
กลุ่มติดอาวุธเหล่านี้มีสายสัมพันธ์กับเปาะสู วาแมดิซา 54 ในปี 2516 กัมปนาทให้ข้อมูลว่า เปาะสูเริ่ม
ขยายอิทธิพลโดยการดึงกลุ่มของเซ็ง ลูกไม้ไผ่และกลุ่มนายแวและ แอเก็ง มาอยู่ภายใต้อิทธิพลของตน
และขยายความร่วมมือกับหะยียูโซ๊ะ จะปะกิยา ซึ่งในระยะเวลานี้เป็นช่วงที่นายแวและ แอเก็ง ขึ้นเป็น
หัวหน้ากองกาลังติดอาวุธของบีเอ็นพีพีแทนเปาะเย๊ะที่ลี้ภัยไปอยู่ในมาเลเซีย การขยายอิทธิพลของ
เปาะสูในระยะเวลานี้นามาซึ่งความขัดแย้งกับตนกูยะลา นาแซร์ ผู้นาของบีเอ็นพีพี และเปาะเย๊ะ อดีต
หัวหน้ากองกาลังติดอาวุธของบีเอ็นพีพี ในเรื่องของอิทธิพลเหนือกลุ่มกองกาลังและพื้นที่ในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้55 สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นลักษณะการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะเป็นอิสระของกองกาลัง
ติดอาวุธกลุ่มเปาะสู วาแมดิซา ที่พร้อมจะประสานความร่วมมือกับกองกาลังติดอาวุธทุกกลุ่มในพื้นที่
รวมทั้งองค์กรนาอย่างบีเอ็นพีพี และพร้อมจะแย่งชิงอิทธิพลรวมถึงขยายอิทธิพลไปยังกองกาลังติด
อาวุธกลุ่มอื่นในเวลาเดียวกัน ซึ่งนั่นนามาซึ่งความแตกแยกระหว่างเปาะสูกับองค์กรนาอย่างบีเอ็นพีพี
5.1.2.2. การเคลื่อนไหวของกลุ่มอื่นๆ
จากข้อมูลของทางการไทยการจัดตั้งกองกาลังกู้ชาติปัตตานีระดับท้องถิ่นเกิดขึ้นในราวปี
2503 โดยมีตัวแทนของกลุ่มกองกาลังกู้ชาติเหล่านี้อยู่ทุกอาเภอของจังหวัดปัตตานี สมาชิกในระดับ
ท้องถิ่นระยะแรกเริ่ มมีนายหะยี เวดอเลาะ เมาะโมะ โต๊ะครูจากบ้านกรือเซะ ตาบลตันหยงลู โบ๊ะ
อาเภอเมืองปัตตานี นายหะยีอาเด๊ะ วาจิ จากบ้านคูระ ตาบลแม่ลานอาเภอโคกโพธิ์ นายเจ๊ะดอเลาะ
สาอุ จากบ้านปาเสปูเต๊ะ ตาบลปากู อาเภอมายอ นายหะยียายอ จากบ้านโต๊ะตีเต ตาบลตันหยงจืองา
อาเภอยะหริ่ง กลุ่มเหล่านี้เป็นหัวหน้าหน่วยในพื้นที่อาเภอที่ตนเองอาศัยอยู่56
53

กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 15-21, 27, 94-98, 258-260.; กัมปนาท
จินตวิโรจน์, ผมรู้จักเปาะเยะดีกว่าใครใคร, หน้า 37-39.
54
กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 21-26, 159.
55
เรื่องเดียวกัน, หน้า 259-264.
56
กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 78.
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ในช่วงเวลาเดียวกันมีข่าวลือเรื่อง “แผนปฏิบัติการยึดครองจังหวัดปัตตานี” โดยกาหนดแผน
ใช้กองกาลังติดอาวุธ เข้าจับ ตัว ข้าราชการฝ่ายปกครองและตารวจ ทั้งในระดับจังหวัดและอาเภอ
พร้อมทาการยึดสถานที่ราชการ โดยเฉพาะสถานีอาวุธและคลังอาวุธของหน่วยงานราชการในพื้นที่
และจะใช้ไสยศาสตร์เพื่อสร้างความอยู่ยงคงกระพันและกาลังใจให้สมาชิกที่ก่อการ โดยมีนายหะยี ยา
ยอ บินอุมา หัวหน้าหน่วยของอาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งอาจารย์ผู้วิเศษของกลุ่มรับผิดชอบด้าน
พิธีไสยศาสตร์ กลุ่มนี้วางแผนจะก่อการในวันฮารีรายอของปี 2504 เมื่อก่อการสาเร็จจะขอความ
ช่วยเหลือจากประเทศอินโดนีเซีย แต่ทางการไหวตัวทันและสามารถป้องการแผนยึดจังหวัดนี้ได้57จาก
ข้ อ มู ล ของอารี ฟิ น บิ น จิ และคณะ การเคลื่ อ นไหวนี้ เ กิ ด ขึ้ น ภายใต้ ก ารน าของบี อ าร์ เ อ็ น 58 ซึ่ ง
หมายความว่าการก่อตั้งหน่วยรบระดับท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานีที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ภายใต้การนา
ของบีอาร์เอ็นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้กลุ่มนี้ยังขยายการปฏิบัติงานไปยังปอเนาะทั้งในรูปของการส่ง
ครูสอนศาสนาเข้าไป การแจกสิ่งพิมพ์และหนังสือเรียน การสร้างปอเนาะเพิ่ ม รวมถึงการส่งเยาวชน
มุสลิ มไปศึกษาในต่างประเทศ 59 เพื่อทาให้เยาวชนมุส ลิมเหล่านี้ “ตื่นตัวรักชาติมลายูและศาสนา
อิสลาม”60
ในปีเดียวกันนี้ทางการไทยได้จับกุมนายหะยีอามีน โต๊ะมีนา นายหะยีแวและ บินลาบัส (นาย
วิไล เบญจลักษณ์) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี นายหะยีแวดอ
เลาะ (หะยีเลาะเมาะโม๊ะ) นายดอเลาะ มะซัน กานันตาบลกะมียอ อาเภอเมืองปัตตานี และนายหะยี
เด๊ะ หรืออาเด๊ะ วาจิ นายเจ๊ะมู ดอ เจ๊ะแว โต๊ะอิหม่าม สุเหร่าบ้านคลอง ตาบลดอน อาเภอปานาเระ
จังหวัดปัตตานี และบุคคลไม่ปราบชื่ออีกหนึ่งคนซึ่งกัมปนาทสันนิษฐานว่าเป็นนายเจ๊ะฮะ สะอะ ซึ่ง
ทางการเชื่อว่าเป็นหัวหน้าหน่วยรบในท้องถิ่นของบีอาร์เอ็น ยกเว้นนายหะยีอามีน โต๊ะมีนา ที่ทางการ
เชื่อว่าเป็นระดับผู้นาองค์กรบีอาร์เอ็น กลุ่มคนเหล่านี้ถูกจับกุมในข้อหา “ขบถภายในและภายนอก
ราชอาณาจักรกับมีการกระท่าอัน เป็นคอมมิวนิสต์ ” ต่อมาถูกปล่อยตัวในปี 2508 ซึ่งทางการอ้าง
เหตุผลว่าเพื่อความสงบและความมั่นคงของประเทศ61
นอกจากลุ่มที่เป็นองค์กรนาและกลุ่มที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยัง มีกองกาลังติดอาวุธที่จัดอยู่ใน
กลุ่มขบวนการโจรก่อการร้าย ที่เคลื่อนไหวอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงทศวรรษ 2500 2510 อีกหลายกลุ่ม บางกลุ่มขึ้นกับองค์กรนา บางกลุ่มดาเนินภายใต้เงาของหน่วยรบในพื้นที่ของ
57

เรื่องเดียวกัน, หน้า 81.
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องค์กรนา และบางกลุ่มเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระ บ้างไม่สามารถหาข้อมูลได้ว่าสังกัดกลุ่มใด แต่ทว่า
กลุ่มกองกาลังเหล่านี้ทุกกลุ่มล้วนอ้างว่าตนเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกจาก
การปกครองของรัฐบาลไทย
ราวเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2508 กองกาลังติดอาวุธกลุ่มนายซามะ โต๊ะตันหยง ได้เคลื่อนไหว
เข้าปะทะกับเจ้าหน้ าที่อ ยู่ในเขตตาบลกอล า อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และมีกลุ่มนายเจ๊ะเดร์
เคลื่อนไหวอยู่ในเขตตาบลมะนังดาลา อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในปีเดียวกัน เมื่อเข้าสู่ปี 2512 มี
การเคลื่อนไหวของกลุ่มอาแซ นาค้อ ซึ่งกุมอิทธิพลในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตาบลป่าบอน อาเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี และมีการเคลื่อนไหวปะทะเจ้าหน้าที่ภายใต้การนาของหะยียูซุป อัตตามานี ซึ่งเป็น
อดีตโต๊ะครูสอนศาสนา จนถึงปี 2513 มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนายยูซุ ซูแก และกลุ่มนายเปาะแม
กอเดร์ ในเขตภูเขาบ้านบายี ตาบลมูดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา 62 การเคลื่อนไหวของกองกาลังติด
อาวุธเหล่านี้รุนแรงมากขึ้นในช่วงปี 2507-2513 จนกัมปนาท จินตวิโรจน์ ได้กล่าวว่าในช่วงเวลานี้
อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้กลายเป็น “แดนสนธยา”63 ทั้งยังเป็น “เสมือนแหล่งรังโจรพวก
ขจก. เสมอมาทุกสมัยกาล”64
ระหว่างปี 2514-2516 มีการเคลื่อนไหวของกองกาลังติดอาวุธเหล่านี้อย่างกว้างขวาง จังหวัด
นราธิวาส มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนายยูโซ๊ะ ปะดอ ในเขตตาบลมะรือโบตะวันออก ในเขตอาเภอระ
แงะ กลุ่มนายมามุ ตูแกบือซี (มามุใหญ่) ซึ่งอยู่ใต้อิทธิพลของเปาะเย๊ะ กุมอิทธิพลอยู่ในภูเขาบูโด เขต
พื้นที่บ้านปะลูกาสาเมาะ ตาบลปะลูกาสาเมาะ อาเภอบาเจาะ กลุ่มนายอับดุลลาเต๊ะ (ลาเต๊ะ) ยายอ
(หรือ “ขะ”) ซึ่งเคยเป็น รองหั วหน้าของกลุ่มนายมามุ ตูแกบือซี และกลุ่มนายมามุ ปะดอฮิง เริ่ม
พยายามแยกตัวออกจากกลุ่มดังกล่าวแล้วก้าวขึ้น มามีอิทธิพลในพื้นที่ด้านเหนือของอาเภอบาเจาะ
กลุ่ มของนายอาแซ กาโต ซึ่ง อยู่ ภ ายใต้ อิ ทธิ พลของเปาะเย๊ะ เคลื่ อ นไหวในเขตภู เขามะแต เขต
อาเภอรือเสาะ กลุ่มนายอาแว บูเก๊ะ เคลื่อนไหวในเขตบ้านตายา ตาบลสามัคคี อาเภอบาเจาะ กลุ่ม
นายเซ็ง เปาะมานิ เคลื่อนไหวในเขตหมู่ที่ 1 ตาบลซากอ อาเภอรือเสาะ กลุ่มนายอาเด๊ะ อาแว และ
กลุ่มนายมามุ ปะดอฮิง ซึ่งอยู่ใต้อิทธิพลของเปาะเย๊ะทั้งสองกลุ่มเคลื่อนไหวในภูเขาปาโจบรากอ เขต
ตาบลกาเยาะมาตี อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กลุ่มนายฮามะ ซาบูดิง หรือเปาะมะ สราตี ในเขต
62

เรื่องเดียวกัน, หน้า 99-100, 165.; ไผท เพชรจารัส, ชาแหละเหตุการณ์ในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า

195.
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ภัคคินี เปรมโยธิน, “กระบวนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับการแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้,” หน้า 271.; กัมปนาท จินตวิโรจน์, ผมรู้จักเปาะเยะดีกว่าใครๆ, หน้า 83.
64
กัมปนาท จินตวิโรจน์, จาก “เปาะสู” ถึง “เปาะเยะ” “แบล็ค 1902-แมวดา” โจรใต้จอมมหาวายร้าย,
หน้า 116.
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บ้านยือราแป ตาบลสามัคคี อาเภอรือเสาะ กลุ่มนายบือราเฮง (อิบรอฮิม) นาแซ (ฉายา “ลูกลิงป่า”)
ในเขตตาบลบาเร๊ะใต้ อาเภอบาเจาะ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในช่วงเวลานี้ กลุ่มของนายหะยีดีน
ฮัตดิน (หรือยาสูดิง/ยาลูดิง สามูนิง) ในเขตตาบลสากอ อาเภอสุไหงปาดี และยังเคลื่อนไหวข้ามเขต
แดนไทย-มาเลเซีย ใช้ชื่อกลุ่มว่า “ขบวนการเสรีแห่งชาติปัตตานี ” และยังมีการเคลื่อนไหวข้ามเขต
จังหวัดนราธิวาสกับยะลาของกลุ่มนายมามุ กูโน ข้ามเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 ตาบลสากอ อาเภอรือเสาะตาบลจะแนะ อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปจนถึงเขตตาบลบาเจาะ อาเภอบันนังสตา จังหวัด
ยะลา นอกจากนี้ ยังกลุ่มสาคัญและมีชื่อเสียงในระยะเวลานี้ คือกลุ่มนายเปาะจิ ยือนอง หรือรีมา
แมเร๊าะ ตะโล๊ะฮาลอ ปฏิบัติการในเขตตาบลสาวอ ตาบลสามัคคีของอาเภอรือเสาะ บางส่วนของ
อาเภอรามัน จังหวัดยะลา กลุ่มนี้มีสายสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเปาะสู วาแมดิซาเช่นกัน (มอบตัวในราวปี
2518)65
เขตจังหวัดยะลาในช่วงเวลาเดียวกันมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนายมะยิ กอเดร์ (หรือมะยิ
บ้ านบ้ า ย) ในเขตบ้ า นตะโล๊ ะสุ แม ต าบลบุ ดี อาเภอเมื องยะลา กลุ่ ม เซ็ ง ลู กไม้ไ ผ่ ห รือ ลุ่ ม ไม้ ไผ่ 66
เคลื่อนไหวในเขตตาบลตาโล๊ะแมะนา อาเภอรามัน และเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวข้ามเขตไปยังเขตอาเภอ
มายอ จังหวัดปัตตานี กลุ่มยูนุ ซูแก ในภูเขานิยอ เขตพื้นที่ตาบลบาเจาะ อาเภอบันนังสตา กลุ่มนาย
มะยิ กอเดร์ บนภูเขาบูเก๊ะบูจง ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอาเภอเมืองกับอาเภอบันนั งสตา กลุ่มนาย
แวและ แอเก็ง ในบ้านแอเก็ง ตาบลเก๊ะรอ อาเภอรามัน กลุ่มนายวานิ สามะ ในเขตภูเขาปาแตรายอ
ตาบลเก๊ะรอ อาเภอรามัน67
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กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้ , หน้า 149, 159, 161, 172, 189-192, 206,
224, 233-236.; กัมปนาท จินตวิโรจน์, จาก “เปาะสู” ถึง “เปาะเยะ” “แบล็ค 1902-แมวดา” โจรใต้จอมมหาวาย
ร้าย, หน้า 70.; ไผท เพชรจารัส, ชาแหละเหตุการณ์ในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า 217.
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อีกชื่อหนึ่งของเซ็ง ลูกไม้ไผ่ คือ เซ็ง โต๊ะเจ๊ะนิ ลูกไม้ไผ่, ลุ่มไม้ไผ่, ลูโบ๊ะปูโล๊ะ, โต๊ะเว๊าะ, เว๊าะเซ็ง ล้วน
เป็นฉายาของผู้นี้ ซึ่งเป็นหัวหน้ากองกาลังติดอาวุธที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในช่วงเวลานี้ ฉายาเหล่านี้ มีที่มาจาก
หมู่บ้านเดิมของเซ็ง คือ บ้านลูโบ๊ะปุละ เป็นภาษามลายูแปลว่า ลุ่มไม้ไผ่ ต่อมาถูกเรียกเพี้ยนมาเป็น ลูกไม้ไผ่ ในที่สุด
นอกจากในสมาชิกของกองกาลังยังเรียกเซ็งด้วยฉายา “โต๊ะเวาะ” และ “โต๊ะเวาะเซ็ง” อีกนามหนึ่ง ดู เรื่องเดียวกัน
, หน้า 189.; กัมปนาท จินตวิโรจน์, จาก “เปาะสู” ถึง “เปาะเยะ” “แบล็ค 1902-แมวดา” โจรใต้จอมมหาวายร้าย,
หน้า 60.
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กั ม ปนาท จิ น ตวิ โ รจน์ , ขบวนการโจรแยกดิ น แดนภาคใต้ , หน้ า 22, 154, 173, 189, 237-238.;
กัมปนาท จินตวิโรจน์, ผมรู้จักเปาะเยะดีกว่าใครๆ, หน้า 102-103.
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เขตจังหวัดปัตตานีระยะนี้ มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนายอาแว กะจิ ในเขตพื้นที่อาเภอสาย
บุ รี กลุ่ ม นายยู โ ซ๊ ะ (หรื อ ยู ซุ ป ) จาปะกี ย า 68 ในพื้ น ที่ ต าบลเมาะนาวี อ าเภอยะรั ง แต่ ก ลุ่ ม นี้ มั ก
เคลื่อนไหวไปมาข้ามเขตพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดปัตตานี บางพื้นที่ของจังหวัดยะลาและจังหวัด
สงขลาที่ เ ป็ น รอยต่ อ กั น ถื อ เป็ น กลุ่ ม ใหญ่ แ ละส าคั ญ กลุ่ ม หนึ่ ง ในเวลานั้ น ที่ ขึ้ น กั บ กลุ่ ม เปาะเย๊ ะ
นอกจากนี้มีกลุ่มนายเปาะเลาะ ลาลอ จะลาโก หรือดอเลาะ บูกอ ซึ่งเป็นรองหัวหน้าของกลุ่มของนาย
ปะดอ โกพง (สั ง กัดกลุ่ มเปาะเย๊ ะ แต่มีส ายสั มพันธ์กั บกลุ่ มของเปาะสู ) เคลื่ อ นไหวในเขตตาบล
มะนังดาลาและตาบลละหาร อาเภอสายบุรี ต่อมากลุ่มนี้ได้รวมกลุ่มกับกลุ่มของนายอาแวจู มอลอ ที่
เคยเคลื่อนไหวในเขตอาเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งกลุ่ม นี้เคยรวมตัวกับกลุ่มของนายวานิ สามะ (มี
สายสัมพันธ์กับเปาะสู) มาก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของนายเจ๊ะปอ กูโน (หรือน้าใส) เคลื่อนไหว
และมีอิทธิพลในเขตอาเภอมายอและอาเภอยะรัง ในอาเภอมายอยังมีกลุ่มของนายซามะ บูเก๊ะเตา
เนาะ กุมอิทธิพลอยู่เช่นกัน กลุ่มนายนาแซ เลาะอะ ในเขตภูเขาแคเระ ตาบลเตราะบอน อาเภอสาย
บุรี กลุ่มนายเจ๊ะปอ นาแซ ในเขตตาบลกอลา อาเภอยะรัง กลุ่มนายแวและ แอเก็ง ในเขตภูเขาเจดีย์
ตาบลกะรุบี อาเภอสายบุรี กลุ่มนายมะโซ มะดิเยาะ หรือมะโซ กาปงปูเต๊ะ ซึ่งเคลื่อนไหวเรียกค่า
คุ้มครองจากครูและตั้งด่านรีดไถเงินจากครูในเขตอาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กลุ่มนายยูโซะ ลาลอ
หรือยูโซ๊ะ เจ๊ะเฮาะ ซึ่งเคลื่อนไหวก่อการในหมู่บ้านติดเขตเทศบาลตะลุบัน และกลุ่มอาแว สะนิ (อาแว
จู ห ะ) หรื อ อาแว โคกนิ บ ง เคลื่ อ นไหวในเขตอ าเภอสายบุ รี จั งหวั ดปั ตตานี ไปจนถึง เขตจัง หวั ด
นราธิวาส แต่ 3 กลุ่มหลังนี้ถูกเจ้าหน้าที่สังหารในราวปี 251669
จากข้อมูลของ กอ.ปพ. (กองอานวยการปฏิบัติการพิเศษ) เขต 9 ให้ข้อมูลว่าในปี 2516 มี
ขบวนการโจรก่อการร้ายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด 49 กลุ่ม อยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี
17 กลุ่ม จังหวัดยะลา 12 กลุ่ม และอยู่ในจังหวัดนราธิวาส 20 กลุ่ม มีกาลังรบรวมกันทั้งหมดราว 429
คน70 ต่อมาในราวปี 2517 จังหวัดนราธิวาส ยังมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธจานวนมากที่ สุดใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยังคงมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ราว 19 กลุ่ม นอกเหนือจากกลุ่มเปาะเย๊ะ
68

หะยียูโซ๊ะ จะปากียา มีพื้นเพเดิมเป็นชาวมุสลิมในอาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จากนั้นจึงไปศึกษาวิชาศาสนาที่ปอเนาะบู
เก๊ะบือซา ในรัฐเคดาห์ของมาเลเซีย จากนั้นกลับเปิดปอเนาะในพื้นที่บ้านโคกสะตอ ตาบลโคกโพธิ์ อาเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี ทางการไทยเชื่อว่าหะยียูโซ๊ะเป็นผู้ก่อตั้ง “พรรคปาร์นาส” (PARNAS) ซึ่งเป็นพรรคเพื่อปฏิบัติการ
ปฏิวั ติส ารธารณรัฐ ปัต ตานี ต่อ มาได้ นากลุ่ มของตนไปขึ้นกั บกองกาลังของเปาะเย๊ะ ดู กั มปนาท จิน ตวิ โรจน์ ,
ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 214-217.
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กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้ , หน้า 25, 152, 173, 190-192, 204, 206,
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กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 126-127.
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ที่ได้อพยพไปมาเลเซียแล้ว ยังมีกลุ่มของนายดาโอ๊ะ อาแวเต๊ะ หรือดาโอ๊ะ ทอน เคลื่อนไหวในเขต
ตาบลกาเยาะมาตี และตาบลบาเจาะ อาเภอบาเจาะ กลุ่มนายมะเร๊ะ บินมามุ หรื อมะเร๊ะ โคกนิบง
เคลื่อนไหวในเขตตาบลบาเร๊ะใต้ และตาบลบาเร๊ะเหนือของอาเภอบาเจาะ ในอาเภอรือเสาะมีการ
เคลื่ อนไหวของกลุ่มนายดอโละ อีแตโต๊ะ หรือดอเลาะ กาโด๊ะ ในพื้นที่บ้านกาโด๊ะ ตาบลรือเสาะ
อาเภอรือเสาะ กลุ่มนายมาเละ มะระป๊ะ (หรือบาโงปูโล๊ะ) ในพื้นที่ตาบลเรียง อาเภอรือเสะ และ
บางส่วนของอาเภอรามัน จังหวัดยะลา
กลุ่มนายอาแว บูเก๊ะ เคลื่อนไหวในเขตตาบลซากอ อาเภอรือเสาะ และบางส่วนของอาเภอ
ระแงะ กลุ่มนายยูโซ๊ะ หะมะ หรือมะนอ ดาฮง ลูกช้างเผือก เคลื่อนไหวในเขตตาบลตะมะยูง ตาบลซา
กอ อาเภอรือเสาะ กล่มนายบือราเฮ็ง ดอเลาะเป๊าะยอ เคลื่อนไหวในเขตตาบลซากอ อาเภอรือเสาะ
กลุ่มนายเซ็งหรืออูเซ็ง เปาโอ๊ะมานิ เคลื่อนไหวในพื้นที่ตาบลลาโล๊ะและตาบลตะมะยูง อาเภอรือเสาะ
กลุ่มนายมามุ กูโน (หรืออีนอ/ไอเย็ง) เคลื่อนไหวในเขตตาบลซากอ และตาบลลาโล๊ะ อาเภอรือเสาะ
กลุ่มนายบือราเฮง กูทาย เคลื่อนไหวในเขตตาบลซากอและตาบลบาตง อาเภอรือเสาะ และบางส่วน
ของอาเภอระแงะ กลุ่มนายมะนีเยาะ ยะลา เคลื่อนไหวในบ้านลาเมาะฮูลู ตาบลสาวอ อาเภอรือเสาะ
กลุ่มนายยูโซ๊ะ เปาะดอหรือปะดอ เคลื่อนไหวในเขตตาบลบูกิ๊ต ตาบลจวบ ตาบลจะแนะ ตาบลมะรือ
โบตะวั น ออก ของอ าเภอระแงะ และบางส่ ว นของอ าเภอเมื อ งนราธิ ว าส ในอ าเภอเมื อ งมี ก าร
เคลื่อนไหวของกลุ่มนายเจ๊ะหะมะ กูโน หรือยือแบง ในพื้นที่ป่าปิเหล็ง เขตติดต่ออาเภอเมืองนราธิวาส
อาเภอระแงะ อาเภอสุไหงปาดี โดยรวมกาลังกับกลุ่มนายยูโซ๊ะ เปาะดอ เป็นบางครั้ง ส่วนในเขต
อาเภอแว้งและอาเภอสุไหงปาดี มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนายเจ๊ะและ อูเซ็ง หรือปะจู เจ๊ะและ ในเขต
ตาบลสากอและตาบลกาวะ71 และในเวลานี้กลุ่มที่เคยอยู่ภายใต้บารมีของกลุ่มเป๊าะเย๊ะอย่างกลุ่มนาย
มามุ ตูแกบือซี ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเขตตาบลปะลุกาสาเมาะ อาเภอบาเจาะ กลุ่มนายมามุ ปะดอฮิง
เคลื่อนไหวในเขตตาบลปะลุกาสาเมาะ ตาบลบาเร๊ะเหนือ อาเภอบาเจาะ และกลุ่มนายหะยียูโซ๊ะ
จะปากียา ได้ตั้งฐานกาลังอยู่บนภูเขากูนุงตูปูเต๊ะและภูเขากูนุงจอนอง บริเวณพื้นที่บ้านปาแน ทั้งยัง
ขยายอิทธิพลมาในอาเภอรือเสาะและอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 72 กัมปนาท จินตวิโรจน์ เชื่อว่า
ในปีนี้มีกองกาลังติดอาวุธเหล่านี้เคลื่อนไหวอยู่ราว 500-1,500 คน73
ระหว่างปี 2517-2518 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนายเซ็ง จาปากอ
นายอุเซ็ง เซ็งมิง (เซ็ง โต๊ะคูละ/กูละแมแล) นายดาโอ๊ะ อาแวเต๊ะหรือดาโอ๊ะ ยะลูตง กลุ่มนายมะเระ
หรือมาเระ โคกนิบงกุมอิทธิพลอยู่ในเขตตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งกลุ่ม เหล่านี้ได้
71

ไผท เพชรจารัส, ชาแหละเหตุการณ์ในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า 215-221.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 216, 219-220.
73
กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 145-146.
72
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เน้นเคลื่อนไหวเรียกค่าไถ่จากประชาชน ในช่วงเวลานี้กลุ่มนายมามุ ปะดอฮิง ได้เริ่มขยายอิทธิพลของ
ตัวเองเข้าไปยังพื้นที่คมนาคมทางน้า74
นอกจากลุ่มดังกล่าวข้างต้นแล้ว กลุ่มเจ๊ะกูดิง อาแด ซึ่งเป็นหัวหน้ากองกาลังติดอาวุธที่ข้อมูล
ของทางการระบุว่าเป็นหัวหน้ากองกาลังติดอาวุธของบีอาร์เอ็น แต่ในขณะที่ข้อมูลบางแหล่งก็ระบุว่า
เจ๊ะกูดิงเป็นหัวหน้าหน่วยจรยุทธ์ของพูโล กลุ่มของเจ๊ะกูดิงนับเป็นกลุ่มติดอาวุธที่พยายามปฏิเสธ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มบีอาร์เอ็น ในขณะที่ตนประกาศอุดมการณ์ของตนว่าต่อต้านกรุง เทพฯในฐานะ
นักล่าอาณานิคม ต่อต้านจักรวรรดินิยมทุกประเภท รวมทั้ง “นายทุนขูดรีดทั้งหลาย” พร้อมยกย่อง
พระนบีมูฮัมหมัดเป็นนักปฏิวัติคนแรกของโลก ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกับบี อาร์
เอ็นที่เป็นมาร์กซิสอิสลามิค แต่เจ๊ะกูดิงพยายามอ้างความเป็นอิสระของการเคลื่อนไหวของกลุ่มตนอยู่
เสมอโดยใช้ชื่อกลุ่มติดอาวุธของตนว่า “ทหารปลดแอกปัตตานี” ในช่วงปี 2519-2520 เจ๊ะกูดิงยังกุม
อิทธิพลในพื้นที่อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มนี้เริ่มเกิดความแตกแยก โดย
บางส่วนเริ่มไปเข้ากับกลุ่มเจ๊ะกู บากา 75 หรือบือราเฮง ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของบีอาร์เอ็นและเคยอยู่
ในกลุ่มของเจ๊ะกูดิง กลุ่มของเจ๊ะกู บากา เคลื่อนไหวและมีอิทธิพลในเขตอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัด
สงขลา76
ปี 2519 เซ็ง ท่าน้า หัวหน้ากองกาลังติดอาวุธที่เคยครองอิทธิพลทางน้า และเรียกค่าไถ่จาก
บรรดาเรื อที่แล่ น ผ่ านในเขตตาบลปานาเระ ถึงตาบลท่าน้า อาเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี ใน
ระยะเวลาก่อนหน้าถูกยิงสังหารภายหลังจากการเข้ามามอบตัวต่อทางการ และยัง เป็นปีที่ เซ็ง บันนัง
ลีมา หนึ่งในหัวหน้ากองกาลังติดอาวุธของพูโล ซึ่งกุมอิทธิพลอยู่ในพื้นที่อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัด
สงขลา และอาเภอยะหา จังหวัดยะลา ถูกเจ้าหน้าที่สังหาร แต่ในปีนี้พูโลกลุ่ม “กองร้อย 43” ที่มีนาย
ละแมดิง (เป๊าะแม ลูโบ๊ะบันยัง) ที่อยู่ภายใต้อิทธิพ ลของกลุ่มเซ็ง บันนังลีมายังคงเคลื่อนไหวก่อการ
อยู่77
นอกจากนี้ในช่วงปี 2519-2520 ยังมีการเคลื่อนไหวของพูโล “หน่วย 20” ภายใต้การนาของ
นายอับดุลวาฮับ ในเขตอาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และอาเภอเมืองยะลา พูโลกลุ่มหะยีสะมะแอ
สะอะ หรือมะแอ ท่าน้า เคลื่อนไหวในเขตตาบลลางา อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และยังมีกลุ่มของ
74

กัมปนาท จินตวิโรจน์, จาก “เปาะสู” ถึง “เปาะเยะ” “แบล็ค 1902-แมวดา” โจรใต้จอมมหาวายร้าย,
หน้า 112, 114, 117.
75
ต่อมากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวและมีบทบาทอย่างมากในช่วงทศวรรษ 2520
76
เรืองยศ จันทรคีรี, สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้, หน้า 171-172, 252-257, 269-270, 274-275, 277.
77
เรื่องเดียวกัน, หน้า 110, 112, 244, 246-247. กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขจก.พูโล องค์การแบ่งแยก
ดินแดนสาธารณรัฐปัตตานี, หน้า 70, 130.
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นายเจ๊ะดอเลาะ สาอุ กลุ่มของนายสะตอปา ยาบี กลุ่มของนายยูโซ๊ ะ เปาะดอ กุมอิทธิพลแถบตาบล
บูกิต ตาบลจวบ และตาบลจะแนะ อาเภอระแงะ และตาบลยะลูตง อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มของนายเจ๊ะหะมะ กูโน กลุ่มของนายมูซอ ซึ่งได้ชื่อว่าเข้มแข็งที่สุดในตาบลดุซงญอ อาเภอระแงะ
และอาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในจังหวัดนราธิวาสยังมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มมามุ ปะดอฮิง กลุ่ม
นายดาโอ๊ ะ อาแวเต๊ ะ กลุ่ ม นายมะเระ บิ น มามุ กลุ่ ม นายยู โ ซ๊ ะ ปากี ส ถาน ซึ่ ง สั ง กั ด พู โ ล ยั ง คง
เคลื่ อนไหวในเขตอาเภอบาเจาะ ส่ ว นนายเปาะจิ ยือนอง ที่เคยเคลื่ อนไหวในเขตอาเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส และกลุ่มนายเจ๊ะปอ น้าดา ที่เคลื่อนไหวในเขตจังหวัดปัตตานีในช่วงเวลาก่อนหน้า
ได้มอบตัวในช่วงเวลานี้ แต่ในเขตพื้นที่อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ยังมีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
นายเจ๊ะกู บากา กลุ่มนายวาฮะ มะ กลุ่มนายเจ๊ะกูซารี ปลาคง และกลุ่มนายอาแซ พร่อน ภายหลัง
การสิ้นอานาจและชีวิตของนายเซ็ง บันนังลีมา78
5.1.3. “ขบวนการแบ่งแยกดินแดน” กับการศึกษาของรัฐ และการเคลื่อนไหวก่อการบน
เส้นทางคมนาคม
5.1.3.1. การเคลื่อนไหวต่อต้านการพัฒนาการศึกษาของรัฐ
“ข้าราชการครู คือ สัญลักษณ์ของอ่านาจรัฐที่เข้ามากลมกลืนและท่าลายล้าง
วัฒนธรรมของชาวมลายู”79
การวิเคราะห์ของอรรณพ เนียมคง นับเป็นการสรุปความคิดที่กองกาลังติดอาวุธที่รัฐขนานนาม
ว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดนหรือขบวนการโจรก่อการร้าย มีต่อครูในระบบการศึกษาของรัฐในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มแบล็ค 1902 ประกาศมาตรการของตนอย่างชัดเจนว่า
“จะต่อต้านและท่าลายระบบลบล้างศาสนาและท่าลายภาษามลายู ตลอดถึง
การท่าลายวัฒนธรรมมลายูภาคใต้ โดยการปิดโรงเรียนไทย จับครูเรียกค่าไถ่ ยิงครูและ
เจ้าหน้าที่ผู้เปลี่ยนหลักสูตรภาษามลายู การเขียนและอ่านมลายูให้เป็นไทย (และจะ) เผา
โรงเรียนและสถานที่สร้างเพื่อท่าลายวัฒนธรรมมลายูอิสลามปัตตานี...”80
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เรืองยศ จันทรคีรี, สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ , หน้า 115, 118, 143, 183, 209-211, 225, 364.;
กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขจก.พูโล องค์การแบ่งแยกดินแดนสาธารณรัฐปัตตานี, หน้า 81-83, 93, 129.
79
อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้,”
หน้า 88.
80
กัมปนาท จินตวิโรจน์, จาก “เปาะสู” ถึง “เปาะเยะ” “แบล็ค 1902-แมวดา” โจรใต้จอมมหาวายร้าย,
หน้า 77.
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กลุ่มแบล็ค 1902 ยังต้องการเปลี่ยนครูไทยพุทธที่สอนอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มาเป็นครูมุสลิมในพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งหากรัฐบาลไม่ทาตามทางกลุ่มจะทาการคุกคามความปลอดภัยของ
ประชาชนทุกวิถีทาง81 จุดมุ่งหมายในการโจมตีครูและโรงเรียนซึ่งเป็นตัวแทนและตัวจักรสาคัญของ
ระบบการศึกษาของรัฐ คือการขัดขวางไม่ให้รัฐนาเอาการเรียนการสอนวิชาสามัญและวิชาภาษาไทย
เข้าไปสอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 82 ซึ่งนั่นหมายถึงการทาลายระบบการศึกษาของรัฐในพื้นที่
ทาให้การถ่ายทอดความรู้ในภาษาไทย วิชาสามัญ และระบบความความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ที่
เป็ นปั จจั ยส าคัญในการสร้ างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐ หรือส านึกในความเป็นไทย ไม่
สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ สาเหตุ ข องการมุ่ ง ท าลายการศึ ก ษาของรั ฐ เกิ ด จากส านึ ก ทางชาติ พั น ธุ์ แ ละ
วัฒนธรรมนิยม ซึ่งมองว่าการถ่ายทอดวัฒนธรรมและทัศนคติที่มาจากระบบการศึกษา คือ ศัตรูสาคัญ
ต่อการคงอยู่ของวัฒนธรรมมลายูอิสลาม โดยการใช้ศาสนาและวัฒนธรรมมลายูโดยเฉพาะภาษามลายู
ว่า เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่ถูกคุกคามโดยรัฐ ซึ่งย่อมหมายถึงการกระตุ้นให้ชาวมุสลิมใน
พื้นที่สนับสนุนการดาเนินการภายใต้เหตุผลดังกล่าวของตน83
การเคลื่อนไหวดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นแรงโต้กลับของนโยบายปรับปรุงปอเนาะให้เป็นโรงเรียน
ราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม และนโยบายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยแก่นักเรียนมุสลิมที่เริ่มก่อร่าง
และขยายตัวในช่วงสองทศวรรษนี้ ในช่วงปี 2510 มีข่าวเรื่องการจับครูประชาบาลเรียกค่าไถ่ในแทบ
ทุกอาเภอของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มครูที่ถูกจับเหล่านี้เกือบทั้งหมดเป็นครูที่มาจาก
ภูมิลาเนาอื่นในพื้นที่ภาคใต้84ซึ่งพอจะสันนิษฐานได้ว่าทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ในปี 2514 กลุ่มกอง
กาลังติดอาวุธหลายกลุ่มประกาศเตือนให้ โต๊ะครูเจ้าของปอเนาะและโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลามในพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้ ให้ร่วมมือกับกลุ่มของตนเพื่อต่อสู้กับรัฐบาล 85 14 มกราคม
2515 กองกาลังกลุ่มนายมะ กลาพอ ได้จับตัวนางสาวอรุณวัลย์ แก้วทอง และนางสาวอรพิณ ศรี
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 78.
อิมรอน มะลูลีม, วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศ: กรณีศึกษากลุ่มมุสลิม
ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 186.
83
ดูแนวคิดดังกล่าวใน สุรินทร์ พิศสุวรรณ, “เงื่อนไขทางการเมืองที่นาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้,” หน้า 1-69.; อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูใน
สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้,” หน้า 77.
84
ไผท เพชรจารัส, ชาแหละเหตุการณ์ในสามจังหวัดภาคใต้, ไม่ปรากฏเลขหน้า.
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ดู กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 166-168, 177-178.
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สุรัตน์ ครูโรงเรียนในเขตอาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีไปเรียกค่าไถ่ นามาซึ่งการสั่งปิดโรงเรียนกว่า
59 โรงในท้องที่อาเภอสายบุรี86
เหตุการณ์ต่อต้านระบบการศึกษาของรัฐบาลที่สาคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อกองกาลัง
ติดอาวุธกลุ่มนายดาโอ๊ะ เจ๊ะเด็ง ลักพาตัวนางสาวทิพวรรณ ชัยวารี นางสาวเสาวเพ็ญ แซ่เห่า และ
นางสาวกรรณิการ์ ศรีสุมนต์ ครูโรงเรียนบ้านกาตอง ตาบลบารู อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ในตอนเช้า
ของวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2517 กลุ่มนายดาโอ๊ะอ้างว่าก่อการเพื่อเป็นจับครูทั้งสามเป็นตัวประกัน
ในการต่อรองกับเจ้าหน้าที่ตารวจให้คืนภรรยาและลูกของตน นามาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ่ายวัน
เดียวกันนั้นเมื่อกลุ่มครูในอาเภอยะหา จังหวัดยะลา จานวนไม่น้อยกว่า 300 คน ได้ร่วมกันชุมนุม
ประท้วงที่ห้องประชุมโรงเรียนยะหา ภายใต้การนาของนายสมนึก ระฆัง ประธานกลุ่มพิทักษ์สวัสดิ
ภาพครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทางกลุ่ ม เรี ย กร้ อ งต่ อ นายอ าเภอยะหา ให้ น าครู ทั้ ง สามกลั บ มา จั บ กุ มผู้ ลั ก พาตั ว และให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชี้แจงมาตรการป้องกันสวัสดิภาพของครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับมี
การประกาศสนับสนุนการประท้วงของข้าราชการครูทั่วจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์
การประท้วงของครูต่อการเคลื่อนไหวทาลายระบบการศึกษาของทางการของกองกาลังติดอาวุธที่ใหญ่
ที่สุดเท่าที่เคยมีมา คณะรัฐมนตรีภายใต้การนาของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ได้ประชุมและมีมติให้สภา
ความมั่น คงแห่ งชาติเป็ น ผู้ ห าทางแก้ไขโดยด่ว น พล.ต.ต. อรรถสิ ทธิ์ สิ ทธิสุ นทร รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไประงับสถานการณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2517 แต่คณะครูไม่
ยอมเจรจาด้วย เนื่องจากต้องการเจรจากับนายกรัฐมนตรีโดยตรง แต่เหตุการณ์จบลงในวันที่ 23
ธันวาคม พ.ศ. 2517 เมื่อครูสาวทั้งสามคนที่ถูกจับตัวไปได้หลบหนีออกมาได้สาเร็จ ตามมาด้วยนาย
เทียน อัชกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศ
รับรองความปลอดภัยของครูทั่วจังหวัดชายแดนภาคใต้87 แต่ในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของปี
2518 ยังเกิดเหตุการณ์ครูในอาเภอบาเจาะ จังนราธิวาส ถูกยิงสังหาร นามาซึ่งการประท้วงของกลุ่ม
พิทักษ์สวัสดิภาพครูอีกครั้ง แต่เหตุการณ์ไม่ยิ่งใหญ่และโด่งดังเหมือนเหตุการณ์ก่อนหน้า88
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 23-24, 253-254.
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ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ไทยมุสลิม , หน้า 309-314. และปิยนาถ บุนนาค และคณะ, นโยบายการปกครอง
ของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ -รัฐบาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ (14 ตุลาคม พ.ศ. 2516-4 สิงหาคม พ.ศ. 2531), หน้า 109, 112.
88
ปิยนาถ บุนนาค และคณะ, นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์-รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (14 ตุลาคม พ.ศ. 2516-4 สิงหาคม พ.ศ.
2531), หน้า 129, 211-212.
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ในขณะที่เกิดเหตุการณ์เคลื่อนไหวทาลายระบบการศึกษาของรัฐโดยกองกาลังติดอาวุธและการ
เคลื่อนไหวเรียกร้องของครูในพื้นที่ให้รัฐบาลให้ความสาคัญกับการคุ้มครองสวัสดิภาพของครูจากการ
คุ ก คามของกองก าลั ง ติ ด อาวุ ธ และใช้ วิ ธี ก ารปราบปรามกองก าลั ง เหล่ า นี้ แ บบใหม่ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
เคลื่ อ นไหวคุ ก คามครู ใ นพื้ น ที่ ไ ด้ อี ก 89 ได้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น หนึ่ ง มิ ติ ข องการพั ฒ นา
การศึกษาของรัฐในเวลานั้น ที่เกิดขึ้นควบคู่กับเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น แม้จะเป็นที่ยอมรับกันว่า
เหตุการณ์ประท้วงใหญ่ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2518
ถึงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2519 จะเป็นผลมาจากการปราบปรามกองกาลังติดอาวุธที่ผิดพลาดของ
เจ้าหน้าที่รัฐ คือ เหตุการณ์สังหารชาวบ้านมุสลิมจานวน 5 คน ในเขตอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 โดยผู้รอดชีวิต คือ ด.ช.ซือแม บราเซ๊ะ ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่
ตารวจว่าทหารนาวิกโยธินที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่วัดเชิงเขา ตาบลบารุการะเมาะ อาบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส เป็นผู้ลงมือ เหตุการณ์นี้กลายเป็นสาเหตุปัจจุบันที่นามาซึ่งการประท้วงครั้งใหญ่เรียกร้องให้
รัฐบาลถอนทหารออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคและทบทวนนโยบายการปกครองจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของตนใหม่90
แต่เมื่อพิจารณาถึงการเคลื่อนไหวประท้วงครั้งนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษามีบทบาท
อย่างมากในการร่วมประท้วงและยื่นคาขาดต่อรัฐบาล ในวันที่ 7 ธันวาคม 2518 กลุ่มสลาตัน ซึ่งเป็น
กลุ่ ม นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามุ ส ลิ ม จากจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ นกรุ ง เทพฯ กลั บ ไปร่ ว มการประท้ ว งกั บ
ประชาชน พร้ อมกับ มีก ารออกสนั บ สนุนการประท้ว งจากศู นย์นิสิ ตนักศึ กษาและประชาชนแห่ ง
ประเทศไทย 13 ธันวาคม 2518 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในเวลานั้นส่วนใหญ่
เป็นคนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักศึกษาจากวิทยาลัยครูยะลาเข้าร่วมการประท้วง ใน
เวลาใกล้เคียงกันนักเรียนจากโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น โรงเรียนสตรี
ปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร โรงเรียนการช่างชาย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนคณะราษฎร์บารุง จังหวัดยะลา โรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนาอิสลามในปัตตานี และโรงเรียนรัฐบาลอีกหลายแห่งในจังหวัดนราธิวาส ในเวลานี้นักศึกษา
ที่เข้าร่วมมาจาก 8 สถาบันจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22 ธันวาคม 2518 สถาบันการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้กว่า 400 แห่งปิดไม่มีกาหนด เมื่อเข้าสู่เดือนมกราคม ปี 2519 นักเรียนจากโรงเรียน
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เรื่องเดียวกัน.
อ.บางนรา, ปัตตานี อดีต-ปัจจุบัน, หน้า 176-211.; ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ไทยมุสลิม, หน้า 314-315.;
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ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และสงขลาเข้าร่วมอีก 5 หมื่นคน นักเรียนนักศึกษาราว 130 คนเริ่มออกสู่
ชนบทเพื่อชี้แจงเรื่องการประท้วงให้ประชาชนรับทราบ91
การประท้วงครั้งนี้เห็นได้ชัดว่าสัมพันธ์กับสภาวะความตื่นตัวในเรื่องประชาธิปไตยของเหล่า
นิสิตนักศึกษาภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุล าคม 2516 มากกว่าที่จะเกี่ยวพันกับการเคลื่อนไหวของ
องค์กรพูโ ลอย่ างที่เจ้ าหน้ าที่รั ฐ ในเวลานั้นเข้าใจ 92 สภาวะดังกล่ าวเป็นผลพวงมาจากการพัฒ นา
การศึกษาที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตื่นตัว
ในทางการเมือง และมีความคิดที่ค่อนข้างจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาในส่วนกลาง
และส่วนอื่นๆของประเทศในเวลานั้น เพราะการร่วมการประท้วงในครั้งนี้เหล่านักเรียนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมต่างมองว่าเป็นการ “...ประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากรัฐบาล”93 นั่นทาให้เห็นว่าแม้จะ
มีการต่อต้านระบบการศึกษาของรัฐ แต่ระบบดังกล่าวนี้สามารถสร้างสานึกร่วมกันบางอย่างและบาง
ระดับระหว่างนักเรียนนักศึกษาทั้งไทยพุทธและมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับนิสิตนักศึกษาใน
ส่วนกลาง เพราะการเข้าร่วมประท้วงในครั้งเป็นการเข้าร่วมประท้วงของทั้งนักเรียนนักศึกษาในระบบ
ของรัฐ และนักเรียนจากโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม การประท้วงในครั้งนี้ สามารถเคลื่อนไหว
อย่ า งทรงพลั ง ได้ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากพลั ง ของเหล่ า ปั ญ ญาชนในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ผลพวงจากการพั ฒ นา
การศึกษาของรัฐ
อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2519 ยังมีการเคลื่อนไหวจับครูเรียกค่าไถ่ ทาให้ในบางพื้นที่เช่นตาบล
ตันหยงนากอ อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โรงเรียนหลายแห่งถูกปิดตายมานาน เนื่องจากเป็น
แหล่งที่มีกองกาลังติดอาวุธเคลื่อนไหวอยู่หลายกลุ่ม และในปี 2520 กองกาลังติ ดอาวุธกลุ่มนายเซ็ง
บันนังลีมา (สังกัดพูโ ล) ได้นากาลังของตนเผาโรงเรียนของรัฐ 5 แห่ง ในเขตตาบลจะแหน อาเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 4 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านจะแหน โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ โรงเรียนบ้านซูโซะ
และโรงเรียนบ้านมุนี และในเขตตาบลยะโร๊ะ อาเภอยะหา จังหวัดยะลาอีก 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้าน
เจาะตาแมพร้อมทิง้ จดหมายข่มขู่ว่าจะสังหารครูและเผาโรงเรียนของรัฐบาลให้หมดสิ้น94
ในปี 2520 เกิดเหตุการณ์สาคัญที่เป็น สัญลักษณ์ของการต่อต้านการปรับปรุงปอเนาะให้เป็น
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามของรัฐบาล คือ เหตุการณ์วางระเบิดพิธีพระราชทานรางวัลครู
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อ.บางนรา, ปัตตานี อดีต-ปัจจุบัน, หน้า 177-182, 192-194, 205, 209.
สุรินทร์ พิศสุวรรณ, “เงื่อนไขทางการเมืองที่นาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
,” หน้า 54-55.
93
วานิช สุนทรานนท์, ประท้วงปัตตานี: ความทรงจาที่เริ่มจะลางเลือน, หน้า 37.
94
เรืองยศ จันทรคีรี, สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ , หน้า 138, 158.; กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขจก.พูโล
องค์การแบ่งแยกดินแดนแห่งสาธารณรัฐปัตตานี, หน้า 75.
92

275
ปอเนาะและธงประจ ารุ่ น ลู ก เสื อ ชาวบ้ า น จั ง หวั ด ยะลา เมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ยายน 2520 ซึ่ ง มี
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ (รั ช กาลที่ 9) สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ ย์
พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสองพระองค์ ประทับอยู่บนปะราพิธีใน
บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก จังหวัดยะลา ระเบิดได้ดังขึ้นสองครั้งทางด้านหลังปะราพิธี ทาให้ มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 47 คน ในจานวนนี้มีผู้บาดเจ็ บสาหัส 5 คน แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงปลอดภัย และทรงสามารถประกอบพิธีต่อไปจน
เสร็จสิ้น95 การวางระเบิดครั้งนี้ไม่ได้เป็นการหมายมุ่งปองร้ายองค์พระประมุขของประเทศในขณะนั้น
หากแต่ต้องการทาลายพิธีพระราชทานรางวัล แก่ “ครูปอเนาะ” ซึ่งเป็นสั ญลักษณ์ส าคัญของการ
พัฒนาปอเนาะของรัฐ กัมปนาท จินตวิโรจน์ เชื่อว่าผู้อยู่เบื้องเหตุการณ์ในครั้งนี้ คือ พูโล 96 แต่กลุ่ม
แบล็ค 1902 (ธันวาทมิฬ) ได้ออกใบปลิวอ้างความรับผิดชอบเหตุการณ์ในครั้งนี้ พร้อมยื่นข้อเสนอให้
รัฐบาลยกเลิกการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนมุสลิมและให้นามุสลิมมาเป็นข้าราชการครู97
5.1.3.2. การเคลื่อนไหวก่อการบนเส้นทางคมนาคม
“จะต้องท่าลายทุกอย่าง อาทิเช่น ถนน สะพาน และทางรถไฟ” และ “...ด่าเนินการให้
บ้านเมืองลุกเป็นไฟ ท่าลายอุปกรณ์สื่อสารและเส้นทางคมนาคม”
ข้อความดังกล่าวกัมปนาท จิน ตวิโรจน์ อ้างว่าเป็นข้อความที่นามาจากใบปลิวของกลุ่มนาย
ยูโซ๊ะ ที่เรียกชื่อกลุ่มของตนว่า “หน่วย KODM”98 สอดคล้องกับสิ่งที่อิมรอน มะลูลีม ได้กล่าวไว้ว่า
กลุ่มกองกาลังติดอาวุธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “พยายามที่จะขัดขวางโครงการพัฒนาของ
รัฐ”99 การดาเนินการทาลายเส้นทางคมนาคมไม่ได้เป็นมุ่งทาลายโครงสร้างทางกายภาพของเส้นทาง
คมนาคม ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือสะพานเป็นหลัก เพราะการดาเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ ยากต่อการก่อ
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ปิยนาถ บุนนาค และคณะ, นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์-รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (14 ตุลาคม พ.ศ. 2516-4 สิงหาคม พ.ศ.
2531), หน้า 307.
96
กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขจก.พูโล องค์การแบ่งแยกดินแดนแห่งสาธารณรัฐปัตตานี, หน้า 91.
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เดลินิวส์ (24 กันยายน 2520) อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, “อิสลามกับความรุนแรง: การศึกษา
เฉพาะกรณีเหตุการณ์รุนแรงในสี่จังหวัดภาคใต้ ประเทศไทย พ.ศ.2519-2524,” ใน สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิ
มนุษยชน (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2527), หน้า 98.
98
ดู กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 152-153, 157-158.
99
อิมรอน มะลูลีม, วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศ: กรณีศึกษากลุ่มมุสลิม
ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 186.
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การ แต่การทาลายเส้นทางคมนาคมของกองกาลังเหล่านี้ที่สาคัญ คือ การเปลี่ยนเส้นทางคมนาคมที่
รัฐสร้างขึ้นให้กลายเป็นพื้นที่ก่อความรุนแรงของตน นับเป็นการตอบโต้การก่อสร้างเส้นทางคมนาคม
ของรัฐ ที่มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การสร้างเส้นทางไปยังเขตที่มีกองกาลัง ติดอาวุธตั้งฐานกาลังอยู่เพื่อให้
ง่ายต่อการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2515-เมษายน 2516 กองกาลังติดอาวุธได้เคลื่อนไหวโจมตีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปราบปรามของรัฐบนทางหลวงสาย 4060 และทางหลวง 4074 ในเขตจังหวัดปัตตานีอย่างน้อย
3 ครั้ง นอกจากนี้ยังใช้วิธีปิดถนนเพื่อยิงข่มขู่รถของบริษัทที่วิ่งผ่านทางหลวงหมายเลข 42 ที่เชื่อม
ระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับปัตตานี 100 กลุ่มเจ๊ะกูดิง นับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้เส้นทางคมนาคมที่รัฐ
สร้างในการก่อการ วิธีการที่กลุ่มนี้ใช้ในปี 2517 คือ การใช้ไม้ขวางถนนจากนั้นจึงใช้กาลังจับผู้ขับขี่
และผู้โดยสารในรถที่ถูกสกัดแล้วพาขึ้นไปยังภูเขาบือลือยาเพื่อเรียกค่าไถ่ ถนนเส้นที่เจ๊ะกูดิงใช้ในการ
ก่อการบ่อยครั้ง คือ ถนนสาย 410 เบตง-ยะลา กับถนนสาย 4063 ยะลา-โกตาบารู เนื่องฐานกาลัง
ของตนอยู่ในบริเวณนี้101 การก่อการในลักษณะนี้ทาให้ในปี 2517 “ถนนบางสายไม่มีใครกล้าใช้เพราะ
กลัวปิดถนนปล้นจี้และท่าร้าย”102 นอกจากจะก่อการในลักษณะดังกล่าวแล้ว ยังมีการข่มขู่เรียกเงินค่า
คุ้มครองจากผู้รับเหมาก่อสร้างถนน เช่น กรณีของนายสนิท หงส์ฤทธิ์ และนายอนันต์ เทียนปรีชา ที่
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเส้นทางสายยะหริ่ง-มายอ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2519103
พูโลนับเป็นองค์กรสาคัญที่ทางการไทยเชื่อว่าได้ใช้ประโยชน์จากเส้นทางคมนาคมของรัฐในการ
ก่อความรุนแรง โดยเคลื่อนไหวโจมตีฐานกาลังของเจ้าหน้าที่ที่ประจาการอยู่ริมถนนเสมอ เช่น การ
โจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จังหวัดปัตตานี (หน่ วยนาวาโรน) ริม
ถนนหมายเลข 410 ซึ่งเชื่อมระหว่างจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดยะลา บริเวณตาบลเมาะมาวี อาเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนเมษายน ปี 2519 ทั้งยังวางระเบิดบนเส้นทางและพื้นที่เดียวกันนี้เพื่อ
หยุดรถของโครงการชลประทานปัตตานีในปีเดียวกัน104
100

กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้ , หน้า 254. กัมปนาท จินตวิโรจน์, ผมรู้จัก
เปาะเยะดีกว่าใครใคร, หน้า 139-154.
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กัมปนาท จินตวิโรจน์, จาก “เปาะสู” ถึง “เปาะเยะ”: “แบล็ค 1902-แมวดา” โจรใต้จอมมหาวายร้าย
, หน้า 35, 37, 61, 72-74.
102
ปิยนาถ บุนนาค และคณะ, นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตั้งแต่ สมั ยรั ฐบาลนายสั ญญา ธรรมศัก ดิ์ -รั ฐบาลพลเอกเปรม ติณ สู ล านนท์ (14 ตุล าคม พ.ศ. 2516-4
สิงหาคม พ.ศ. 2531), หน้า 108.
103
เรืองยศ จันทรคีรี, สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้, หน้า 115-116.
104
กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขจก.พูโล องค์การแบ่งแยกดินแดนแห่งสาธารณรัฐปัตตานี, หน้า 66-67.
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6 มกราคม 2520 พูโลยังคงสกัดรถบรรทุกผู้โดยสารบนทางหลวง 4064 (ยะหา-สะบ้าย้อย) ใน
บริเวณตาบลจะแหน อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อจับผู้โดยสารไปเรียกค่าไถ่กว่า 10 คน และ
ยังได้ก่อการยิงสังหารนายมะ อะนิมะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตาบลจะแหน อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
บนถนนทางหลวงหมายเลข 4065 ในเขตพื้นที่บริเวณเดียวกัน พูโลกลุ่มนากอบอรออ้างว่า ได้เป็นผู้
วางระเบิดสะพานกอตอ ซึ่งเป็นสะพานที่ เชื่อมระหว่างเขตอาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กับอาเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมทิ้งจดหมายโจมตีรัฐบาล ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2520
กว่า 2 ครั้ง105 และยังโปรยใบปลิวริมถนนระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อ “ปลุกใจประชาชนอิสลามและ
โจมตีรัฐบาลไทย”106 ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันนี้ยังก่อการโจมตีตู้ยามของเจ้าหน้าที่ตารวจ ชปก.
นาวาโรน 4 ริมทางหลวงหมายเลข 42 เขตตาบลลางา อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นอกจากองค์กร
พูโลแล้วเจ้าหน้าที่รัฐยังเชื่อว่าบีอาร์เอ็นอยู่เบื้องหลังการลอบวางระเบิดสะพานปรีกี บนทางหลวง
หมายเลข 410 ในเขตหมู่ที่ 3 ตาบลกระโด อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกรกฎาคม ปี 2520 กว่า 3 ครั้ง107
5.1.3.3. การก่อตั้งองค์กรเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงและการปราบปรามของรัฐ
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2507 น ามาซึ่ ง การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงาน
ปกครองจั งหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศปต. องค์กรนี้มีวัตถุประสงค์ให้ เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ปฐมนิเทศให้ข้าราชการทุกระดับทุกกระทรวงทบวงกรม ก่อนการเข้ามาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทั้งในเรื่องข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของประชาชน ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา และปัญหา
ความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีหน้าที่ทางานด้านการข่าวกรอง การประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ ตลอดจนการเสนอย้ายข้าราชการที่ประพฤติมิชอบในพื้นที่ 108 ต่อมา
หน่ ว ยงานนี้ จ ะได้ รั บ การยกระดั บ ขึ้ น มาเป็ น “ศูน ย์ อ านวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ”
(ศอ.บต.) ในปี 2524 ศปต.จึงนับเป็นองค์กรของรัฐองค์กรแรกที่ จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความ
มั่นคง แต่ปฏิบัติหน้าที่เรื่องการเข้าถึงประชาชนเป็นหลัก
สาหรับการปราบปรามกองกาลังติดอาวุธนั้น ในปี 2508 มีการออก “แผนการปราบปราม
ผสม”(3 สิงหาคม-18 สิงหาคม 2508) เพื่อปราบปรามกองกาลังติดอาวุธในพื้นที่แห่งนี้ โดยมีการส่ง
105

เรื่องเดียวกัน, หน้า 72-73, 79-80.; ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, “อิสลามกับความรุนแรง: การศึกษาเฉพาะ
กรณีเหตุการณ์รุนแรงในสี่จังหวัดภาคใต้ ประเทศไทย พ.ศ.2519-2524,” หน้า 110-111.;
106
กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขจก.พูโล องค์การแบ่งแยกดินแดนแห่งสาธารณรัฐปัตตานี, หน้า 90.
107
เรื่องเดียวกัน, หน้า 81, 125.
108
ดู สมาน รังสิโยกฤษฏ์, “การเข้าถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ” หน้า 82-86.; สงคราม ชื่น
ภิบาล, “การผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้,” หน้า 113.
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เจ้าหน้าที่ตารวจจากส่วนกลางเข้าสนธิกาลังกับเจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง
ต ารวจสั น ติ บ าล ต ารวจตระเวนชายแดน แต่ ยั ง ใช้ ก าลั ง ต ารวจภู ธ รในท้ อ งที่ เ ป็ น หลั ก ตั้ ง กอง
อานวยการบริเวณด่านศุลกากร บริเวณปากน้าสายบุรี จังหวัดปัตตานี สามารถสังหารนายยาหรือ
ยายอ นายซอมะเด็ง นายฮะมิ มูดล นายมะ อีซอ นายมะนาวี และบีบให้นายปะดอลีเข้ามามอบตัว
คนเหล่านี้ล้วนเป็นสมาชิกของกองกาลังติดอาวุธในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งทางการเชื่อว่าคนเหล่านี้อยู่
ภายใต้ร่มเงาของกลุ่มเปาะสู วาแมดิซา109 อรรณพ เนียมคง มองว่าการปราบปรามในระยะนี้เป็นการ
ปราบปรามกองกาลังติดอาวุธโดยใช้วิธีที่รุนแรง คือ การวิสามัญฆาตกรรมทั้งสิ้น 110 ต่อมาในปี 25112512 ยังมีการออก “แผนปราบปรามโจรผู้ร้ายสาคัญ 3 จังหวัดภาคใต้ ” (1 มิถุนายน-31 ตุลาคม
2511) “แผนปราบปรามพิเศษ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” (1 กุมภาพันธ์ -31 เมษายน 2511/ 1
พฤษภาคม-30 กันยายน 2512)111
คณะรัฐมนตรีของจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ประชุมในวันที่ 23 กันยายน 2512 ลงมติให้ส่ง
เรื่อง “โจรผู้ร้ายในเขต 4 จังหวัดภาคใต้ ” ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทยและ
กองบัญชาการทหารสูงสุดพิจารณาหาทางร่วมกันปราบปรามกองกาลังเหล่านี้โดยเด็ดขาด 112 เดือน
ตุลาคมปี 2512 มีการออกแผนปราบปรามกองกาลังติดอาวุธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ชื่อว่า
“แผนรามคาแหง” ซึ่งเป็นแผนของกองบังคับการตารวจภูธร เขต 9 (บก.ภ. เขต 9) และมีผู้บังคับการ
ตารวจภูธรเขต 9 เป็นผู้อานวยการ ตั้งกองอานวยการปราบปรามในอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เพราะเป็ น พื้น ที่ที่ มีเ หตุ การณ์ ความรุ นแรงมากกว่า จัง หวั ดชายแดนใต้ อื่น ๆ โดยเป็น แผนที่ รัฐ ใช้
ดาเนินการในระยะเวลา 3 ปีเศษ ในระยะแรกของการดาเนินการตามแผนนี้มีการสังหารสมาชิกของ
กองกาลังติดอาวุธได้ 17 คน จับผู้ต้องสงสัยได้ 432 คน ในจานวนนี้เป็นกลุ่มของนายสนิ กะโด จานวน
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ธานินทร์ ผะเอม, “นโยบายการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้,” หน้า 57 อ้าง
ถึงใน อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้,” หน้า
86.; กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 100-101.
110
อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
,” หน้า 85-86.
111
ธานินทร์ ผะเอม, “นโยบายการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้,” หน้า 57 อ้าง
ถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 86.
112
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2) กต1.1.2.8/13 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนา
ภาคใต้ ประจาปี 2513-2514 (แฟ้ม 2) (26 ม.ค.-ส.ค. 2514), หน้า 307.
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7 คน เดือนกันยายน 2513 เจ้าหน้าที่ได้เข้าปะทะกับกลุ่มนายเลาะแม เปาะกามะ และนายอาแว บู
เก๊ะ ในเขตตาบลรือเสาะ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส113
พฤศจิกายนปี 2513 ได้มีการออก “แผนปราบปรามโจรผู้ร้ายพิเศษภาคใต้” (แผน ปพ.) เพื่อ
ปราบปรามกองกาลังติดอาวุธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกแผนหนึ่ง โดยใช้กาลังตารวจและกอง
อานวยการปราบปรามของแผนรามคาแหง ในระยะแรกเป็นแผนของกองบัญชาการตารวจภูธ ร
(บช.ภ.) ต่อมาถูกปรับเป็นแผนของกระทรวงมหาดไทย มีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็น
ผู้อานวยการ ทั้งยังตั้งกองอานวยการของแต่ละจังหวัดอยู่ทั้งในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ต่อมาในปี 2515 ย้ายกองอานวยการปราบปรามของแผนนี้ไปยังอาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี114
ในช่วงปี 2508-2513 จึงเป็นช่วงที่รัฐใช้กาลังตารวจเป็นกาลังหลักในการปราบปรามกอง
กาลั งติดอาวุธในพื้น ที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ แต่จะใช้กาลังทหารเข้าคลี่ คลายสถานการณ์ส าคัญ
เท่านั้น115 การปราบปรามกองกาลังติดอาวุธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ด้วยวิธีรุนแรงและเฉียบ
ขาด” ของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรนี้ 116 เป็นที่รับรู้กันว่ารัฐบาลมีนโยบายลับอยู่อย่างหนึ่ง คือ
นโยบายอนุญาตให้ “เก็บ” บุคคลที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้117 อ.บางนรา
มองว่าแผนปราบปรามเหล่านี้เป็น “โครงงานฆ่าประชาชน” ของรัฐ เนื่องจาก “มีประชาชนที่ต้องรับ
เคราะห์ ก รรมอย่ า งมากมาย ” จากแผนปราบปราม 118 แต่ ใ นเดื อ นมิ ถุ น ายน ปี 2514
กระทรวงมหาดไทยยังเห็นว่าการปราบปรามอย่างหนักนั้นจะต้องดาเนินต่อไป เพราะหากทางการ
ถอนกาลังหรือลดความเข้มแข็งทางการปราบปรามลง จะทาให้กองกาลังเหล่านี้สามารถรวมกลุ่มกัน
ได้อย่างเข้มแข็งและคุกคามประชาชนอย่างหนักหน่วงขึ้น 119 ภายใต้การดาเนินการตามแผนเหล่านี้
ทางการอ้างว่าทาให้สมาชิกของกองกาลังติดอาวุธเสียชีวิตไป 232 คน จับกุมได้ 1,083 คน ทาลาย
113

ไผท เพชรจารัส, ชาแหละเหตุการณ์ในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า 161, 169.; ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ,
สี่จังหวัดภาคใต้ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2517), หน้า 273-274.; กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดน
ภาคใต้, หน้า 116, 246-247.
114
กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 247.
115
อรรณพ เนียมคง, “นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
,” หน้า 86.
116
ภัคคินี เปรมโยธิน, “กระบวนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับการแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้,” หน้า 210.
117
เรืองยศ จันทรคีรี, สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้, หน้า 250.
118
อ.บางนรา, ปัตตานี: อดีต-ปัจจุบัน, หน้า 142.
119
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2)กต1.1.2.8/13 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้
ประจาปี 2513-2514 (แฟ้ม 2) (26 ม.ค.-27 ส.ค. 2514), หน้า 16.
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ค่ายพักของกลุ่มเหล่านี้ไป 168 แห่ง มีผู้สนับสนุนกองกาลังติดอาวุธมามอบตัวต่อทางการ 92 คน มี
เจ้าหน้าที่เสียชีวิตทั้งหมด 42 นาย บาดเจ็บ 96 นาย120
ในปี 2517 สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอให้มีก ารจัดทาแผนป้องกันและปราบปราม
โจรผู้ร้ายพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และจัดตั้งกองอานวยการปราบปรามพิเศษ ในปีเดียวกัน
คณะรัฐมนตรีภายใต้การนาของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี จึงมีมติแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในชื่อ “คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” โดยให้พล.ต.สัณห์ จิตรปฏิมา ผู้
บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 5121 เป็นหัวหน้าคณะ ในปี 2518 รัฐบาลได้จัดตั้ง “กองอานวยการรักษา
ความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” (กอ. รสต.) เพื่อให้ทาหน้าที่เสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการใน
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ต่ อ นายกรั ฐ มนตรี และให้ พ ล.ท.สั ณ ห์ จิ ต รปฏิ ม า แม่ ทั พ ภาคที่ 4 เป็ น
ผู้อานวยการ พร้อมยุบรวมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้ายในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เข้าไว้ในหน่วยงานนี้ด้วย โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยดารงตาแหน่งประธาน
คณะกรรมการชุดดังกล่าวแทน122
17 ตุลาคม 2518 สภาความมั่นคงแห่งชาติได้ออกนโยบายเกี่ยวกับการก่อการร้ายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มอบหน้าที่ให้กองอานวยการรักษาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาเนินการ
ปราบปรามกองกาลังติดอาวุธในพื้นที่แห่งนี้อย่างเด็ดขาด พร้อมสนับสนุนการเพิ่มกาลังทหารและ
งบประมาณเพื่อให้การดาเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว นามาซึ่งการอนุมัติให้มีการเพิ่มกาลังทหารใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือจานวน 2 กองพันทหารราบ และนาวิกโยธิน
1 กองพันทหารราบ ของคณะรัฐบาลในปีต่อมา123 การดาเนินการดังกล่าวนับเป็นความพยายามสร้าง
เอกภาพในการสั่งการสาหรับการแก้ปัญหาความมั่นคง คือ ให้มาอยู่ภายใต้อานาจของกองอานวยการ
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กัมปนาท จินตวิโรจน์, ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต้, หน้า 248-250.
121
ต่อมามณฑลทหารบกที่ 5 จะยกฐานะขึ้นมาเป็นกองทัพภาคที่ 4 และมีพล.ต.สัณห์ จิตรปฏิมา เป็นแม่
ทัพภาคที่ 4 คนแรก
122
ปิยนาถ บุนนาค และคณะ, นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตั้งแต่ สมั ยรั ฐบาลนายสั ญญา ธรรมศัก ดิ์ -รั ฐบาลพลเอกเปรม ติณ สูล านนท์ (14 ตุล าคม พ.ศ. 2516-4
สิงหาคม พ.ศ. 2531), หน้า 103-104, 112, 210.
123
เรื่องเดียวกัน, หน้า 216-217.
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รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือแม่ทัพภาคที่ 4 และเป็นการเพิ่มบทบาทในการดูแล
ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่แห่งนี้แก่กองทัพ124
การปราบปรามกองกาลังติดอาวุธของรัฐบาลในระหว่างปี 2511-2518 ทาให้สมาชิกของกอง
กาลังติดอาวุธเสียชีวิตไป 329 คน ยอมจานน 165 คน ถูกจับกุม 1,208 คน สามารถทาลายค่ายพัก
ของกลุ่มต่างๆไป 250 ค่าย 125 ในรอบปี 2520 เกิดการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกองกาลังติด
อาวุธเหล่านี้ 34 ครั้ง เป็นการปะทะกับบีอาร์เอ็น 25 ครั้ง พูโล 8 ครั้ง ไม่ทราบกลุ่ม 1 ครั้ง การปะทะ
กันส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอาเภอบันนังสตา อาเภอเมืองยะลา อาเภอยะหา และอาเภอรามัน จังหวัด
ยะลา (31 ครั้ง) ซึ่งเป็นจังหวัดที่เกิดการปะทะมากที่สุดในปีนี้ นอกจากนี้จะเป็นพื้นที่อาเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา (2 ครั้ง) และอาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (1 ครั้ง) เจ้ าหน้าที่เชื่อว่าในปีนี้บีอาร์เอ็น
เป็นกลุ่มที่มีกองกาลังติดอาวุธมากที่สุด คือราว 250 คน 126 แม้จะเห็นตัวเลขของจานวนสมาชิกของ
กองกาลังติดอาวุธที่เสียชีวิตไปเป็นจานวนมาก แต่การปราบปรามในระยะนี้ถูกมองว่าไม่สามารถ
จับกุมหรือสังหารสมาชิกกองกาลังติดอาวุธระดับผู้นาได้ แม้จะส่งกาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณลง
ไปเพื่อการปราบปรามเป็นจานวนมาก อีกทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามที่ถูกส่งตัวไปปราบปรามใน
พื้นที่แห่งนี้ยังมีภาพลักษณ์ที่ “ไร้ระเบียบวินัย”127 ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้การปราบปรามเป็น
เพียงการทาให้กองกาลังเหล่านี้ไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้นาน และมีลักษณะของการแตกกระสานซ่าน
เซ็นเป็นกลุ่มเล็กๆจานวนมาก แต่รัฐก็ไม่สามารถพิชิตกองกาลังเหล่านี้ได้อย่างราบคาบลงได้

5.2. การเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่าง พ.ศ.
2521-2524
ในส่วนนี้จะอธิบายให้เห็นถึงลักษณะของความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกิน
พื้นที่อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ลักษณะของความรุนแรงยังมีหลากหลายรูปแบบ และความรุนแรง
ดังกล่าวยังสัมพันธ์กับการพัฒนาของรัฐอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะการขยายตัวของข้าราชการของรัฐไป
ยังพื้นที่ชนบทโดยเฉพาะครูประชาบาล ตลอดจนการขยายตัวของพ่อค้าและนายทุน ซึ่งเป็นตัวแทน
124

ภัคคินี เปรมโยธิน, “กระบวนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับการแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้, ” หน้า 273.; อิมรอน มะลูลีม, วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศ:
กรณีศึกษากลุ่มมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 102.
125
มนัส เมกะรัด, “ความล้มเหลวในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายในสามจังหวัดภาคใต้, ” (เอกสารวิจัย
หลักสูตรโรงเรียนนายตารวจ, 2520) อ้างถึงใน อิมรอน มะลูลีม, วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับมุสลิม
ในประเทศ: กรณีศึกษากลุ่มมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 187.
126
เรืองยศ จันทรคีรี, สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้, หน้า 289.
127
ไผท เพชรจารัส, ชาแหละเหตุการณ์ในสามจังหวัดภาคใต้, หน้า 144-145.
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ของการขยายตัวของทุนในพื้นที่ รวมถึงการใช้พื้นที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาในการก่อความ
รุนแรง ตลอดจนการใช้ประโยชน์พื้นที่พัฒนาของรัฐทั้งหลายในแง่ของการสร้างความหวาดกลัวให้กับ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่โดยกองกาลังต่อต้านรัฐบาล หรือ “ขบวนการโจรก่อการร้าย” (ขจก.)
ความรุน แรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรวมพื้นที่บางอาเภอของจังหวัด
สงขลา คือ สะบ้าย้อย เทพา สะเดา และนาทวี เป็นที่เข้าใจกันว่าเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการของกอง
กาลังต่อต้านรัฐบาลในพื้นที่หรือขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) ที่ปฏิบัติการรุนแรงอย่างกว้างขวาง
ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ ขบวนการโจรก่อการร้ายในเวลานั้นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มบีเอ็นพีพี
หรือแนวร่วมปลดแอกแห่งชาติปาตานี (BNPP) กลุ่มบีอาร์เอ็นหรือขบวนการปฏิวัติแห่งชาติป าตานี
(BRN) และกลุ่มพูโลหรือองค์การสหปาตานีเสรี (PULO) กองกาลังต่อต้านรัฐไทยเหล่านี้เป็นที่รับรู้และ
เรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “โจรแยกดินแดน”
แม้ว่ากลุ่มหลักสามกลุ่มนี้จะเป็นที่รู้จักกันดี แต่ในสภาพสังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
และบางอาเภอของจังหวัดสงขลาดังที่กล่าวมาข้างต้น กองกาลังเหล่านี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีกเป็น
จานวนมาก โดยแต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ และบางกลุ่มอาจจะมีกลุ่มย่อยๆภายใต้การ
บังคับบัญชาลงไปอีก จากข้อมูลที่ลงใน เดลินิวส์ (22 กรกฎาคม 2523) ระบุว่า กลุ่มบีเอ็นพีพีซึ่งมี
ตนกูสุไลมาน (กุมันไซ) บินตนกูมะไฮยิดดิน ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าต่อจากตนกูยะลา นาแซ ที่เสียชีวิตในปี
2520 โดยมีหัวหน้าฝ่ายกองกาลังติดอาวุธ คือ เปาะเยะ หรือดือเระ มะดีเยาะ128 และมีสะมะแอ กรีติง
เป็นหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการในเขตตาบลปะลุกาสาเมาะ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ส่วนบีอาร์เอ็นในขณะนี้มีหะยีอับดุลการิม บินฮัสซัน เป็นหัวหน้า มีหัวหน้ากองกาลังติดอาวุธ
ชื่อนายมะดีเยาะ สะดาวา ปฏิบัติการในเขตรอยต่อระหว่างอาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสกับอาเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา129 ส่วนพูโล มีตนกูบีรอ กอตอนีลอ เป็นหัวหน้า มี 3 กลุ่มย่อยในสังกัด คือ
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เปาะเยะ เป็นหนึ่งในหัวหน้ากองกาลังติดอาวุธของขบวนการโจรก่อการร้ายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคน
หนึ่งในเวลานั้น มีชื่อเรียกหลายชื่อ คือ จะใช้ชื่อ ปาปาดิริส ในต่างประเทศ และมีชื่อที่เรียกกันในบรรดาลูกน้องว่า
โต๊ะเจ๊ะ (เจ้าแห่งภูเขา) ข้อมูลจากทางทหารเชื่อว่าเปาะเยะ มีกลุ่มในสังกัดของตน 8 กลุ่ม คือกลุ่มของนายมามุ ปะ
ดอฮิง หรือมามุเล็ก กลุ่มนายมามุ ตูแกบือซี กลุ่มนายบือราเฮง กูทาย กลุ่มนายฮามิ สะอะ หรือฮามิกาแย กลุ่มนาย
ดอแม เจ๊ะเลาะ กลุ่มนายเจ๊ะหะมะ กูโน และกลุ่มนายรอนิง มีเต๊ะ
129
กลุ่มนี้ยังมี 6 กลุ่มย่อยสังกัดอีก คือ กลุ่มอาแว บูเกะหรือโต๊ะกายัง ปฏิบัติการในเขตอาเภอรือเสาะ
และอาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กลุ่มนายเปาะเลาะ เจ๊ะมุ ปฏิบัติการในเขตอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มนายดิง กูแปสาลอ ปฏิบัติการในเขตอาเภอเมือง อาเภอระแงะ และกิ่งอาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส กลุ่มนาย
มูซอ ซานุรง ปฏิบัติการในเขตกิ่งอาเภอสุคิรินและอาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กลุ่มนายลาเต๊ะ นามาลีหรือลา
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กลุ่มหะยียาโก๊ะ สาและ หรือหะยียาโก๊ะ ยามูแรแน ปฏิบัติการในเขตอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มเจ๊ะหลง ฮะรีมะหรือเจ๊ะหลง อาลีมะ ปฏิบัติการในเขตอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และกลุ่ม
หะยี ว านิ สาและ หรื อมานิ ต ย์ สาและ ปฏิบัติ การในอาเภอรือ เสาะและอาเภอศรี ส าคร จัง หวั ด
นราธิวาส130
ในรายงานของตารวจสันติบาล กรมตารวจ ได้ระบุว่าขบวนการโจรก่อการร้ายในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้กลุ่มย่อยๆที่กระจายตัวปฏิบั ติการมีอยู่ทั้งสิ้น 84 กลุ่ม โดยในจังหวัดปัตตานีมี 10
กลุ่ม กลุ่มของหะยีสะมะแอ ท่าน้า เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด มีสมาชิกราว 17 คน เคลื่อนไหวในอาเภอ
ปานาเระและอาเภอสายบุรี ในจังหวัดยะลามี 17 กลุ่ม กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือกลุ่มเจ๊ะ กูดิง มีสมาชิกราว
50 คน เคลื่อนไหวในเขตกิ่งอาเภอธารโต ในจังหวัดนราธิวาสมีกลุ่มปฏิบัติการของขจก.มากที่สุด คือมี
49 กลุ่ม มีกลุ่มแวมูเกะ ประนาม เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดมีสมาชิกราว 40 คน เคลื่อนไหวในเขตอาเภอระ
แงะ ในจั ง หวั ด สงขลามี 8 กลุ่ ม กลุ่ ม มะแซ พร่ อ น (อ่ า นว่ า พะ-ร่ อ น-ผู้ วิ จั ย ) เป็ น กลุ่ ม ใหญ่ ที่ สุ ด
เคลื่อนไหวในเขตอาเภอสะบ้าย้อย 131ปฏิบัติการของกลุ่มหลักทั้งสาม คือ บีเอ็นพีพี บีอาร์เอ็น และ
พูโล จึงมีความเหลื่อมล้าทับซ้อนกันในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเขตปฏิบัติการของกลุ่มย่อย ซึ่งมีบาง
กลุ่ มที่อาจไม่ขึ้น กับ 3 องค์กรหลั ก นอกจากนี้จานวนของจานวนกลุ่มย่อยเหล่า นี้ก็ไม่ใช่ตัว เลขที่
แน่นอนแต่อย่างใด เพราะมักจะมีการเกิดขึ้นของกลุ่มใหม่และการพังทลายลงของกลุ่มย่อยบางกลุ่ม
อยู่เสมอ ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ตามเขตที่กองกาลัง
เหล่านี้ปฏิบัติการในอัตราที่ถี่อยู่เสมอมักจะเป็น รอยต่ออาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลากับอาเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา อาเภอปานาเระ อาเภอสายบุรี อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี อาเภอบาเจาะ
อาเภอยี่งอ และอาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส132
การเปลี่ยนแปลงของจานวนกลุ่มย่อยของขจก. ที่ขึ้นและลงไปตามสถานการณ์ เห็นได้จาก
ข้อมูลที่ปรากฏใน ดาวสยาม (19 กรกฎาคม 2523) และ มติชน (24 กรกฎาคม 2523) ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่รับมาจากฝ่ายทหาร ได้ระบุตรงกันว่าในปี 2523 มีกองกาลังของขจก.ปฏิบัติการอยู่ในเขตจังหวัด
เต๊ะ เจ๊ะและ ปฏิบัติการณ์ในอาเภอสุไหงปาดี และกลุ่มนายหะมะ ซีแตบาโมง หรือฮามะ แบเราะ ปฏิบัติการในเขต
อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
130
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523-26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่
6 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 384-385.
131
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และการปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้าย
(2 มกราคม-29 ธันวาคม 2522) (ปึกที่ 12 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 748.
132
เรื่องเดียวกัน.
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ปัตตานี 23 กลุ่ม ปฏิบัติการใน 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอสายบุรี มีกองกาลังปฏิบัติการอยู่ 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มนายดาโอ๊ะ ออเบ๊าะ กลุ่มมะแซ ทอเบ๊าะ และกลุ่มเปาะเยะ ทุกกลุ่มสังกัด บีเอ็นพีพี มีกาลังในแต่
ละกลุ่ม 15-20 คน ใช้เทือกเขาบูโดเป็นฐาน ในอาเภอมายอมีกลุ่มนายหะยีวาเห๊ะ สะกัม กลุ่มนาย
ยาลี บ้านยาว กลุ่มมะแอ โตะจุ และกลุ่มมะแอ ถนน ทุกกลุ่มขึ้นกับกลุ่มของนายหะยีว าเอ๊ะ สะกัม
(พูโล) แต่ละกลุ่มมีกาลังอยู่ระหว่าง 12-70 คน กองกาลังเหล่านี้ส่วนใหญ่จะใช้ภูเขาสะกัมและภูเขา
พิเทนเป็นฐาน ในอาเภอปานาเระมี 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนายหะยีสะมะแอ สะอะ กลุ่มนายกูโซ๊ะ เงาะ
มะจะ กลุ่มนายมะแอ ท่าน้า กลุ่มนายตอแมง สะอะ กลุ่มนายกาเด มีซ า กลุ่มนายดอเลาะ ลือรี กลุ่ม
นายบือราเฮง แยแรคอ กลุ่มนายมะยาโงะ กลุ่มนายสะแปอิง นาจะ กลุ่มนายดอแมง ปาสู้ กลุ่มนาย
บือราเฮง ปาสู้ และกลุ่มนายมูซอ ปายอ แต่ละกลุ่มมีกาลังระหว่าง 8-60 คน ทุกกลุ่มขึ้นกับกลุ่มนาย
หะยีสะมะแอ สะอะ หรือกลุ่มนากอพอรอ (พญานาค) ทั้งหมดขึ้นกับพูโลอีกขั้นหนึ่ง ตั้งฐานปฏิบัติการ
ในเขาใหญ่ ภูเขาท่าน้า และเขามะรวด ในอาเภอยะรังมีกลุ่มปฏิบัติการอยู่เพียง 1 กลุ่ม คือ กลุ่มนาย
มะราเซ็ง ลูกสิงห์โตหรือมะราเซ็ง ลุติโด มีกาลังประมาณ 40-60 คน ส่วนในอาเภอโคกโพธิ์มี 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มเจ๊ะกู บากา กลุ่มกานันเจ๊ะมุ มายอ และกลุ่มมะ ปักลอ แต่ละกลุ่มมีกาลังระหว่าง 10-70 คน
โดยทั้งหมดขึ้นกับกลุ่มนายเจ๊ะกู บากา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด โดยขึ้นตรงกับ บีอาร์เอ็นอีกขั้นหนึ่ง ตั้ง
ฐานอยู่ในเทือกเขาสันกาลาคีรี133
กองกาลังต่อต้านรัฐเหล่านี้จึงมีฐานที่มั่นอยู่บนเทือกเขาเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นการใช้ภูเขาหรือป่า
เป็นฐานเช่นเดียวกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) ที่ใช้
เขาและป่ า เป็ น ฐานในการซ่ องสุ มก าลั ง และเพื่ อป้ อ งกั น การโจมตีจ ากรั ฐ การกระจายตั ว อย่ า ง
กว้างขวางของกองกาลังขจก.เหล่านี้ทาให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะของการเป็นพื้นที่ของ
การปฏิบัติการรุนแรงอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ เห็นได้จากการที่แม้ขจก.เหล่านี้จะมีฐานกาลังอยู่ในเขต
ภูเขา แต่การปฏิบัติบ่อยครั้งจะเกิดในพื้นที่พัฒนา ซึ่งได้แก่ ตลาด ใจกลางเมือง โรงภาพยนตร์ โรงแรม
สถานีรถไฟ ร้านค้า และถนนสายหลัก ทาให้เห็นศักยภาพในการปฏิบัติการที่ค่อนข้างกว้างขวาง สิ่ง
เหล่ า นี้ อ าจท าให้ เ ห็ น ถึ ง ลั กษณะของการเป็ น “กบฏชาวนา” ซึ่ ง เป็น การต่ อ ต้ า นรั ฐ หรื อ อ านาจ
ศูน ย์ กลางซึ่งในที่ นี้ คือ รั ฐ ไทย โดยคนระดับ รากหญ้ า ผ่ า นการเข้า ร่ว มและสนับ สนุน กองก าลั ง
เหล่านี้134 ทาให้กองกาลังต่อต้านรัฐเหล่านี้กระจายตัวอย่างกว้างขวาง แม้จะมีจานวนต่อกลุ่มอยู่ที่
133

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523-26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่
6 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 440. และ เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 4 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 315-316.
134
ดู การเสนอให้มองปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยมุมมองกบฏชาวนาได้ใน นิธิ เอียวศรีวงศ์,
“มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านแว่น “กบฏชาวนา”” ใน ศิลปวัฒนธรรม 25, 2 (มิถุนายน 2547): 110-124.
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10-80 คน แต่ในขณะเดียวกันลักษณะของการยึดโยงและการมีเครือข่ายการบังคับบัญชาที่เด่นชัด
หากเชื่อข้อมูลจากทางการ กอปรกับการมีเครือข่ายและการสนับสนุนจากต่างประเทศ กลับทาให้กอง
กาลังต่อต้านรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหล่านี้มีความห่างไกลจากลักษณะของกบฏชาวนา
5.2.1. การก่อความรุนแรงของ “ขบวนการโจรก่อการร้าย”
การก่อความรุนแรงของขบวนการโจรก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากมองใน
ภาพรวมของการก่อความรุนแรงแล้วจะเห็นได้ว่าลักษณะของการก่อความรุนแรง จะอยู่ในรูปของการ
กราดยิง การบุกเข้าไปยิง การปิดถนนเพื่อปล้นทรัพย์ และจับผู้คนไปเรียกค่าไถ่ การส่งจดหมายขอค่า
คุ้มครอง และการปล่อยใบปลิว ปลุกระดมชาวมุสลิมให้ เลือกฝ่ายตนและหันมาเป็นปฏิปั กษ์ต่อรัฐ
รวมถึงการวางและปาระเบิดเพื่อมุ่งโจมตีสถานที่หรือบุคคลที่ไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองให้กับตน ในการ
อธิบายส่วนนี้จะขออธิบายลักษณะของความรุนแรงแยกเป็นประเภทไป แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า
ความรุ นแรงที่เหล่ากองกาลั งของขจก.ได้ก่อนั้นแยกขาดออกจากกัน ในทางกลั บกั นความรุนแรง
เหล่านี้แท้จริงแล้วมักจะเหลื่อมล้าทับซ้อนกัน และการก่อความรุนแรงครั้งหนึ่งอาจมีการใช้ความ
รุนแรงมากกว่าหนึ่งประเภท
5.2.1.1. การ “ยิง” ในฐานะปฏิบัติการของการข่มขวัญ
ในปี 2521 การก่อความรุนแรงของขจก.โดยการใช้อาวุธปืนหรือการยิงนั้น จากหลักฐานจาก
“บัญชีประมวลข่าวสาคัญ” ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่รวบรวมข่าวเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไว้ จะไม่ปรากฏการปฏิบัติการในลักษณะนี้ 135 การดาเนินการโดยใช้อาวุธปืนประเภท เอ็ม. 16
คาร์บิ น ลูกซอง เอช. เค และอาร์ ก้า มาใช้ในการก่อความรุนแรงต่อเหยื่อเริ่มปรากฏในหน้าข่ าว
หนั ง สื อ พิ ม พ์อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งในปี 2522 เหตุก ารณ์ที่ ข จก.ใช้ก ารยิง เป็น วิ ธี การข่ มขวั ญผู้ ค นในเขต
ปฏิบัติการของตนในปี 2522 เหตุการณ์แรกๆ สันนิษฐานว่า เป็นเหตุการณ์ที่ขจก.กลุ่มกานัน เจ๊ะมุ
มายอ ได้ดักยิงรถบรรทุกน้ามันของสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) จังหวัดปัตตานี ในบริเวณ
กิ่งอาเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่
ตารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) จากนั้นในวันที่ 13 พฤษภาคม ขจก.กลุ่มเดียวกันได้นากาลัง
ประมาณ 20 คน บุกถล่ มเจ้าหน้ าตารวจ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ในตาบลป่าบอน อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ทาให้เจ้าหน้าที่

135

ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2521/8 ปัญหาสี่จังหวัดภาคใต้ (23 มิถุนายน 2521- 3 ธันวาคม
2521) (จานวน 1 ปึก 86 หน้า).
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เสี ยชีวิต 1 คน ส่ว นฝ่ ายขจก. เสี ย ชีวิต 1 คน136 เดือนมิถุนายนปีเดียวกันขจก.กลุ่ มดอเลาะ ดูว า
จานวน 6 คน ได้แต่งตัวเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษยิงถล่มรถบรรทุกยางพารา บริเวณถนนสายมายอยะรัง เขตอาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี137
การก่อความรุนแรงของขจก.ในระยะเวลานี้ มีเป้าหมายอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ชาวมุสลิมใน
พื้นที่ที่ให้ความร่วมมือกับรั ฐหรือเป็นส่ว นหนึ่งของโครงการสร้างการปกครองของรัฐ ในพื้นที่ โดย
ส่วนมากจะเป็นกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. รวมถึงชาวพุทธในพื้นที่ สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของทุนและการ
พัฒนา เช่น รถบรรทุกสินค้า รถโดยสาร เรือประมง หรือรถไฟ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ช่วงปี 2523
การสั งหารผู้ น าทางศาสนาทั้งสองศาสนา คือ ทั้ง พุท ธ และอิ ส ลาม มีอัต ราที่สู ง ขึ้นอย่า งน่า วิต ก
โดยเฉพาะการสังหารผู้นาทางศาสนาอิสลามซึ่งเกิดขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นมาก แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า
คนร้ายคือคนกลุ่มใด จนทาให้สังคมหวาดวิตกว่าจะก่อให้เกิดการแตกแยกทางศาสนาอย่างรุนแรงใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการแบ่งแยกทางศาสนาที่
เด่นชัดเกิดการปฏิบัติการของขจก.ที่จะไว้ชีวิตและไม่ทาอันตรายแก่ชาวมุสลิมในขณะที่ทาการปล้น
และโจมตีร ถโดยสารตามท้องถนน แต่จะใช้ความรุนแรงโดยการยิงสั งหารชาวพุทธในเหตุการณ์
เดียวกันอย่างตั้งใจ หรือในหลายกรณีจะเป็นการยิงเพื่อข่มขู่ให้ประชาชนที่มีฐานะในพื้นที่ยอมจ่ายค่า
คุ้มครองกับกลุ่มขจก.ซึ่งในที่นี้จะอธิบายผ่านแต่ละเหตุการณ์ ความรุนแรง เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรมขึ้น
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2522 เกิดเหตุการณ์ระดมใส่ยิงรถเมล์เล็กบนทางหลวง ซึ่งเป็นรถที่
นายซาอ๊อ เฮาะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตาบลปรองหอย อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กับลูกบ้าน (ทั้งหมด
เป็นมุสลิม) 14 คน ไปช่วยงานแต่งงานของเพื่อนที่ อาเภอเมืองยะลา โดยรถถูกยิงในบริเวณ ตาบล
ปรองหอย ถนนสายกะลาปอ-ซากู ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 6 คน รวมตัวผู้ใหญ่บ้าน เหตุการณ์นี้
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการดาเนินการของกลุ่มเปาะเยะ ถัดมาอีกไม่กี่วันได้เกิดเหตุการณ์ที่คนร้าย
ได้แต่งตัวเป็นชาวบ้านนั่งรถ บขส.จากหาดใหญ่มานราธิวาส เมื่อรถวิ่งมาถึง หมู่ 7 ตาบลบาเระเหนือ
อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส คนร้ายจานวน 6 คน ได้เข้ามาแย่งปืนเอช.เค. จากเจ้าหน้าที่ตารวจที่
ขึ้นมานั่งระหว่างทาง และทาการยิงเจ้าหน้าที่ตารวจ ทาให้ตารวจเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 1 นาย
จากนั้นคนร้ายทั้ง 6 ได้หลบหนีเข้าเขาบูโด เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการปฏิบัติการของพูโล138

136

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และการปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้าย
(ขจก.) (2 มกราคม 2522-29 ธันวาคม 2522) (ปึกที่ 1 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 41, 46.
137
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 2 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 77.
138
เรื่องเดียวกัน, หน้า 106,108.
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รถโดยสารประจาทางได้กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายสาคัญของกองกาลังขจก. และกลายเป็น
พื้นที่ปฏิบัติการทางความรุนแรงที่ขจก.ใช้ในการสร้างความเป็นพวกเดียวกันกับคนมุสลิมในพื้นที่
ในขณะที่ประกาศความเป็นศัตรูกับชาวพุทธอย่างโจ่งแจ้ง การสังหารชาวพุทธจึงเป็นปฏิบัติการทาง
ความรุนแรงต่อหน้าผู้สัญจรและผู้โดยสารชาวมุสลิมจานวนหนึ่ง นับเป็นการข่มขวัญให้ชาวพุทธใน
พื้นที่ตระหนักในอันตรายที่จะเกิดแก่ตนอย่างไม่มีการปราณี การปฏิบัติการในลักษณะดังกล่าวเห็นได้
จากเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ขจก. กลุ่มหะยีวาเห๊ะ สะกา139 สังกัดพูโล ได้เคลื่อนกาลังจานวน
20 คน จากภูเขาสะกา เข้ามาสกัดรถบนถนนสายไซปาลัส -มายอ ตาบลสะกา อาเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี ทาการตรวจค้นรถทุกคนที่ตนสกัดไว้พร้อมกับไล่ผู้โดยสารทุกคนมาสอบถามเรียงคนว่าเป็น
พุทธหรือมุสลิม จากนั้นจึงแยกผู้โดยสารชาวพุทธจานวน 6 คน ออกจากผู้โดยสารทั้งหมด 20 คนและ
กระหน่ายิง ทาให้มีผู้เสียชีวิตทันที 5 คน บาดเจ็บ 1 คน ในจานวนนี้เป็นข้าราชการครู 3 คน พล
ตารวจ 1 คน และเป็นชาวบ้าน 2 คน140 พร้อมทั้งทิ้งจดหมายที่มีใจความว่า “เหตุที่สังหารชาวพุทธ
ครั้งนี้ เพื่อต้องการล้างแค้นเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ด่าเนินการปราบปรามอย่างรุนแรง”141
ในเดือนถัดมาขจก. กลุ่มนาเซ บ้านเนียง สังกัดพูโล จานวน 20 คน แต่งตัวคล้ายทหารพราน
โบกให้รถของบริษัทไทยเดินรถที่มุ่งหน้าไปปัตตานี บนถนนเพชรเกษม บริเวณบ้านตะโละมาเนาะ
ตาบลลูโบ๊ะซาวอ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสจอด จากนั้นจึงขู่บังคับให้ทุกคนลงจากรถ ใช้ปืน
เอ็ม.16 ยิงรถ ปลดทรัพย์ผู้โดยสาร จากนั้นจึงแยกผู้โดยสารออกเป็ นพุทธกับมุสลิม แล้วยิงสังหาร
ผู้โดยสารที่เป็นชาวพุทธเสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บ 4 คน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2523142 การโจมตี
ผู้โดยสารและผู้ขับขี่ชาวพุทธบนท้องถนน ได้ทาให้ท้องถนนซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการพัฒนา
จากรัฐ กลายเป็น พื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยส าหรับผู้ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐ ทั้งในแง่ของการนับถือ
ศาสนาพุทธและการเป็นคนของรัฐแม้จะนับถือศาสนาอิสลาม ทาให้ถนนหลายสายในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มักไม่มีรถสัญจรในยามค่าคืน โดยเฉพาะเส้นทางสายยะลา-เบตง ยะลา-ปัตตานี-

139

ชื่อของขบวนการโจรก่อการร้ายในช่วงเวลานี้ มักจะเป็นการใช้ชื่อ และต่อท้ายด้วยฉายา ซึ่งมักจะเป็น
ชื่อสถานที่เสมอ โดยส่วนมากจะเป็นชื่อสถานที่ของฐานกาลังของตนหรือชื่อสถานที่ที่เป็นที่ที่ตนเคยอยู่หรือบ้านเกิด
เช่น หะยีวาเห๊ะ เป็นชื่อ (ส่วนหะยี หรือฮัจญี เป็นคาขึ้นต้นชื่อที่ชายมุสลิมจะใช้เมื่อกลับมาจากการประกอบพิธีหัจญ์
ที่เมือกเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบียแล้ว) สะกา เป็นชื่อภูเขา ที่กองกาลังของนายหะยีวาเห๊ะตั้งฐานกาลังอยู่
140
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523 -26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่
3 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 170, 172.
141
เรื่องเดียวกัน.
142
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 4 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 238.
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นราธิวาส เพราะแม้กระทั่งกลางวันก็อาจจะพบเจออันตรายจากเหล่ากองกาลังของขจก.เหล่านี้ได้ 143
ซึ่งกลุ่มที่มักปฏิบัติการในแนวทางดังกล่าวนี้ หากเชื่อข้อมูลของหนังสือพิมพ์และทางการในเวลานั้น
คือ กลุ่มพูโล ที่จะใช้ปฏิบัติการที่รุนแรงต่อชาวพุทธอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตามปฏิบัติการความรุนแรงบนท้องถนน บางครั้งจะมีเป้าหมายที่มากกว่าการข่ม
ขวัญชาวพุทธแต่เพียงอย่างเดียว เช่นในกรณีของขจก. กลุ่มโต๊ะแอ ดอเลาะห์ สังกัด บีอาร์เอ็น ได้แต่ง
ชุดเขียว พร้อมอาวุธ เอ็ม. 16 ครบมือ กราดยิงรถของนางโปรย รุ่งโรจน์สกุลหรู ที่บรรทุกผู้โดยสาร
กว่า 33 คน เนื่องจากก่อนนี้กองกาลังกลุ่มนี้เคยขอเงินค่าคุ้มครองจากนางโปรย แต่นางโปรยไม่ยอม
ให้เงินตามคาขู่ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2523144 ปฏิบัติการในลักษณะนี้เป็นการยืนยันตัวตน และการ
คงอยู่ของกองกาลังกลุ่มของตนว่าสามารถคุกคามและให้โทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามคาเรียกร้องของตนได้
เพื่อให้ผู้ถูกคุกคามตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และยังทาไปเพื่อประกันความมั่นคงของ
แหล่งรายได้ของตนที่มาจากการข่มขู่เรียกค่าคุ้มครองเหล่านี้ นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เกิดจากความ
เข้าใจผิดของขจก. แต่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้บริสุทธิ์ครั้งใหญ่ คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
บนถนนสายยะลา-เบตง ตรงบริเวณบ้านบันนังปูโบ ตาบลถ้าทะลุ อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มี
ขจก.ประมาณ 10 คน มาปล้นรถโดยสารที่ผ่านมา 5 คัน แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อรถแลนด์
โรเวอร์วิ่งผ่านมา ทาให้ขจก.กลุ่มดังกล่าวตกใจคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงทาการกระหน่ายิงไปยัง
รถดังกล่าวทาให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 15 คน บาดเจ็บประมาณ 17 คน145
นอกจากจะโจมตีบนท้องถนนแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2522 ขจก. ยังได้ได้โจมตี
รถไฟโดยสารความเร็วชั้น 3 ขบวนหมายเลข 133 จานวน 7 โบกี้วิ่งรับผู้โดยสารยะลา-สุไหงโกลก มี
จานวนผู้โดยสาร 400-500 คน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครู นักเรียน พ่อค้าแม่ค้าชาวพุทธ 146 และยัง
ได้ “...เขียนข้อความให้รัฐบาลรีบยกรัฐปัตตานีให้ด้วย ไม่เช่นนั้นจะระเบิดและเผารถไฟทุกคันที่วิ่ง

143

เปลว สี เ งิ น , “สร้ า งสถานการณ์ ” ไทยรั ฐ (7 พฤศจิ ก ายน 2522) ใน หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ ,
ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และการปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) (2 มกราคม 2522-29 ธันวาคม
2522) (ปึกที่ 8 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 508.
144
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523 -26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่
3 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 185.
145
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/200 ปัญหาภาคใต้และนโยบายแก้ปัญหาภาคใต้ (5 มกราคม-31
ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 12 ในจานวน 12 ปึก),หน้า 55, 57.
146
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 3 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 176.
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ผ่านรัฐปัตตานี”147 พื้นที่ปฏิบัติการอีกที่หนึ่งคือ สวนยาง ดังที่กล่าวในส่วนก่อนหน้าแล้วว่า กลุ่มคนที่
ถือครองพื้นที่สวนยางขนาดใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวพุทธใน
พื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่คุมอานาจทางเศรษฐกิจและอานาจในทางราชการในพื้นที่แห่งนี้ การโจมตี
คนงานในสวนยางที่เป็นชาวพุทธจึงกลายเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของขจก.ไปโดยปริยาย ในวันที่ 26
มิถุนายน พ.ศ. 2523 ขจก. ได้เข้าปล้นชาวสวนยางในบ้านบลูกา อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ทา
ร้ายคนงานไทยพุทธเสียชีวิต 8 คน148
เจ้าหน้าที่ของรัฐและสถานที่ราชการโดยเฉพาะสถานที่ที่เ กี่ยวข้องกับการปกครองและการ
ปราบปราม รวมถึงสถานที่ทางราชการที่เป็นตัวแทนอานาจในทางวัฒนธรรมของรัฐอย่างโรงเรียน ได้
กลายเป็นเป้าในการโจมตีของกองกาลังขจก. ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2522 กลุ่มเปาะเยะ ได้นา
กาลังกว่า 60 คน เข้าโจมตีที่ว่าการกิ่งอาเภอไม้แก่น จังหวัด ปัตตานี และบ้านพักของเจ้าหน้าที่ แต่
เจ้าหน้าที่สามารถทานกาลังไว้ได้ ขจก.กลุ่มเปาะเยะจึงได้ล่าถอยไป และเจ้าหน้าได้นากาลังกว่า 100
นาย ออกตามล่า149 เดือนตุลาคม ปีเดียวกัน ขจก.กลุ่มหะยีสะมะแอ ท่าน้า พร้อมกาลัง 7 คน ได้ยิง
ต ารวจสายตรวจ สถานี ต ารวจภู ธ รอ าเภอปะนาเระ จั ง หวั ด ปั ต ตานี คื อ จสต. ปาน แสงสี รั ต น์
เสียชีวิต150
ในปี 2524 เกิดเหตุขว้างระเบิดและยิงถล่มใส่บ้านพักนายวิฑูรย์ อินทรอุดม หัวหน้าประตู
ระบายน้าโครงการชลประทานมูโน๊ะ และมีการทิ้งใบปลิวอ้างว่าเป็นผลงานของพูโล151 ซึ่งนับเป็น
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีเจ้าหน้ าที่ของโครงการตามพระราชดาริโดยตรง ต่อมาในเดือน
พฤศจิกายนได้มีขจก.กลุ่มหนึ่งบุกยิง นายมะยิ สะมะแอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตาบลบ้านกลาง อาเภอ
ปานาเระ จังหวัดปัตตานี แต่ผู้ใหญ่บ้านปลอดภัย 152 เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุที่ผู้ใหญ่บ้านมะยิ
สะมะแอ ถูกบุกสังหารเนื่องจากเป็น “...มือปราบที่ไม่ไว้หน้าใครและเปิดศึกษากับขจก.มานาน”153 ซึ่ง
147

เรื่องเดียวกัน, หน้า 179.
148
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 4 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 249.
149
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และการปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้าย
(ขจก.) (2 มกราคม 2522-29 ธันวาคม 2522) (ปึกที่ 3 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 147.
150
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 6 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 414. และ (ปึกที่ 8 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 456.
151
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/200 ปัญหาภาคใต้และนโยบายแก้ปัญหาภาคใต้ (5 มกราคม-31
ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 8 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 388.
152
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และการปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้าย
(ขจก.) (2 มกราคม 2522-29 ธันวาคม 2522) (ปึกที่ 9 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 524.
153
เรื่องเดียวกัน.
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แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้นามุสลิม ที่ถูกดูดกลืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ พร้อมกับการแสดงความภักดี
ต่อรัฐโดยการประกาศเป็นศัตรูกับขจก. ได้กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายสาคัญของความรุนแรงที่เกิดจาก
ฝีมือของขจก.
ในปี 2523 การก่อความรุนแรงในลักษณะของการสังหารชาวมุสลิมที่ทางานอยู่ในระบบหรือ
กลไกของรัฐ โดยเฉพาะในงานปราบปราม ยังคงเกิดขึ้นอยู่ 6 มีนาคม 2523 เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
รักษาดินแดน (อส.) ประจาอาเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี ชื่อนายรอยะ นาแอ ถูกลอบยิงบาดเจ็บ
สาหัส เดือนถัดมาขจก. 10 คนพร้อมอาวุธเอ็ม. 16 ได้บุกเข้าบ้านของนายหะยีสะมะแอ มูฮิ ที่ตาบล
สะนอ อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กวาดทรัพย์สินในบ้าน จากนั้นจึงลากตัวนายหะยีสะมะแอออกไป
กราดยิงนอกบ้าน เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าขจก.ทาไปเพราะนายหะยีสะมะแอร่วมมือกับทางการในการ
ปราบปราม154 ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานโดยการเป็นสายให้กับทางการ ถ้าตรงตามการ
สันนิษฐานนี้การสังหารนายหะยีสะมะแอ จึงไม่ใช่เรื่องของความโกรธแค้นอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของ
การกาจัดสายสืบของรัฐ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้เครือข่ายของกองกาลังขจก. และเป็นการเชือดไก่
ให้ลิงดูไปในตัว และยังเป็นการประกาศให้ชาวมุสลิมรู้ว่ามุสลิมที่ช่วยเหลือการปราบปรามของรัฐจะ
พบจุดจบเช่นไร
เหตุการณ์ในลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นกับนายซาและ มะนี และนายเดอลาแม บีแต ผู้ ใหญ่บ้านหมู่
3 ตาบลคลองมานิง อาเภอเมืองปัตตานี แต่เจ้าหน้าที่สืบทราบล่วงหน้าจึงนากาลังเข้าสกัดขจก.ได้ทัน
ในขณะที่นายซาและ มะนี ถูกสังหาร ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2523 ยังเกิดเหตุสังหารนายสะตอปา
มาหะมะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตาบลมอเลาะ อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เดือนกันยายน ขจก.กลุ่มยูโซ๊ะ
บูราเงะ กับพวก 10 คน ได้ยิงถล่มนายมะมิง หะยีสะมะแอ กานันตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี เดือนตุลาคม คนร้ายบุกกราดยิงนายฮะแวปา แวเงาะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตาบลไทร
ทอง กิ่งอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เสียชีวิตถึงในบ้าน เกื อบทุกกรณีเกิดการจากการที่เหยื่อเป็น
สายให้กับทางการ ยกวันในกรณีของกานันมะมิง ที่ไม่เป็นที่พอใจของชาวบ้านนัก155
ไม่เพียงแต่สถานที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะถูกโจมตี แต่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตนิคม
สร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเป็ นตัว แทนของการพัฒ นาของรัฐ โดยการเคลื่ อนผู้คนจากภาคอื่นๆ
154

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523 -26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่
2 ในจานวน 12 ปึกหน้า 75,113.
155
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 8 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 609 ; (ปึกที่ 10 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 700, 730731 และ (ปึกที่ 12 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 845.
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โดยเฉพาะภาคอีสานเข้ามาอยู่ในอาศัยและทากินในเขตที่ทางการได้จัดสรรไว้ให้ ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มคน
เหล่านี้เป็นชาวพุทธทั้งสิ้น วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ท่ามกลางกระแสที่รัฐทุ่มกาลังในการปราบ
ขจก.โดยเฉพาะขจก.กลุ่มมะแซ พร่อน ที่จับครูสมบูรณ์ ระวังวงศ์ไป156 ได้มีกองกาลังกลุ่มหนึ่งใช้เอ็ม.
16 ยิงถล่มรถบรรทุกพ่อค้าแม่ค้าที่นั่งมาประมาณ 50 คนของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ บ้าน
กาลัง ตาบลประชาสงเคราะห์ อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทาให้มีผู้เสียชีวิตทันที 8 คน บาดเจ็บ
สาหัส 12 คน โดยมีจดหมายที่ทิ้งไว้ลงชื่อมะแซ พร่อน 157 ในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลว่าผู้ก่อการ
แท้จริงแล้วเป็นขจก.กลุ่มนายเต บ้านเนียง เนื่องจากกลุ่มนี้มุ่งสังหารสมาชิกของนิคมสร้างตนเองแห่ง
นี้มาตั้งแต่ปี 2519 พร้อมกับมีกระแสข่าวข่าวปฏิบัติการครั้งนี้อาจเป็นฝีมือของโจรจีนคอมมิวนิสต์มลา
ยา158 ซึ่งทาให้สรุปได้ว่าไม่สามารถระบุผู้ก่อการที่แท้จริงได้ พ.ศ. 2523 ขจก. ได้จับสมาชิกของนิคม
สร้างตนเองพัฒนาภาคใต้กือลอง อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จานวน 2 คน ไปตีด้วยด้ามปืน
จากนั้นจึงยิงสังหาร เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่ากลุ่มปฏิบัติการคือ ขจก.กลุ่มดอรอนิง สะอะเซ็ง และมี
ความเป็นไปได้ว่าทั้งสองอาจถูกสังหารเนื่องจากเข้าไปหาปลาในเขตอิทธิพลของขจก.159
นอกจากนี้ ใ นหลายพื้น ที่ของโครงการที่เกี่ย วข้องกับการก่อตั้งชุม ชนสหกรณ์ การเกษตร
ภายหลังจากการระบายน้าออกจากพรุของโครงการตามพระราชดาริ มักจะประสบปัญหาการต่อต้าน
จากขจก. ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเขตจัดตั้งชุมชนสหกรณ์การเกษตรเหล่านี้มักอยู่ในเขตอิทธิพลของ
ขบวนการต่อต้านรัฐเหล่านี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ของโครงการจัดตั้งสหกรณ์พรุบาเจาะ ถือได้ว่าเป็น “ที่
หลบซ่อนของผู้ก่อการร้าย” โดยตรง และยังมี “...ผู้ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งนิคมสหกรณ์ คอยขัดขวาง
การท่างานของเจ้าหน้าที่และยุแหย่ราษฎรให้ต่อต้านการท่างาน” 160 เนื่องจากพื้นที่ของโครงการเป็น
พื้นที่ที่ประชาชนในละแวกนั้นได้เข้าไปอาศัยเป็นพื้นที่ทากินมาเป็นระยะเวลายาวนานก่อนการดาเนิน
โครงการ ดังนั้นจึงทาให้เกิดปัญหาเมื่อโครงการเริ่มเข้าไปพัฒนาพื้นที่แล้วกลุ่มผู้อยู่อาศัยไม่ยอมย้ายที่
ท ากิ น ไปตามที่ ที่ ท างโครงการจั ด ผั ง ไว้ และได้ มี ก ารเข้ า จั บ จองพื้ น ที่ ท ากิ น ภายหลั ง จากที่ ก รม
ชลประทานได้ระบายน้าออกจากพรุ และได้ขัดขวางการสารวจที่ดินเพื่อจัดสรรที่ดินตามแผนของ
156

เหตุการณ์จับครูสมบูรณ์ ระวังวงศ์ เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากในเวลานั้น ซึ่งจะของอธิบายรายละเอียด
ในส่วนที่ว่าด้วย “ครูกับโจร”
157
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 8 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 477.
158
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 9 ในจานวน 12 ปึก) , หน้า 517
159
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523-26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่
7 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 517
160
โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2524 (กรุงเทพฯ: บริษัทสานักพิมพ์พัฒนศึกษา
จากัด, 2524), หน้า 106.
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โครงการในพื้นที่พรุ นอกจากนี้ยังถูกข่มขู่เรียกค่าคุ้มครองจากขจก.ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางโครงการต้อง
ประสบนั บ ตั้งแต่เริ่ มต้น โครงการ 161 ซึ่งทาให้ เห็ นอีกมิติห นึ่งของการต่อรองอานาจในการจัดการ
ผลประโยชน์เหนือพื้นที่ระหว่างกลุ่มประชาชนที่เข้าจับจองที่ทากินก่อนการเข้ามาของโครงการตาม
พระราชดาริ หน่วยงานพัฒนาของรัฐภายใต้โครงการตามพระราชดาริ กับกลุ่มกองกาลังติดอาวุธ
กลุ่มต่อมาที่ตกเป็นเป้าหมายของการก่อความรุนแรงอีกกลุ่ม คือ กลุ่มทุนหรือกลุ่มธุรกิจใน
พื้นที่หรือรถของบริษัทห้างร้านต่างๆที่วิ่งผ่านเข้ามาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นในกรณี
ของการกราดยิงรถส่งน้ามันของบริษัทหาดใหญ่สหพาณิชย์ ที่มุ่งหน้าไปส่งน้ามันที่อาเภอเบตง จังหวัด
ยะลา เมื่อ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2522162 และกรณีของการบุกเข้าจับตัวนายยูมิ ยาม่า นายช่างใหญ่ของ
บริษัทฟูจิทสุ ที่กาลังติดตั้งเครื่องไมโครเวฟทวนสัญญาณขององค์การโทรศัพท์ ณ เขาบือยอ ตาบล
บันนังสาเรง อาเภอเมืองยะลา และทาการแยกคนงานที่เป็นชาวมุสลิมออกจากคนงานชาวพุทธ ให้
คนงานที่เ ป็ น ชาวพุท ธยื น เรี ย งกัน แล้ ว กราดยิง ทาให้ มีค นงานเสี ย ชีวิ ต 2 คน แต่ นายยูมิ ยาม่ า
สามารถหนีรอดไปได้ โดย เดลินิวส์ (6 เมษายน 2523) ให้ข้อมูลว่าเป็นฝีมือของขจก.กลุ่มนายสะดี
บัน นั งบูโ ย สังกัด พูโ ล เนื่องจากมีการทิ้งจดหมายเรียกค่าคุ้มครองบริษัทฟูจิทสุ 50,000 บาท แต่
ในขณะที่ เดลิไทม์ (8 เมษายน 2523) ระบุว่าเป็นฝีมือของขจก.กลุ่มนายเปาะเต๊ะ เลาะ 163 นับเป็น
เหตุการณ์ที่ขจก.โจมตีทั้งกลุ่มทุนในพื้นที่และโจมตีในลักษณะของการแบ่งแยกทางศาสนาไปพร้อมกัน
เหตุการณ์ต่อมาที่เป็นปฏิบัติการในการโจมตีกลุ่มทุน คือ เหตุการณ์ขจก.กลุ่มเจ๊ะมุ มายอ กับ
พวก 8 คน ได้ซุ่มยิงรถบรรทุกน้ามันของบริษัทยนต์ไทยพาณิชย์ บริเวณตาบลทุ่งพลา อาเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี โดยทั้งสองเหตุการณ์อยู่ในลักษณะของการยิงข่มขู่เพื่อขอค่าคุ้มครอง164 ทั้งนี้ยังรวมถึง
กรณีของการกราดยิงรถขนส่งน้าอัดลมของร้านยะลาเป็งเซ็งจั่น บริเวณตาบลกรงปีนัง อาเภอเมือง
ยะลา ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการปฏิบัติการของขจก.กลุ่มนายดอเลาะ มูลาซอและนายลอซะ
161

ดู โครงการพระราชดาริจังหวัดนราธิวาส (กรุงเทพฯ: แพร่การช่าง, 2519),หน้า 18 ; โครงการตาม
พระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2522 (นราธิวาส: สานักงานจังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส, 2522), หน้า 49 ; โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2523 (นราธิวาส: สานักงาน
จังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส, 2523),หน้า 53 และ โครงการตามพระราชดาริในเขตจังหวัด
นราธิวาส พ.ศ. 2524, หน้า 106.
162 หอจดหมายเหตุ แ ห่งชาติ , ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่ อการร้ า ยกลุ่ม ต่ างๆกั บ การแก้ ไขปัญ หา
ความขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523-26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่
12 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 743.
163
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 2 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 103, 105.
164
เรื่องเดียวกัน, หน้า 113.
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มูลาซอ สองพี่น้องที่สังกัดพูโล และการกราดยิงรถบรรทุกไม้ซุงในบริเวณตาบลบาเยาะปาตี อาเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อปลายปี 2524165
เมื่อเข้าสู่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2523 การก่อความรุนแรงโดยใช้วิธีการยิงของขจก. เริ่มทาให้
เป็นที่หวาดหวั่น ว่าจะเกิดความแตกแยกทางศาสนา พร้อมๆกับการสร้างความระแวงสงสัยในตัว
ผู้ก่อการว่าเป็นกองกาลังฝ่ายใด 15 มิถุนายน พ.ศ. 2523 คนร้ายจานวน 15 คน เข้าไปในวัดในเขต
ตาบลป่าลาย อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี แล้วใช้ปืนกราดยิงกลุ่มพระสงฆ์และชาวบ้านที่นั่งกันอยู่
ในวัด ทาให้เจ้าอาวาส สามเณร และชาวบ้านเสียชีวิตรวม 5 ศพ บาดเจ็บจานวน 4 คน หนึ่งในจานวน
ผู้บาดเจ็บ เป็น เด็กผู้หญิง เหตุการณ์มีความส าคัญในฐานะเหตุการณ์ ที่จะเป็นการเปิดฉากการยิง
สังหารผู้นาฝ่ายศาสนาอิสลามจานวนมากตามมา166 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามในระยะเวลาเพียงแค่ 4
วัน คือ เหตุการณ์ฆ่าล้างครัวนายเจ๊ะหะ ดอเลาะห์ ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันกับเหตุการณ์สังหารพระ
และชาวบ้านในวัด คือ เขตตาบลป่าไร อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในวันเดียวกันได้มีการยิงครู
สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบาโงดิง ตาบลมะกรูด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี คือ นายซาอารี
นับเป็นการเกิดเหตุการณ์รุนแรงในอาเภอเดียวกันที่ถี่มาก และในวันถัดมาก็มีการยิงสังหารนายเปาะ
เต๊ะ รือบา ในสนามแข่งนกเขา167
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2523 เกิดเหตุการณ์สังหารชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันเดียวถึงสามเหตุการณ์ คือ คนร้าย 5 คน ได้บุกปล้นบ้านและสังหารนางฮาวอ ซามะ ที่อาเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปัตตานี เกิดเหตุการณ์ใช้ปืนเอ็ม. 16 กราดยิงใส่รถมอเตอร์ไซค์ที่นายอาแว มะนา กับนาย
มาโอ๊ะ กามา ที่นั่งซ้อนท้ายกันมา ทาให้นายอาแวเสียชีวิต เหตุเกิดที่อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี วัน
เดียวกันคนร้ายจานวน 4 คน ได้บุกเข้าปล้นบ้านและสังหารนายหวัง เชนเสน ในเขตอาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี168 นับเป็นเดือนที่มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มสังหารชาวมุสลิมไปเป็นจานวนมาก และพื้นที่
165

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/200 ปัญหาภาคใต้และนโยบายแก้ปัญหาภาคใต้ (5 มกราคม-31
ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 12 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 548, 556.
166
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2522 เกิดเหตุยิงมิชชันนารีชาวออสเตรเลีย ซึ่งประจาการอยู่ใน
โรงพยาบาลคริสเตียน เหตุการณเกิดขึ้นบนถนนสายบุรี ผลคือสตรีผู้ขับรถจักรยานยนต์ให้มิชชันนารีเสียชีวิต และ
มิชชันนารีบาดเจ็บสาหัส ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และการปราบปรามขบวนการ
โจรก่อการร้าย (ขจก.) (2 มกราคม 2522-29 ธันวาคม 2522) (ปึกที่ 6 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 414.
167
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523 -26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่
3 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 176, 182, 185.
168
เรื่องเดียวกัน, หน้า 194.
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ของการก่อความรุนแรงกระจุกอยู่ในเขตอาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สังหารผู้นาศาสนาฝั่งของชาวพุทธ เดือนถัดมาเหตุการณ์สังหารมุสลิมยังเกิดขึ้นอยู่ และเป้าหมายของ
การก่อการเริ่มเกิดกับผู้นาทางศาสนา คือ ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 คนร้ายได้ใช้ปืนเอ็ม. 16
กราดยิ ง ใส่ บ้ า นของนายซาแฮะยาซิ ง ซาแฮะอุ เ ซ็ ง โต๊ ะ อิ ห ม่ า ม ในเขตต าบลหนองแรด อ าเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ทาให้นายซาแฮะยาซิง เสียชีวิต สองวันต่อมาคนร้ายได้บุกยิงนายกอเซ็ง บากา
ในเขตตาบลลิปะสะโง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 169 ซึ่งเจ้าหน้าที่มักให้ข้อมูลว่าการสังหารผู้นา
ศาสนาเกิดจากขจก.ต้องการให้ช าวพุทธกับชาวมุสลิ มในพื้นที่แตกความสามัคคีกัน หรือขจก. ได้
ชักชวนให้อยู่ฝ่ายที่สนับสนุนตนแต่ทางผู้นาทางศาสนาเหล่านี้ไม่ยินยอม170
ปี 2523 ยังคงมีการใช้ความรุนแรงต่อชาวมุสลิมและพุทธในพื้นที่ เดือนเมษายนมีการปล้น
และยิงสังหารเจ้าหน้าที่ขององค์การโทรศัพท์ 2 คน เดือนพฤศจิกายนเกิดเหตุกราดยิงใส่รถของนาย
ปรีชา มุกดาหาร กานันตาบลตรัง อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ทาให้นายปรีชาบาดเจ็บสาหัส เดือน
ธันวาคมเกิดเหตุสังหารนายมานะ บุญทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดยะลา
เนื่องจากขัดขืนระหว่างการถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่ ซึ่งสองเหตุการณ์หลังเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือของ
ขจก.กลุ่ มมะราเซ็ง ลู กสิ งห์ โ ต 171 จนล่ว งเข้าสู่ เดือนเมษายน ปี 2524 คนร้ายได้ซุ่มยิงรถของนาย
บือราเฮง สาเมาะ และมีการโจมตีรถของนาวิกโยธินที่วิ่ งอยู่บนถนนระหว่างบ้านดุซงญอกับอาเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส ทาให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 6 นาย ในเดือนพฤษภาคม172 ใน
เวลาไล่เลี่ยกันเกิดเหตุการณ์กราดยิงชาวมุสลิม ในอาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งกาลังเดินทางไป
ร่วมงานแต่งงาน 8 คน ทาให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน เจ็บสาหัส 4 คน เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการก่อ
การของขจก.กลุ่มมะแอ สะเบอแล เนื่องจากมุสลิมทั้ง 8 คน ไม่ยอมร่วมมือกับกลุ่มของตน173 นับเป็น
การดาเนินการที่ผิดวิสัยของกองกาลังของขจก.ในเวลานี้ที่มักจะไม่สังหารผู้หญิง แต่ก็มีความเป็นไปได้
ว่าเป็นการดาเนินการของกลุ่มที่เน้นการใช้ยุทธวิธีที่รุนแรงในการควบคุมชาวมุสลิมให้อยู่ในโอวาทของ
กลุ่มตน
ในระหว่างปี 2523 ถึง 2524 ยังเป็นปีที่ขจก.ได้ขยายปฏิบัติการของตนออกไปสู่พื้นที่ทะเล
เนื่องจากก่อนนี้การก่อความรุนแรงจะจากัดตัวอยู่บนผืนแผ่นดิน ขจก.กลุ่มเจ๊ะมุ มายอ นับเป็นกลุ่ม
169

เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 7 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 480, 513.
เรื่องเดียวกัน.
171
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 12 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 878 - 879, 890.
172
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/200 ปัญหาภาคใต้และนโยบายแก้ปัญหาภาคใต้ (5 มกราคม-31
ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 4 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 164 และ (ปึกที่ 5 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 236.
173
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 4 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 183.
170
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สาคัญที่สามารถขยายปฏิบัติการของตนออกไปสู่ท้องน้าได้ โดยปฏิบัติการความรุนแรงที่ดาเนินการใน
ท้องทะเลนี้ ทั้งหมดจะเป็นข่มขู่เพื่อขอค่าคุ้มครองจากเรือประมงที่ออกหาปลาในท้องทะเล เหตุการณ์
เริ่มขึ้น ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2523 คนร้าย 5 คน ได้นั่งเรือหางยาวเข้ามาประกบเรือประมง
สุธาทิพย์ ที่มีนายสุริยา บุญเท่ง เป็นไต้ก๋งเรือ จากนั้นจึงปล้นกุ้งและปลาหมึกที่เรือจับมาได้และยิงนาย
สุริยา174 ในอีกไม่กี่วันต่อมาขจก.ได้ปฏิบัติการในลักษณะเดียวกัน ต่อเรือประมงของนายเหม ธนากร
พิทักษ์ ซึ่งมีนายแว ยาโกะ เป็นไต้ก๋งเรือ พร้อมทั้งประกาศว่าพวกตน “...ไม่มีจุดประสงค์ที่จะปล้นเรือ
แต่อย่างใด แต่ต้องการที่จะเตือนเจ้าของเรือทุกล่าว่า ขจก. ได้ปิดทะเลบริเวณอ่าวปัตตานีมา 6 เดือน
แล้ว หากใครไม่จ่ายค่าคุ้มครองล่าละ 1 หมื่นบาทแล้ว จะเข้ามาหาปลาบริเวณนี้ไม่ได้ หากใครขัดขืน
จะถูกยิงทิ้ง”175
พร้อมทิ้งจดหมายเรียกค่าคุ้มครองที่ลงชื่อกานันเจ๊ะมุ มายอ สังกัด บีอาร์เอ็น ที่มีเจ๊ะกู บากา
เป็นหัวหน้าใหญ่176 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ขจก.กลุ่มเจ๊ะมุ มายอ กับกองกาลังประมาณ 20 คน
ได้ใช้เรือหางยาวเข้าประชิดเรือประมงส่งสัมฤทธิ์ 2 ที่มีนายต่วน คชสังข์ เป็นเจ้าของ จากนั้นจึงสังหาร
ลูกเรือ 2 คน และข่มขู่ต่อเรือประมงว่าหากต้องการที่จะจับปลาในน่านน้าจะต้องจ่ายค่าคุ้มครอง
ให้กับกลุ่มตน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเข้าปล้นเรือประมงรุ่งเจริญรัตน์แต่ไม่มีการสังหารลูกเรือ จากนั้น
ในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน ยังมีการระดมยิงเรือประมงโชคชัย ที่มีนายสุพจน์ เย็นสุขใจ เป็นไต้ก๋งเรือ
ส่งผลให้นายสุพจน์ และลูกเรืออีก 3 คนเสียชีวิต ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดการว่าเป็นการก่อการของขจก.กลุ่ม
เดียวกัน177
ในปี เดีย วกัน นี้ ขจก.ยังก่อการเรียกค่าไถ่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 ขจก.กลุ่ มรอยี
ท่าน้า กับขจก.กลุ่มดอแม ใช้ปืนเอ็ม. 16 และอาก้ากราดยิงบ้านพักคนงานของเหมืองแร่ดีบุกพีรพันร์
ในอาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และทิ้งจดหมายเรียกเงินค่าคุ้มครองกว่า 5 แสนบาทมีการยิงถล่ม
บ้านของนายพิน จันทร ซึ่งเป็นลูกจ้างเฝ้าสวนยางของนายเซียะ พงษ์พานิช ที่โดนขจก.กลุ่มดอแม น้า

174

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่ างๆกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523 -26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่
12 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 899.
175
เรื่องเดียวกัน,หน้า 908.
176
เรื่องเดียวกัน.
177
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 2 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 69 และ (ปึกที่ 7 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 343.
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ใส ส่งจดหมายขอค่าคุ้มครอง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2524 โดย รวมถึงการกราดยิงรถของนาย
ณรงค์ แสงทอง ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเกิดจากการไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองให้ขจก.กลุ่มเจ๊ะมุ มายอ178
5.2.1.2. “เรียกค่าไถ่” “ค่าคุ้มครอง” และ “ระเบิด”
การจับตัวประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นชาวพุทธ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2521 ในเหตุการณ์ที่
ขจก.พูโล กลุ่มนายมะสุ ไหงบาตุ และนายมะยิ สือโบ๊ะสาวอ เข้าลักพาตัวเจ้าหน้าที่อนามัยอาเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส จากนั้นจึงพาเจ้าหน้าที่ขึ้นเขากูยิ ส่วนหนึ่งของเทือกเขาบูโดที่ เป็นฐานที่มั่น
ของตน179 แต่เหตุการณ์ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นถี่ขึ้นในปี 2522 โดยเฉพาะการจับพ่อค้าที่มีฐานะดีหรือ
เครือญาติ นอกจากนี้การขอค่าคุ้มครองต่อพ่อค้า นักธุรกิจ หรือเรียกอย่างกว้างๆได้ว่ากลุ่มนายทุน ใน
ตัวเมืองของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลายเป็นกลุ่มที่ถูกคุกคามทั้งในรูปของการจับตัวไปเรียกค่า
ไถ่จากญาติๆโดยตรงหรือการส่งจดหมายไปเรียกค่าคุ้มครอง หากในกรณีใดที่ไม่มีการจ่ายค่าคุ้มครอง
การก่อความรุนแรงจะเกิดขึ้นในลักษณะของการวางหรือขว้างระเบิดใส่ร้านค้า -โรงงานของกลุ่มพ่อค้า
ที่ถูกขอค่าคุ้มครอง หรือไม่ก็เป็นการวางแผนลักพาตัวพ่อค้าคนนั้นๆเพื่อพาตัวไปเรียกค่าไถ่โดยตรง 180
ซึ่งลักษณะการดาเนินการในลักษณะนี้นอกจากจะเป็นไปเพื่อการขยายอิทธิพลอย่างที่เจ้าหน้าที่ รัฐใน
เวลานั้นเชื่อแล้ว ยังเป็นการดาเนินการเพื่อแสวงหารายได้มาหล่อเลี้ยงกองกาลังของตน และเพื่อ
เรียกร้องต่อเป้าประสงค์ที่กลุ่มขจก.ต้องการ สิ่งนี้แสดงออกมาอย่างชัดเจนในจดหมายขอค่าคุ้มครอง
ของพูโล ที่ ดาวสยาม (2 กรกฎาคม 2523) เอามาตีพิมพ์
“...PATANI UNITED LIBERATION ORGANISATION
เรียนผู้จัดการไทยเดินรถ
เราในนามหั ว หน้ า ขบวนการพู โ ล (PULO) กายทหาร (นายทหาร-ผู้ วิ จั ย )
ปาตานีและก่อวินาศกรรมหรือจีรรกรรม (จรรกรรม-ผู้วิจัย) ขอภาษีจากบริษัทรถทัวร์
ไทยเดินรถ เป็นภาษีน่าหน้า 300,000 บ. ขอให้จ่ายภาษีนี้ใน 7 วัน
178

เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 5 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 233 ; (ปึกที่ 7 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 346 ; (ปึกที่ 8
ในจานวน 12 ปึก), หน้า 387.
179
ขจก.กลุ่มนี้สังกัดกลุ่ม “ฮังพูววะ” ที่มีนายเปาะและ อุสมาน เป็นหัวหน้ากลุ่มที่ขึ้นกับพูโลอีกต่อหนึ่ง ดู
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/ป7/2521/8 ปัญหาสี่จังหวัดภาคใต้ (23 มิถุนายน 2521- 3 ธันวาคม 2521) (จานวน 1
ปึก), หน้า 84.
180
ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และการปราบปรามขบวนการโจรก่อการ
ร้าย (ขจก.) (2 มกราคม 2522-29 ธันวาคม 2522) (ปึกที่ 2 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 61 และ (ปึกที่ 4 ในจานวน
12 ปึก), หน้า 184.
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ขบวนการพูโล (PULO) เริ่มเก็บภาษีจากบริษัททุกๆบริษัทที่ท่างานในประเทศ
ปาตานีหรือใช้ประเทศปาตานีวิ่งไปมา เริ่มเก็บภาษีปี 1980
ถ้าหากท่านบริษัทไม่จ่ายภาษีนี้เราไม่รับร้อง (รับรอง-ผู้วิจัย) ความปลดภัย
(ความปลอดภัย-ผู้วิจัย) กิจกรรมของท่านทุกสิ่งทุกอย่าง
กรุณาจ่ายภายใน 7 วันที่หมู่บ้านกูยิ
ต.ตาปอเยาะ อ.ยีงอ จ.นราธิวาส
* ไม่จ่ายไม่ปลอดภัย*
จาก นาเซ บ้านเนียง
หัวหน้าขบวนการ..(ต้นฉบับไม่ชัด)..ทหารแลจรรกรรม” (สะกดตามต้นฉบับ)181
ตัวอย่างของการจับกุมตัวพ่อค้านายทุนหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกค่าไถ่โดยขจก. คือ
การจั บตัวนายสิ ทธิชัย วงศ์วิวัฒ น์ นางพร แสนปุ่ย และนางแดง สมัครการ พ่อค้าและแม่ค้าจาก
จังหวัดตรัง ซึ่งเดินทางเข้ามาในตาบลบือเระ อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยขจก.กลุ่มหะยี วาเห๊ะ
สะกา และพาขึ้นไปยังเขาตะโละ ในปี 2522 และการสกัดรถโดยสารบนถนนเพชรเกษม เขตตาบล
กาเยาะปาตี อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และจับผู้โดยสารไป 4 คน คือ นายวิชัย ฉัตรชัยพันธ์
พ่อค้าในอาเภอสุไหงปาดี นายวินัย ฉัตรชัยพันธ์น้องชาย นายนิตย์ โรจน์ดารากุล เจ้าของบริษัท
ปัตตานีสถาปัตย์ และนายโกมล บุญนาในปลายปีเดียว182
การจับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากในเวลานั้น คือ เหตุการณ์จับ 2 พัฒนากร ซึ่ง
เกิดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2522 เมื่อขจก.กลุ่มพูโล จานวนไม่น้อยกว่า 30 คนบุกจับกุมพัฒนา
กรอาเภอ พัฒนากรตาบล กานัน และชาวบ้านรวมทั้งหมด 4 คน ขณะทาการอบรมกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่
ถูกจับตัวไปในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสุรินทร์ จินดารัตน์ พัฒนากรตาบลลุโบ๊ะสาวอ อาบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส นายสุธีร์ จอนเจิม พัฒนากรอาเภอบาเจาะ นายอาแว กระแจะแวเจ๊ะ กานันตาบล
ปะลุกาสาเมาะ นายบือลาเฮง กาจิ ชาวบ้านตาบลปะลุกาสาเมาะ ขจก.กลุ่มนี้ยังส่งจดหมายขอให้มี
การปล่อยตัวนายสะมะแอ เซ็งมิง หนึ่งในสมาชิกของพูโล ซึ่งถูกจับในข้อหาปิดถนนและปล้นรถเมล์
181

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523 -26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่
4 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 231.
182
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 5 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 162 และ (ปึกที่ 12 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 747.

298
30 คั น ต่ อ มาพู โ ลปล่ อ ยตั ว ก านั น และราษฎรที่ เ ป็ น มุ ส ลิ ม ออกมา เจ้ า หน้ า ที่ เ ชื่ อ ว่ า หั ว หน้ า การ
ปฏิบัติการครั้งนี้ คือ หะยียาโก๊ะ ซอและ183 อดีตโต๊ะครูที่ดาเนินการสอนศาสนาอิสลามในปอเนาะที่
ไม่ได้รับการรับรองจากทางการหรือปอเนาะเถื่อน โดยกานันและชาวบ้านที่ถูกปล่อยตัวออกมาให้การ
ว่าขจก.รับรองว่าจะไม่ทาอันตรายตัวประกันเนื่องจากรู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับนายสุธีร์ในขณะที่
ทางานพัฒนามาด้วยกัน แต่จะขอจับตัวไว้เพื่อต่อรองกับทางการ เจ้าหน้าที่จึงตอบโต้ด้วยการส่งกาลัง
นาวิกโยธิน 200 นายล้อมเทือกเขาบูโด ซึ่งเชื่อว่าเป็นฐานที่มั่นของกองกาลังกลุ่มนี้ ทั้งประกาศว่าจะ
ไม่ย อมปล่ อ ยตัว นายสะมะแอ เซ็งมิงอย่า งเด็ดขาด 184 ต่อมาเหตุ การณ์คลี่ ค ลายลงเมื่ อเจ้าหน้า ที่
สามารถจับตัวนายมะ เซ็งมิง น้องชายของนายสะมะแอ เซ็งมิง ที่ขจก.กลุ่มนี้ต้องการให้ปล่อยตัวได้
ส่งผลให้ขจก.กลุ่มนี้ได้ทาการปล่อยตัว 2 พัฒนาการเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2522 รวมระยะเวลา
การถูกจับตัวไปกว่า 19 วัน โดยทางเจ้าหน้าที่ให้นายมะส่งจดหมายไปขอให้ทางกลุ่มขจก.ปล่อยตัว 2
พัฒนากร185
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ขจก. เข้าสกัดรถโดยสารของบริษัทไทยเดินรถ จากัด ตรงบริเวณ
บ้านดารูแป ตาบลบ๊ะลิเหนือ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส บังคับให้ผู้โดยสารสวดมนต์เป็นภาษา
อาหรับเพื่อแยกผู้โดยสารพุทธออกจากผู้โดยสารมุสลิม ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 7 คน ประกอบด้วย นาย
โสภณ สุ ว รรณพรหม นายสุ ดจิ ตร รัตนจันทร์ พนักงานไฟฟ้าพัฒ นาชนบทปัตตานี จ.ส.อ.วรวุฒิ
บุญแก้วขวัญ สัสดีกิ่งอาเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ส.อ.สุชาติ คงมีบุญ ทหารประจาค่ายคอหงส์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และนายสุกิจ อรัญนาค ปลัดอาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นางสาว
วิไลลักษณ์ สินประสิทธิ์ และนางสาวชุลีรักษ์ พุ่มศิริ นักศึกษาวิทยาลัยพาณิชย์ยุวชิตปัตตานี ถูกขจก.
ได้บังคับเข้าป่าลึกข้างทาง186
ต่ อ มาขจก.กลุ่ ม นี้ ไ ด้ เ รี ย กร้ อ งค่ า ไถ่ ตั ว ประกั น พนั ก งานไฟฟ้ า คนละ 2 หมื่ น บาท จาก
ผู้อานวยการไฟฟ้า เรียกค่าไถ่ตัวนางสาววิไลลักษณ์ 1 แสน 2 หมื่นบาท สุดท้ายได้เปลี่ยนเงื่อนไขเป็น
183

กล่าวกันว่าหะยียาโก๊ะ ซอและ มีอีกชื่อหนึ่งคือ ยาโก๊ะ ยามูแลแน เริ่มมีบทบาทในพูโล ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
เจ็บแค้นทางการจากกรณีที่ฝ่ายนาระดับหัวหน้าคนหนึ่งของพูโลถูกสังหาร จึงนากาลังของตนถล่มโรงพักตารวจ และ
เริ่มเปิดฉากชีวติ การต่อต้านรัฐในป่าเมื่อปี 2520 และเพิ่งจะขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มที่มีอิทธิพลเมื่อไม่นานมานี้ ดู เรื่อง
เดียวกัน, (ปึกที่ 4 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 204, 208.
184
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 4 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 185, 188.
185
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 5 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 241, 244.
186
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523 -26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่
4 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 269-270.
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ขอให้ทางการส่งตัวนายชาญ เรืองฤทธิ์ ผู้อานวยการไฟฟ้า จังหวัดปัตตานี ไปแลกเป็นตัวประกันแทน
โดยข่มขู่ว่าห้ามแจ้งเจ้าหน้าหน้าที่ตารวจมิฉะนั้นจะสังหารตัวประกัน ส่งผลให้พนักงานไฟฟ้าคนอื่นๆ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จานวน 2,000 คน หวาดหวั่นกับสถานการณ์ดังกล่าวมาก187 เหตุการณ์
การจับ 7 ตัวประกันดังกล่าวนี้ นับเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ถูกกล่าวขวัญถึงอย่างมากในหน้าหนังสือพิมพ์เวลานั้น ทั้งในแง่ ของความอุกอาจในการก่อการของ
ขจก. และความยาวนานของการจับตัวประกัน โดยเจ้าหน้ารัฐมีศักยภาพเพียงแค่การปิดล้อมฐาน
กาลังของขจก. แต่ไม่สามารถทาลายกาลังขจก.หรือช่วยเหลือตัวประกันที่เป็นคนของรัฐเกือบทั้งหมด
ออกมาได้
เหตุการณ์นี้นามาซึ่งการเจรจาต่อรองระหว่างขจก.กับเจ้ าหน้าที่รัฐ ซึ่งต่อมาภายหลังทาให้
ทราบว่าเป็นขจก.กลุ่มของนายยูโซ๊ะ ปากีสถาน โดยมีสายของขจก.เป็นตัวแทนในการเจรจา สุดท้าย
การเจรจาล้มเหลวเมื่อขจก. ยื่นข้อเสนอให้ปล่อยผู้ต้องขัง 51 คนที่เป็นญาติพี่น้องของตนและถอน
กาลังเจ้าหน้าที่ที่ล้อมเทือกเขาบูโดอยู่ ทาให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้กาลังปิดล้อมต่อไป จนกระทั่งวันที่
25 สิงหาคม พ.ศ. 2523 เจ้าหน้าที่นากาลัง 50 นายประกอบด้วยตารวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
เกิดปะทะกับขจก.กลุ่มที่จับ 7 ตัวประกัน ซึ่งทาให้เห็นลักษณะของความบังเอิญ มากว่าเป็นความ
ตั้งใจในการเข้าชิงตัวประกันโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามผลจากการปะทะคราวนี้เจ้าหน้าที่สามารถชิงตัว
ประกั น กลั บ คื น มาได้ 3 คน คื อ นายสุ กิ จ อรั ญ นาค จ.ส.อ.ธี ร วุ ฒิ บุ ญ แก้ ว ขวั ญ และนาวสาว
ชุลีรักษ์ พุ่มศิริ รวมระยะเวลาการถูกจับตัวไปทั้งสิ้น 42 วัน
30 สิงหาคมปีเดียวกัน ขจก.ได้ปล่อยตัวนางสาววิไลลักษณ์ สินประสิทธิ์ เนื่องจากทางขจก.
ได้ส่งสายไปเสนอเงินค่าประกันจานวนหนึ่งจากทางญาติของนางสาววิไลลักษณ์ จนกระทั่งวันที่ 6
กันยายน พ.ศ. 2523 ขจก.จึงปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมด คือ นายโสภณ สุวรรณพรหม และนาย
สุจิตต์ รัตนจันทร์ ตัวประกัน 2 คนสุดท้าย ซึ่งทางแหล่งข่าวของหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง (7 กันยายน
2523) เชื่อว่าเกิดจากขจก.ได้เงินค่าประกันตัวไปแล้วเช่นกัน 188 โดยก่อนหน้านี้มีการจับตัวประกันที่มี
เหยื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังเกิดขึ้นมาก่อนแล้ วในกรณีของการจับตัว 3 ข้าราชการในตาบลเมาะมาวี
อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยขจก.กลุ่มมะลาเซ็ง ภูดึง สังกัด บีอาร์เอ็น และกรณีของการจับนาย
เสน่ห์ จวบความสุข หัวหน้างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประจาเขตการทางสงขลา โดยกลุ่ม พูโลขณะนั่งรถ
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 284 และ (ปึกที่ 5 ในจานวน 12 ปึก),หน้า 334.
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 7 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 571, 576 ; (ปึกที่ 9 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 674;
(ปึกที่ 10 ในจานวน 12 ปึก),หน้า 708 และ (ปึกที่ 11 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 756.
188

300
โฟล์คตู้กลับจากราชการที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเรียกค่าไถ่เจ็ดแสนบาท ซึ่งขจก.เชื่อว่าทางการจะจ่าย
ให้189
ปี 2523 นับเป็นอีกปีที่มีเหตุการณ์การเรียกค่าคุ้มครองและการจับตัวคนไปเรียกค่าคุ้มครอง
บ่อยครั้งมาก นอกเหนือจากเหตุการณ์จับ 7 ตัวประกันซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่ของปีแล้ว ยังมีเหตุการณ์
เรียกค่าคุ้มครองเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในตัวเมืองยะลา การจับตัวน้องชายเจ้าของบริษัทแสงฟ้า
ยะลาขนส่ง โดยขจก.กลุ่มนายมะยิ กะทุง การดักจับรถบรรทุกน้ามันขององค์การเชื้อเพลิง หรือการ
จับเฉพาะคนงานที่นับถือศาสนาพุทธของบริษัททาไม้ 31 คน พร้อมกับนางอารีย์ วงศ์ภูวรักษ์ ภรรยา
เจ้ า ของบริ ษั ท เหมื อ งแร่ แ มงกานี ส โดยขจก.กลุ่ ม นายดอเลาะ จู จู ที่มี น ายกอเซ็ ง สะมะแอเป็ น
หัวหน้า190 โดยทุกเหตุการณ์หากมีการจ่ายเงินตามที่ขจก.ต้องการตัวประกันก็จะได้รับการปล่อยตัว
แต่บ่อยครั้งจะมีการติดต่อขอช่วยอดีตขจก.ที่ได้มอบตัวกับทางการแล้ว ให้เป็นตัวกลางในการเจรจา
เพื่อลดค่าไถ่ตัว กลุ่มนายทุนพ่อค้าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการ
ขอค่าคุ้มครองจากขจก.โดยตรง ซึ่งในปฏิบัติการแต่ละครั้งจะเห็นได้ถึงการวางแผนจับตัวพ่อค้ารายนั้น
ได้ถูกตัวคน พ่อค้าในจังหวัดปัตตานีได้ร้องต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดของตนในปี 2523 ว่ามีพ่อค้าและ
ประชาชนในตัวจังหวัดได้รับจดหมายขอค่าคุ้มครองจากขจก.กว่า 86 ราย โดยค่าคุ้มครองจะเฉลี่ยอยู่
ที่จานวนเงิน 15,000 ถึง 200,000 บาท พร้อมกับการระบุระยะเวลาในการจ่าย และผู้ที่สามารถรับ
เงินมาส่งให้ขจก.ได้191
การเรียกค่าไถ่ของขจก.ยังครอบคลุมไปถึงการก่อสร้างถนนของรัฐ โครงการก่อสร้างถนนสาย
บ้านทอน-กิ่งอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ถูกเรียกค่าคุ้มครองจากขจก.โดยการเขียนจดหมายปักไว้
ข้างทาง มีเนื้อหาระบุว่าขอค่าคุ้มครองการก่อสร้างเส้นทางเป็นจานวนเงิน 3 ล้านบาท192 อย่างไรก็
ตามในปี 2524 ยังเกิดเหตุการณ์การจับคนไปเรียกค่าไถ่ แต่มีจานวนน้อยลงกว่าในปีก่อนหน้ามาก
หากดูจากหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง เดลิไทม์ และ มาตุภูมิ จะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้
189

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และการปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้าย
(ขจก.) (2 มกราคม 2522-29 ธันวาคม 2522) (ปึกที่ 1 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 27 และ (ปึกที่ 4 ในจานวน 12
ปึก), หน้า 190.
190
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523 -26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่
8 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 576,611 และ (ปึกที่ 9 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 616, 658-659, 663.
191
เรื่องเดียวกัน, (ปึกที่ 12 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 850, 861.
192
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และการปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้าย
(ขจก.) (2 มกราคม 2522-29 ธันวาคม 2522) (ปึกที่ 4 ในจานวน 12 ปึก) หน้า 226.

301
จะมี การจั บ ตัว นายประสิ ทธิ์ นนชีว า ช่างหล่ อจากกรุง เทพฯในจั งหวั ดยะลา โดยขจก.กลุ่ ม หะยี
สะมะแอ ท่าน้า การจับตัวนายสุรินทร์ จินดารัตน์ เจ้าของโรงงานเผาถ่าน โดยขจก.กลุ่มเจ๊ะมุ มายอ
และเหตุการณ์จับ 4 ชาวบ้านในขณะที่ขึ้นไปล่าสัตว์ป่าบนภูเขา เขตอาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของขจก.กลุ่มนายเจ๊ะหลง อาลีมะ193
ความรุนแรงที่เกิดจากวัตถุระเบิด เป็นความรุนแรงในอีกลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาม
จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ในระยะเวลานี้ เหตุการณ์ที่จั ดว่า เป็นข่ าวส าคัญในหน้า หนัง สื อพิม พ์ คื อ
เหตุการณ์ระเบิดสถานีรถไฟหาดใหญ่ เหตุการณ์วางระเบิดในงานเมาลิดจังหวัดยะลา และเหตุ การณ์
ระเบิด 6 ครั้งซ้อนในตัวเมืองยะลา ซึ่งทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี 2523 แต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า
เหตุการณ์การวางระเบิดและใช้ระเบิดในการก่อความรุนแรงต่อผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมี
เพียงแค่สามกรณีนี้เท่านั้น เนื่องจากการใช้ระเบิดในการก่อความรุนแรงถูกนาเสนอเป็นอีกสัญลักษณ์
หนึ่งของขจก. นอกเหนือจากการแต่งชุดเขียวและมีปืนเอ็ม. 16 เป็นอาวุธ ซึ่งสัญลักษณ์ชนิดนี้จะใช้ใน
การข่มขู่หรือข่มขวัญเหยื่อที่ถูกขจก.เรียกค่าคุ้มครอง แต่จะมีกรณียกเว้นที่พิเศษออกไป คือ ในกรณี
ของการปาระเบิดแสวงเครื่องใส่สนามเด็กเล่นในอาเภอเมื อง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ปี
2522 ทาให้มีเด็กได้รับบาดเจ็บ 2 คน แม้ว่าตัวระเบิดแสวงเครื่อง 194จะถือเป็นอีกหนึ่งในอาวุธสาคัญ
ของขจก.ในการก่อความรุนแรง แต่กรณีลักษณะนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าขจก.เป็นผู้ลงมือได้อย่างชัดเจน
นัก ในเดือนกันยายนปีเดียวกันเกิดเหตุการณ์การปาระเบิดใส่โรงแรมในจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่
สันนิษฐานว่าเป็นขจก.กลุ่มซาบิลลิละห์ 195 จนเหตุการณ์ส่งท้ายของปีนี้ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม คือ
เหตุระเบิดสถานีรถไฟยะลา ซึ่งทาให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 คน196
193

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/200 ปัญหาภาคใต้และนโยบายแก้ปัญหาภาคใต้ (5 มกราคม-31
ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 2 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 80-81 และ (ปึกที่ 5 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 212.
194
ระเบิดแสวงเครื่องเป็นระเบิดที่สามารถประกอบขึ้นมาได้เองจากวัสดุในพื้นที่ เช่น แคลเซียมคาร์ไบ ซึ่ง
ใช้สาหรับการจุดตะเกียงในเวลากรีดยางในเวลาดึกหรือเวลาย่ารุ่งของชาวสวนยางภาคใต้ทั่วไป หรือดินระเบิดในการ
ทาเหมืองแร่ รวมถึงดินปะสิว และวัสดุที่หาซื้อง่ายอย่างถ่านไฟฉายและนาฬิกาปลุกมาใช้ในการประกอบวัตถุระเบิด
195
ขจก.กลุ่มซาบิลลิลละห์ ก่อตั้งโดยอุสตาซ การิม จากข้อมูลของทางการ เดิมอุสตาซการิมเคยร่วมขบวน
เดียวกับเปาะเยะ ต่อมาเกิดความขัดแย้งกันจึงแยกตัวมาตั้งกลุ่มใหม่โดยให้นักการเมืองผู้หนึ่งในมาเลเซียผู้หนึ่งเป็น
หัวหน้าใหญ่ และก่อตั้งสานักงานในรัฐเคดาห์ มาเลเซีย กลุ่มนี้เน้นเรื่องศาสนาอิสลาม ไม่มีการเรียกค่าคุ้มครองจาก
ชาวพุทธในพื้นที่ แต่นิยมใช้ระเบิดในการก่อการ ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และ
การปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) (2 มกราคม 2522-29 ธันวาคม 2522) (ปึกที่ 9 ในจานวน 12 ปึก),
หน้า 522.
196
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 3 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 134 ; (ปึกที่ 4 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 239-240
และ (ปึกที่ 5ในจานวน 12 ปึก), หน้า 262.
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ล่ ว งเข้าสู่ ปี 2523 เหตุ การณ์ล อบวางหรื อขว้างระเบิด เกิดขึ้นอย่างกว้า งขวางในจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการเกิดเหตุระเบิด 3 เหตุการณ์ใหญ่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 เกิดเหตุ
ระเบิดที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 4 ราย และต่อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก 1
ราย เจ้ าหน้ าที่ตารวจสั น นิ ษฐานว่าเป็นการปฏิบั ติการของพูโ ล ซึ่งลอบวางระเบิดในสถานีรถไฟ
หาดใหญ่มาก่อนหน้านี้แล้ว 3 ครั้ง197 ถัดมาเพียง 7 วัน เกิดเหตุปาระเบิดใส่งานเมาลิดหรืองานราลึก
ถึงวันประสูติของนบีมูฮัมหมัด ซึ่งจัดโดยทางจังหวัดยะลา โดยคนร้ายขับรถจักรยานยนต์แล้วขว้าง
ระเบิดเข้าไปในงานที่จัดขึ้นในหอประชุม จังหวัดยะลา และทิ้งจดหมายที่เขียนด้วยภาษาไทยและ
ภาษายาวี สยามรัฐ (11 กุมภาพันธ์ 2523) ได้ลงเนื้อหาที่มีใจความว่า
“...ถึงนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีกลาโหม, รัฐมนตรีมหาดไทย และผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา..องค์การสหปัตตานีเสรี (พูโล-ผู้วิจัย) ต้องการเอกราชของชนชาติปัตตานี
โดยด่วน และจะไม่ยอมให้จักพรรดินิยมไทยน่าเอาศาสนาอิสลามมาเป็นเครื่องมือ โดย
จัดงานเมาลิดขึ้น ซึ่งการกระท่าเช่นนี้ มิได้เป็นไปตามมหาบัญญัติแห่งพระคัมภีร์อัลกุร
อ่า น...การวางระเบิ ดครั้ ง นี้ เ ป็น การเตื อ นให้ รู้เ ท่ า นั้ น...การวางระเบิ ด ที่ ส ถานี ร ถไฟ
หาดใหญ่…เป็นผลงานของพวกตน
ลงชื่อองค์การสหปัตตานีเสรี ประทับตราพูโล”198
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2523 เกิดเหตุระเบิดในตัวเมืองยะลาครั้งใหญ่อีกครั้ง คนร้ายได้ลอบ
วางระเบิดในร้านขายยาและร้านขายของชาจานวน 6 ร้าน ทาให้มีการระเบิดติดต่อกัน 6 ครั้งในวัน
เดียว เหตุการณ์นี้ทาให้มีผู้บาดเจ็บ 8 คน เจ้าหน้าที่พบจดหมายเรียกค่าคุ้มครองร้านที่โดนระเบิด
เหล่านี้ร้านละ 200,000 บาท ลงชื่อว่าเป็นผลงานของ “ขบวนการเลือดประชาชน” นายสไว ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในขณะนั้นให้ข้อมูลว่าเป็นกลุ่มที่จับคนไปเรียกค่าไถ่บ่อยครั้ง เป็นกลุ่มที่นา
โดยนายสายาดียอ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ พูโล199 แต่ต่อมาจากการตามสืบทาให้ทราบรายชื่อมือวาง

197

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523 -26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่
1 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 24, 28, 32, 46. ต่อมาในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2524 ศาลมณฑลทหารบกที่ 5 (ศาล
จังหวัดสงขลา) ได้พิพากษาประหารชีวิตนายดอเลาะห์ เจ๊ะดิง และนายมะดอเซะ ปาระฮะ จาเลยในคดีนี้ ในข้อหา
ร่วมกันและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2524/200 ปัญหาภาคใต้และ
นโยบายแก้ปัญหาภาคใต้ (5 มกราคม-31ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 2 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 97.
198
เรื่องเดียวกัน, หน้า 41.
199
เรื่องเดียวกัน, หน้า 57-58.
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ระเบิดจานวน 5 คน200 ซึ่งทุกคนอ้างว่าทาไปเพื่อต้องการค่าจ้าง 5,000 บาท เพื่อนามาใช้ซื้อยาเสพ
ติด และเคยปฏิบัติงานในลักษณะนี้มาก่อนแล้ว โดยผู้ว่าจ้างตนคือ มะราเซ็ง ลูกสิงห์โต หัวหน้าขจก.
ชื่อดัง สังกัดบีอาร์เอ็น201
ตลอดปี 2523 เกิดเหตุระเบิดและเหตุปาระเบิดที่เกี่ยวพันกับการเรียกค่าคุ้มครองของขจก.
จานวนมาก ซึ่งแทบทุกกรณีจะเป็นไปในลักษณะการข่มขู่เพื่อเรียกค่าคุ้มครองจากกลุ่มทุนหรือคหบดี
ในพื้นที่ทั้งสิ้น ได้แก่ การระเบิดโกดังของบริษัทมิตรไทยในตลาดจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเจ้าของเชื่ อว่า
เกิดจากขจก.กลุ่มนายวานิ การขว้างระเบิดใส่บ้านของนายจรูญ พงศ์สามารถ เจ้าของบริษัทตานีเบย์
ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือทะเลในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี มีการทิ้งจดหมายที่ลงชื่อสุกรี เอ็ม. วาย. การ
ลอบวางระเบิดในสวนยางของนายบุญชอบ ตาคาริ คหบดีเมืองยะลา โดยขจก.กลุ่มมะราเซ็ง ลู ก
สิงห์โต การวางระเบิดในร้านข้าวขาหมูชื่อดังและภัตตาคารแห่งหนึ่งในตัวเมืองปัตตานี โดยในกรณี
หลังมีผู้บาดเจ็บ 14 คน เหตุการณ์นางแวเซาะ อิแตะ ลูกจ้างกรีดยางพาราของนายชาลี ชีวะศาสตร์
เหยีย บกับ ระเบิ ดจนทาให้ขาขาด กรณีคนร้ายขับรถจักรยานยนต์จากนั้นจึงปาระเบิดใส่ ร้านขาย
อุปกรณ์ไฟฟ้าของนายไคเจียง แซ่ลี ในตัวเมืองปัตตานี และเหตุระเบิดร้านตัดผมในตาบลลางา อาเภอ
มายอ จังหวัดปั ตตานี ส่งผลให้ นายกันทะ กันยะบาดเจ็บสาหั ส 202 เกือบทุกกรณีเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในตัวเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของจังหวัด และเป็นแหล่งที่ อยู่ของกลุ่มทุนประเภท
ต่างๆ
นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงโดยวัตถุระเบิดที่ไม่ได้มุ่งหวังต่อการเรียกค่า
คุ้ม ครอง เช่น ในกรณี ของการขว้ างระเบิ ด เอ็ ม . 26 ใส่ ร ถฉายภาพยนตร์ ใ ห้ ป ระชาชนของกอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในอาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี การ
วางระเบิดในโรงหนัง 2 แห่งในตัวเมืองนราธิวาส203 เหตุการณ์ระเบิดหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีที่

200

ได้แก่ นายดอเลาะห์ เจ๊ะดิง นายยา ปะนิ นายมะดอเซะ ปาระฮะ นายแวยูโซะ หะยีแวนาแว และนาย
อาหะมะ มะหะมี ทุกคนมีอายุไล่เลี่ยกัน คือ อยู่ระหว่าง 22-25 ปี (คนที่ 1 กับคนที่ 3 ถูกศาลสั่งประหาร)
201
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523 -26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่
2 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 76, 80-82.
202
เรื่องเดียวกัน, (ปึกที่ 2 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 68, 102, 128 ; ( ปึกที่ 10 ในจานวน 12 ปึก), หน้า
730-731 และ (ปึกที่ 12 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 851, 886.
203
ต่อมาทางการสืบทราบว่ามีคนร้ายเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อยู่ 5 คน นาโดยนายดอรอฮิม ฮามุ ที่ขึ้นกับ
นายหะยีวะนิ ซาและ หัวหน้าหน่วยย่อยของพูโลอีกต่อหนึ่ง
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ทาให้มีพ่อค้าเสียชีวิต 1 คน ประชาชนบาดเจ็บ 1 คน204 ในเหตุการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ มีหลายกรณี
ที่ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียเนื่องจากระเบิดด้านหรือเจ้าหน้ าที่สามารถเก็บกู้ได้ทัน แต่ทาให้กองกาลัง
ของขจก. สามารถข่มขวัญประชาชนในตัวเมืองโดยเฉพาะกลุ่มคนที่กุมอานาจทางเศรษฐกิจไว้ได้มาก
แม้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้มักไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองให้ขจก.ก็ตาม ซึ่งในหลายกรณีการยิงหรือการปาระเบิด
ล้วนมีสาเหตุมาจากการที่เหยื่อไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครอง ระเบิดจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ทางอานาจในการ
คุกคามชีวิตและความสงบสุขของคนเมืองโดยขจก. กรณีที่แสดงสัญลักษณ์นี้ได้โดดเด่นที่สุด คือ การ
ส่งจดหมายเรียกค่าคุ้มครองพร้อมระเบิดของขจก.กลุ่มดอเระ บ้านกาแยง ไปยังตลาดแว้ง จังหวัด
นราธิวาส205
เมื่อเข้าสู่ปี 2524 เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากระเบิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้ลด
น้อยลงไปกว่าปี 2523 เท่าใดนัก ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2524 มีการลอบระเบิดโรงงานพียูคอมเมอร์
เชียล อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ระยะเวลาใกล้เคียงกันได้ เดือนเดียวกันยังเกิดเหตุระเบิดที่โรง
อิฐของนายสันธิวงศ์ บุญกุศล ในตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เหตุการณ์ปาระเบิดใส่
บ้านของนายจานง วงศ์พยุคะ ในตลาดสี่แยกนาเกตุ ตามะกรูด อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และ
การขว้างระเบิดใส่ปั๊มน้ามันเอสโซ่ของนายจิว แซ่เตียว ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองยะลาเมื่อปลายปี ทั้งหมด
เป็นเรื่องของการเรียกค่าคุ้มครอง206
ในปีนี้ได้เกิดเหตุระเบิดนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ตลาดปาดังเบซาร์ อาเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ติดต่อกันสามจุดสามเวลา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 พร้อมกับการพบ
ระเบิดอีก 2 ลูกในบริเวณตลาดชีกิมหยงหรือตลาดกิมหยง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในรถ
ประจาทางสายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ จากเหตุการณ์มีผู้บาดเจ็บเพียงคนเดียว คือ นายมะดิง ซึ่งเป็น
มือวางระเบิดเอง ต่อมาในปลายเดือนกุมภาพันธ์มีการพบวัตถุระเบิดในบริเวณสถานีรถไฟบ้านยุโป
อาเภอเมืองยะลาแต่สามารถกู้ได้ทัน207

204

เรื่องเดียวกัน, (ปึกที่ 2 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 91 ; (ปึกที่ 8 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 593 และ (ปึก
ที่ 9 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 626-627.
205
เรื่องเดียวกัน, (ปึกที่ 9 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 648.
206
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/200 ปัญหาภาคใต้และนโยบายแก้ปัญหาภาคใต้ (5 มกราคม-31
ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 2 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 51, 70 ; (ปึกที่ 3 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 101 และ (ปึก 12 ใน
จานวน 12 ปึก), หน้า 548.
207
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 2 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 54, 73, 76.
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5.2.2. ครูกับโจร: การปะทะกันระหว่างอานาจทางวัฒนธรรมของรัฐกับอานาจปืนในท้องถิ่น
ข้าราชการครูในสังกัดของรัฐ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญเป้าหมายหนึ่งในการก่อความรุนแรง
ของกองกาลังต่อต้านรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่จะขอเรียกในที่นี้ตามคาเรียกของ
ทางการ หนังสือพิมพ์ และคนในยุคสมัยนั้นว่า “ขจก.” หรือขบวนการโจรก่อการร้าย สาเหตุประการ
สาคัญของการที่ข้าราชการครู ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นครูประชาบาล หรือครูที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่มักประจ าการอยู่ ในท้องที่ชนบทของจังหวัดนั้นๆ กลายเป็นเป้าหมายในการใช้ความรุนแรง คือ
หน้าที่ในการสอนภาษาไทย ที่เปรียบได้กับตัวแทนทางอานาจทางวัฒนธรรมของรัฐ ในการเผยแพร่
ส่วนที่สาคัญแก่ความเป็นไทยคือภาษาไทย แก่ชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้ภาษามลายู
ภาษาไทย ครูที่ทาหน้าที่สอนภาษาไทย และโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนของรัฐ จึงตก
เป็นเป้าหมายในการก่อความรุนแรงเพื่อยับยั้งการเผยแพร่ความเป็นไทยในลักษณะดังกล่าว ดังที่มีผู้
กล่าวไว้ว่า “...การคุกคามสวัสดิภาพของครูประชาบาลนอกจากจะง่ายแล้ว ยังเพื่อเป็นการต่อรองให้
รัฐบาลยุติการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”208 และครูประชาบาลเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ขจก.
สามารถคุกคามได้ง่าย เนื่องจาก “...โรงเรียนอยู่ในชนบททุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม ภูมิประเทศเป็น
ป่าเขา ไกลหูไกลตาเจ้าหน้าที่”209
เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดกับครูในปี 2521 เมื่อพิจารณาจากหน้าข่าวในหนังสือพิมพ์จะ
ปรากฏเพียงเหตุการณ์เดียว คือ การบุกสังหารนายสัมฤทธิ์ สุขหมูแดน ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบือเระ
อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ถึงในบ้านเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม โดยขจก.สังกัดกลุ่มนากอบอรอหรือกลุ่ม
พญานาคที่ชื่อนายหะเบสะ มาแอ กับพวกอีก 7 คน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์เป็นไปในลักษณะของการ
กาจัดสายของตารวจ มากกว่าการขจัดตัวแทนทางวัฒนธรรมของรัฐ 210 ในปีต่อมา คือ ปี 2522 อัตรา
การคุกคามครูโดยขจก.พุ่งขึ้นสูงมาก จนกล่าวได้ว่าเป็นปีที่มีการก่อความรุนแรงต่อครูมากที่สุดในช่วง
ปี 2521-2524 เริ่มจากเหตุการณ์ขจก. จานวน 20 คนบุกโรงเรียนบ้านลุโบะบายะ ตาบลลุโบะบายะ
อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส บังคับให้ครูที่นับถือศาสนาพุทธ 6 คน ยืนเรียงกันจากนั้นจึงทุบตีและฟัน

208

ผู้สื่อข่าวพิเศษ, “ครูภาคใต้กับขจก. ครูประชาบาลกับขจก.ภาคใต้,” สยามรัฐ (24 สิงหาคม 2522) ใน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และการปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) (2
มกราคม 2522-29 ธันวาคม 2522) (ปึกที่ 3 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 159.
209
เรื่องเดียวกัน.
210
หอจดหมายเหตุ แห่ งชาติ , ก/ป7/2521/8 ปัญหาสี่ จังหวัดภาคใต้ (23 มิถุน ายน 2521-3 ธันวาคม
2521) (จานวน 1 ปึก), หน้า 7.
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ทาให้มีครูเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บสาหัสอีก 2 คน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2522 ในเดือนเมษายน
คนร้ายกลุ่มหนึ่งได้บุกเข้าไปเผาโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ในอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส211
เหตุการณ์ที่ก่อความเสียหายอย่างกว้างขวางเกิดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม เนื่องจากมีขจก.
ทาการเผาโรงเรียนกว่า 12 แห่งในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการก่อการของ
ขจก.กลุ่มหะยีสะมะแอ ท่าน้า และเปาะเยะ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในอาเภอสายบุรี ปานาเระ
และมายอ ซึ่งเป็นเขตที่โรงเรียนถูกเผา โดยรับแผนปฏิบัติการนี้มาจากตนกูบีรอกอตอนีลอหั วหน้า
สูงสุดของพูโล ทั้งยังมีการดาเนินการคุกคามครูที่ทาการสอนนักเรียนใต้ต้นไม้แทนอาคารเรียนที่ถูกเผา
ทาให้โรงเรียนที่ถูกเผาเหล่านี้ปิดไปโดยปริยายเนื่องจากครูไม่กล้าสอนและหนีภัยขจก.เข้าตัวอาเภอ 212
แต่เหตุการณ์ที่นับว่าสร้างความสะเทือนขวัญให้กับเหล่าครูอย่างมาก คือ เหตุการณ์ที่ขจก.เรียกตัว
นายประเทือง ชูกิจ และนายล่าม แซ่จาง ครูโรงเรียนดาราแต อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มากราด
ยิงต่อหน้าครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม เป็นผลให้ครูที่อยู่ในโรงเรียนในเขตอาเภอ
มายอได้นัดกันหยุดงาน เนื่องจากหวั่นเกรงภัยจากขจก.เช่นที่ครูประเทืองและครูล่ามต้องประสบ
ต่อมาทางรองผู้ ว่าราชการจังหวัดปัตตานีจึงมีคาสั่งให้ ปิดโรงเรียนประชาบาลในเขตอาเภอมายอ
จานวน 29 โรง อย่างเป็นทางการ 5 วัน พร้อมกับส่งกาลังตารวจเข้าคุ้มครองโรงเรียนที่ยังเปิดสอน
อยู่213
กล่าวกันว่าสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการสังหาร 2 ครูชาย คือ การที่ขจก.กลุ่มนี้มองว่า “...ครูทั้ง
สองนับถือศาสนาพุทธ แต่ไปสอนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ก่อนไปยังประกาศก้องว่าจะฆ่าครูที่
นับถือศาสนาพุทธ”214 ต่อมานายพีระ บุญจริง รองผู้ ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้พยายามแก้ปัญหา
ดังกล่าวด้วยการเรียกประชุมข้าราชการครูทั้งหมดในอาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จานวน 263 คน
จาก 23 โรงเรียน เพื่อขอร้องให้ครูทั้งหมดกลับไปสอน หากคนใดไม่กล้ากลับไปสอนตนจะให้ย้ายไป
ประจาในตัวอาเภอ และจะแจ้งไปยังพล.ท.ปิ่น ธรรมศรี แม่ทัพกองทัพภาคที่ 4 ขอให้จัดทหารมา
คุ้มครองตามโรงเรียนและเส้นทางสายต่างๆในอาเภอมายอ215

211

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และการปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้าย
(ขจก.) (2 มกราคม 2522-29 ธันวาคม 2522) (ปึกที่ 1 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 32, 34.
212
อย่างไรก็ตามจานวนโรงเรียนที่ถูกเผานี้หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับลงจานวนไม่ตรงกัน แต่ทั้งหมดก็ให้
ข้อมูลในจานวน 10 -12 ดู เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 2 ในจานวน 12 ปึก), 99-101, 103-104.
213
เรื่องเดียวกัน, หน้า 125 -126, 128,132.
214
เรื่องเดียวกัน, หน้า 132.
215
เรื่องเดียวกัน.
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นับว่าขจก. ประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์ของตนในการสร้างภาวะความหวาดกลัวขึ้น
ในหมู่ครูที่เกือบทั้งหมดเป็นชาวพุทธ ทาให้ครูไม่กล้าที่จะไปสอนนักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิ ม
ตามหน้าที่ของตน ทาให้ระบบถ่ายเททองวัฒนธรรมของรัฐซึ่งในที่นี้คือภาษาไทยตกอยู่ในสภาพแช่
แข็งในระยะหนึ่ง ในสภาวะที่เหล่าครูที่เป็นฟันเฟืองในการเผยแพร่วัฒนธรรมเหล่านี้หยุดทางานเพื่อ
รักษาชีวิตของตนไว้ ในขณะเดียวกันได้มีการพยายามเสนอการแก้ปัญหาโดยนายเจนวิทย์ สิท ธิดารง
ปลัดจังหวัดยะลาต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยให้รวมโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกันมาไว้รวมไว้
เพีย งโรงเรี ย นเดี ย ว และควรจะเป็ นโรงเรียนที่นั กเรี ยนแต่ล ะแห่ งสามารถเดิน ทางได้ ในระยะ 3
กิโลเมตร เพื่อจะให้ครูมีขวัญและกาลังใจเนื่องจากได้มาอยู่รวมกันหลายคน 216 ข้อเสนอนี้วางอยู่บน
หลักของการรวมระบบและการปฏิบัติงานที่กล่าวมาข้างต้นให้รวมศูนย์เพียงแห่งเดียว เพื่อง่ายต่อการ
ให้ความคุ้มครอง และเพื่อให้ระบบเผยเผยแพร่วัฒนธรรมในรูปการศึกษานี้ยังคงทางานได้ต่อไป
ช่ว งเวลาไล่เลี่ย กัน เกิดเหตุขจก. บุกไปยังโรงเรียนบ้านตรอกหะ ตาบลบ้านกร่าง อาเภอ
ปานาเระ จังหวัดปัตตานีเพื่อจับครูสอนศาสนาพุทธ แต่การปฏิบัติการล้มเหลวเนื่องจากไม่มีครูพุทธ
มาสอน ทาให้ทางอาเภอมายอต้องสั่งปิดโรงเรียนจานวน 3 โรง และให้โรงเรียนเหล่านี้มาสอนรวมกัน
ในที่เดียว217 ภาวะที่ครูในจังหวัดปัตตานีถูกคุกคามอย่างหนักนี้ ทาให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เสนอให้มีการอบรมครูให้ใช้อาวุธป้องกันตัวและสามารถมีอาวุธในครอบครองได้ แต่ถูกคัดค้านจากครู
ประชาบาลในอาเภอมายอว่าวิธีดังกล่าวช่ว ยเหลืออะไรพวกตนไม่ได้เท่าใดนัก 218 เดือนสิงหาคม
เหตุการณ์ความรุ น แรงที่เ กิดขึ้น กับ ระบบการศึกษาของรัฐ ในจังหวัดหวัดปัตตานียังเกิด ขึ้นอย่า ง
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีขจก. 10 คน ได้บุกเผาโรงเรียนบ้านละหายามู อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รวมถึง
มีการส่งสารขู่ให้โรงเรียนบางแห่งหยุดสอนมิฉะนั้นจะสังหารครูในโรงเรียน219 ทาให้โรงเรียนหลายแห่ง
ในเขตอาเภอมายอและปานาเระ ไม่มีครูกล้าไปสอนหนังสือ ความตึงเครียดและความกดดันที่เกิดจาก
การคุกคามในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ข้าราชการครูบางคนต้องหาวิธีเอาชีวิตตัวรอดในสถานการณ์
เช่นนั้น ด้วยการพยายามเปลี่ยนชื่อและนามสกุลของตนเป็นแบบมุสลิม พยายามขอย้ายเข้าประจาใน
ตัวอาเภอหรือตัวจังหวัด รวมถึงบางคนจาต้องหัดปฏิญาณตนเป็นมุสลิ ม 220 นอกจากครูในจังหวัด
ปัตตานีจะถูกคุกคามอย่างหนักแล้ว จังหวัดนราธิวาสยังเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ครูถูกคุกคามอย่างหนัก
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 145.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 132,139.
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เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 3 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 152,169.
219
เรื่องเดียวกัน,หน้า 155. และ (ปึกที่ 4 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 216.
220
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 3 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 167.
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308
เช่นกัน จนคณะครูจานวน 51 คน ต้องประชุมกันเพื่อส่งตัวแทนเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่ 25
ตุลาคม พ.ศ. 2522221
5.2.2.1. กรณีครูสมบูรณ์ ระวังวงศ์
กรณีครูสมบูรณ์ ระวังวงศ์ นับเป็นภาพสะท้อนให้เห็นการสร้างความกดดันให้เกิดขึ้นกับครูใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งใหญ่ พร้อมๆกับเกิดการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลให้ปฏิบัติการขั้นเฉียบขาด
และสร้างภาวะปลอดขจก.ของคณะครูพื้นที่ กรณีครูสมบูรณ์จึงเป็นเรื่องของการงัดข้อกันระหว่าง
อ านาจรั ฐ กั บ อ านาจนอกระบบในท้ อ งถิ่ น ครั้ ง ที่ ใ หญ่ แ ละสั่ น สะเทื อ นทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และ
ระดับประเทศ ซึ่งในสภาวการณ์เช่นนี้กลายเป็นการงัดข้อกันระหว่างอานาจปืนของรัฐกับอานาจปืน
ของท้องถิ่นโดยตรง และปิดท้ายด้วยความกากวมว่าฝ่ายใดเป็นผู้ชนะในสงครามจิตวิทยาครั้งใหญ่ที่มี
ชีวิตครูสมบูรณ์ ระวังวงศ์เป็นเดิมพันนี้
เหตุการณ์กรณีครูสมบูรณ์ เกิดขึ้นเมื่อขจก.กลุ่มนายสาหะ บาเงาะ และกลุ่มนายมะแซ พร่อน
กับพวกอีก 4 คน สังกัดบีอาร์เอ็น บุกเข้าจับกุมตัวนางสาวสมบูรณ์ ระวังวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกาตอง
ตาบลบาโระ อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ต่อหน้าครูและนักเรียนในโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.
2522 เพื่อต่อรองให้ทางการปล่อยตัวพรรคพวกของตนที่ถูกจับก่อนหน้านี้สามคน ทราบชื่อ คือ นาง
สาริยะ พร่อน ภรรยาของนายมะแซ พร่อน นายตอปา เต๊ะมอบา และนายดอเลาะ สาและ ซึ่งถูกจับ
ในเขตอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยนายมะแซ พร่อน ให้เหตุผลว่าการจับกุมพรรคพวกและ
ภรรยาของตนนั้นเป็นการกระทาที่ “...ไร้มนุษยธรรม (และ) ไม่ตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญ”222 จาก
นั้นขจก.กลุ่มนี้จึงนาตัวของครูสมบูรณ์ขึ้ นไปยังภูเขาขวานฟ้าหรือภูเขาควนฟ้า ที่ตั้งอยู่ในเขตแดน
รอยต่อระหว่างอาเภอยะหา จังหวัดยะลา กับอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา วันเดียวกันทางการได้
ส่งกาลังเจ้าหน้าที่ 200 นาย ติดตามชิงตัวครูสมบูรณ์กลับคืนมา พร้อมๆกับข้าราชการครูในอาเภอ
ยะหาและอาเภอใกล้เคียงจานวน 404 คน จาก 40 โรงเรียนต่างพากันหยุดสอน เพื่อรวมตัวกันที่
ศาลาประชาคมเรียกร้องให้ทางการหาทางปกป้องครู223
ความกดดันที่ได้รับจากขจก.อย่างหนักหน่วงในปีนี้ของครูระเบิดออกมาในสถานการณ์การ
บุกจับตัวครูสมบูรณ์ คณะครูภายใต้การนาของนายสมนึก เรณูมาศ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสะแอ อาเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา และนายเทียนชัย ฤทธิ์รงค์ ได้ร่วมชุมนุมเรียกร้องให้ทางการหาวิธีนาตัวสมบูรณ์
กลับมา และให้ทางการให้คามั่นสัญญาว่าจะรักษาความปลอดภัยแก่ครูในพื้นที่เสี่ยงภัยขจก.อย่างมี
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เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 5 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 255.
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 6 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 317.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 256 -257, 260, 264.
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309
ประสิทธิภาพ ทั้งยังวิพากษ์การทางานของกองอานวยการรักษาความสงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.
รสต.) ว่าปฏิบัติงานอย่างไร้ผลไม่สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ได้ ทั้งยังประกาศว่าการ
รวมกลุ่มของตนไม่ใช่การประท้วง แต่เป็นการประกาศให้เจ้าหน้าที่และทางการทราบถึงความเป็นอยู่
และอันตรายของครู หากฝ่ายปกครองสามารถยืนยันได้ว่าพวกตนจะปลอดภัยจากขจก. จะกลับเข้า
สอนทันที แต่จะคงการชุมนุมไว้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถจับกุมขจก.ได้ ในขณะเดียวกันได้เกิดการ
เดินขบวนการเรียกร้องให้ครูกลับไปทาการสอนตามปกติโดยกลุ่มนักเรียนโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา กว่า 600 คน ทั้งกล่าวว่าหากครูกลัวโจรขอให้ลาออกไปและให้ทางการจัด
ครูชุดใหม่มาสอน การหยุดสอนเช่นนี้ทาให้พวกตนเดือดร้อนเนื่องจากอยู่ในช่องสอบ224
ในขณะเดียวกันสิ่งที่ทางการตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ
ครูสมบูรณ์สามารถทาได้ กลับเป็นเพียงการพยายามปิดล้อมโดดเดี่ยวกลุ่มของนายมะแซ พร่อน เพื่อ
ไม่ให้กองกาลังที่มีตัวครูสมบูรณ์อยู่ในมือนี้สามารถไปรวมกลุ่มกับกองกาลังหลักของบีอาร์เอ็นที่มีนาย
เจ๊ะกู บากา เป็นหัวหน้าอยู่ได้ กองกาลังใหญ่นี้ตั้งอยู่ในเขตบ้านนาบอน อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัด
สงขลาเขตติดต่อกับอาเภอยะหา จังหวัดยะลา มีกาลังทั้ งหมดประมาณ 100 คน เนื่องจากจะทาให้
ยากแก่การชิงตัวครูสมบูรณ์ และการพยายามจับกุมผู้ที่เชื่อว่าเป็นหน่วยส่งเสบียงให้กับขจก.กลุ่ม
มะแซ พร่อน แต่ทว่าท้ายสุดนายมะแซ พร่อน สามารถนากาลังของตนและครูสมบูรณ์ไปสมทบกับ
กองกาลังของเจ๊ะกู บากา ณ ค่ายใหญ่ของบีอาร์เอ็น ได้สาเร็จ พร้อมกับมีการสมทบกาลังจากกลุ่มที่
อยู่ภายใต้เครือข่ายของบีอาร์เอ็น อย่างกลุ่มดอเลาะห์ สะบ้าย้อย กลุ่มเจ๊ะกูเพ็งหรือลอแซะ มูราซือ
กลุ่มนายเจ๊ะกูมิหรือเจ๊ะกู อามูบากา และกลุ่มของนายมะแอ ต้นยาง225
ปฏิบัติการณ์ชิงตัวครูสมบูรณ์ นับเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งในการช่วยเหลือ
ตัวประกันจากน้ามือของขจก. ทั้งนี้เนื่องจากเกิดสถานการณ์ที่กดดันรัฐบาลจากคณะครูในพื้นที่ คณะ
ครูทั่วประเทศ ทั้งยังมีการเสนอข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ทาให้กระแสของการกดดันให้
รัฐบาลช่วยเหลือครูสมบูรณ์กลายเป็นวาระสาคัญ ทางสังคมในเวลานั้น 11 ตุลาคม พ.ศ. 2522 มีการ
สนธิกาลังกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ ตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และอาสาสมัครรักษา
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 276-277, 279.
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 5 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 295 และ (ปึกที่ 6 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 315, 380.
กองกาลังหลักของบีอาร์เอ็นนั้นตั้งอยู่บนเทือกเขาแกแดะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี ทอดยาวตั้งแต่
เขตอาเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปจนถึงเขตอาเภอสะบ้าย้อย จัง หวัดสงขลา และอาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
นับเป็นฐานที่มั่นที่ใหญ่ที่สุดของบีอาร์เอ็น เช่นเดียวกับที่เทือกเขาบูโดเป็นฐานกาลังที่สาคัญที่สุดของพูโล
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310
ดินแดน (อส.) จานวน 1,000 นาย ออกปฏิบัติการปิดล้อมและตัดเส้นทางลาเลียงอาหาร พร้อมทั้งมี
การใช้สุนัขตารวจ และเฮลิคอปเตอร์ 2 ลาในการช่วยออกค้นหาที่ตั้งฐานของมะแซ พร่อน226
ในขณะเดียวกันคณะครูได้ประกาศที่ชุมนุมต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จะสามารถ
ให้คาตอบที่น่าพอใจได้ พร้อมทั้งวิพากษ์การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ว่าล่าช้ามากในการช่วยเหลือครู
สมบูรณ์และสิ่งที่คณะครูโจมตีมากที่สุดคือ การไม่ ประสานงานกันในการปราบปรามของเจ้าหน้าที่
ด้วยสภาวการณ์ดังกล่าวนี้บีบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามระดับสูงอย่างพล.ต.อ.มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น
อธิบดีกรมตารวจในเวลานั้น ต้องเข้ามาดูแลสถานการณ์ในจังหวัดยะลา ต่อมาในวันที่ 17 ตุลาคม
พ.ศ. 2522 พล.ต.จวน วรรณรัตน์ แม่ทัพ กองทัพภาคที่ 4 ได้ไปเจรจากับคณะครู และได้ยอมรับต่อ
ความบกพร่องของกองอานวยการรักษาความสงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งยังให้คามั่นสัญญาในการ
ชิงตัว ครู ส มบู ร ณ์ และความปลอดภัย ของข้าราชการครูในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้ คณะครู
ประกาศจะเริ่มกลับเข้าไปทาการสอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน ปีเดียวกันนี้227
แม้การเคลื่อนไหวทางด้านจังหวัดยะลาจะดูสงบลงภายหลังจากการให้คามั่นสัญญาต่อคณะ
ครูของแม่ทัพภาคที่ 4 แต่ในเดือนต่อมา คือ วันที่ 18 ของเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันคณะครูตัวแทน
จากอาเภอต่างๆในจังหวัดนราธิวาสจานวน 80 คน ที่มีนายชีพ แต้มเพ็ง เป็นประธาน ได้เรียกร้องให้
ทางการรับรองความปลอดภัยแก่ครูในจังหวัดนราธิวาสเช่นกัน เนื่องจากมีขจก.ประมาณ 9 กลุ่มทา
การข่มขวัญและส่งจดหมายเรียกค่าคุ้มครองเหล่าครูในจังหวัดอยู่เสมอ 228 การเคลื่อนไหวดังกล่าวยิ่ง
ตอกย้าภาวะของการถูกกดดันอย่างหนักหน่วงของครูจากกลุ่มขจก. ซึ่งเป็นการคุกคามที่ปรากฏอยู่
ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากทางการจะถูกกดดันอย่างหนักแล้ว จะเห็นได้ว่าฟากตรงข้ามคือเหล่าขจก. ต่างล้วน
ได้รับความกดดันจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้เช่นกัน เนื่องจากการล้อมปราบและเข้าตรวจสอบภูเขาลู ก
ต่างๆทาให้ขจก.กลุ่มอื่นได้รับผลกระทบจากการปราบปราม และเริ่มไม่พอใจการกระทาของนายมะ
แซ พร่อน ซึ่งเป็นเรื่องของการแตกแยกระหว่างกลุ่มขจก.ด้วยกัน แต่ในขณะเดียวกัน ความกดดันที่
ขจก.ได้รับยังแสดงออกมาในรูปของการก่อความรุนแรงในลักษณะของการตอบโต้การปราบปรามของ
เจ้าหน้าที่ โดยการลอบวางเพลิงสถานีอนามัยบ้านโคกดีปลี อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และ
โรงเรียนบ้านน้าดาในอาเภอเดียวกัน การบุกเผาโรงเรียนท่าม่วงและโรงเรียนตุโหรง อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา ต่อมาในวันที่ 9 พฤศจิกายน ยังมีการบุกเผาโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ อาเภอเมือง
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เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 6 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 362, 372.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 301, 303, 306, 412.
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ปัตตานี และสถานีอนามัยตะลุโบะในละแวกเดียวกัน229 ในเหตุการณ์เผาโรงเรียนบ้านท่าม่วง ได้มีการ
ใช้เอกสารที่มีลักษณะของการยืนยันความชอบธรรมของนายมะแซ พร่อน ในการจับกุมตัวครูสมบูรณ์
ประณามเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามของทางการ พร้อมทั้งยังส่งสารเตือนบทบาทของชาวมุสลิมและ
ข้าราชการครูของรัฐในพื้นที่ ไว้ว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทาของ
“...พวกเผด็จการสยาม และกล่าวหาขจก.ที่บริสุทธิ์ใจ ทั้งยังจับตัวมารดาและ
ภรรยาของนายมะแซไปทรมานด้ว ย ส่ ว นบรรดาครูใน 5 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี
สงขลา นราธิวาส และสตูล ก็ให้ปฏิบัติตัวสมกับค่าว่าครู เพียงอย่างเดียว อย่าให้มีการ
แอบแฝงมาในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งประชาชนที่เป็นชาวมลายูปัตตานีก็ขอให้ส่านึก
ถึงเชื้อชาติของตน อย่าได้ท่าตัวเป็นศัตรูของขจก.”230
ในเหตุ ก ารณ์ เ ผาโรงเรี ย นชุ มชนบ้ า นตะลุ โ บะมี ก ารทิ้ ง สารในลั ก ษณะเดี ยวกั น มีเ นื้ อ หา
เรียกร้องความเป็นธรรมและความเห็นใจจากชาวมุสลิมในพื้นที่ ด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวลกว่าฉบับก่อน
หน้าและเตือนทางราชการว่า
“...ชาวปั ตตานีเชื้อสายมลายูทุกท่าน ฝากไว้ด้วยว่าขณะนี้ทางการได้ทารุณ
กรรมชาวมลายูมาก โดยการจับเมียแลแม่ของนายมะแซ พร่อน และคนมลายูอีกหลาย
คนโดยไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้น ท่าไมทางการจึงท่าอย่างนี้ ถ้าจะปราบโจรก็ให้ปราบโจร
บนภูเขา จะไปจับคนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ก็ไม่ ถูก ด้วยเหตุนี้ขอให้ท่าการปล่อยตัวผู้ประกัน
ทั้งหมด และชาวบ้านที่ไม่มีความผิด ถ้าไม่ปล่อยก็จะเผาสถานที่ราชการและโรงเรียนใน
4 จังหวัดภาคใต้ให้ราบเรียบต่อไป
ลงชื่อ
จากกลุ่มมะแซ พร่อน”231
แม้จะเห็นการใช้ลักษณะของคา เช่น คาว่า “ขจก.” หรือ “โจร” ซึ่งมีความเป็นไปได้ยากที่
ทางบีอาร์เอ็น หรือกลุ่มมะแซ พร่อนเอง จะยอมรับคาเรียกของรัฐในลักษณะนี้ เพราะโดยปกติแล้ว
กลุ่มเหล่านี้จะเรียกตนเองในลักษณะของ “ขบวนการติดอาวุธ ” หรือ “หน่วยจรยุทธ” แต่ในขณะ
เดียวจะปรากฏคาที่สะท้อนให้เห็นลักษณะของความเป็นชาติพันธุ์นิยมอยู่อย่าง “ชาวปัตตานีเชื้อสาย
229

เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 8 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 483, 488 และ (ปึกที่ 9 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 515,

230

เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 8 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 488.
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 9 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 515.

529.
231
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มลายู” หรือ “ชาวมลายูปัตตานี” จึงทาให้คาดเดาได้ว่าเอกสารฉบับนี้คงเป็นการถอดความอีกขั้นหนึ่ง
โดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้เขียนข่าว เพราะการทิ้ง จดหมายของขจก.เหล่านี้ มักจะมีการทิ้งไว้เฉยๆหรือ
แขวนไว้บนตนไม้ โดยเขียนทั้งภาษายาวีและภาษาไทย232
ในช่วงก่อนหน้านี้ได้มีการโปรยเอกสารโรเนียวภาษาไทยของ “ขบวนการรักชาติ” กระจาย
อยู่ทั่ว เขตอาเภอยะหา จังหวัดยะลา เนื้อหาของเอกสารเรียกร้องให้ประชาชนทั้งมุสลิ มและพุทธ
ตระหนักว่าเหล่าขจก. เป็นกลุ่มที่ทาเพื่อตัวเองและเป็นพวกไม่มีศาสนา และให้ประชาชนร่วมมือกับ
ทางการในการแจ้ ง เบาะแสของขจก.และเรี ย กร้ อ งเป็ น นั ย ให้ ช าวมุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่ ยุ ติ ก ารให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่ขจก.ในทุกๆด้าน 233เอกสารเหล่านี้จึงเป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าถูกผลิต
โดยชาวพุทธในพื้นที่ นับเป็นการต่อสู้กันในเชิงศีลธรรม โดยการปล่อยใบปลิวหรือจดหมายนั่นคือต่าง
ฝ่ายต่ างพยายามลดทอนศีล ธรรมของอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมๆกับการสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่าย
ตัวเอง ซึ่งเป็นการแสดงออกที่ถือว่าปลอดภัยที่สุด แต่สามารถเผยแพร่และสร้างความรับรู้ให้กับสารที่
ตนต้องการสื่อได้อย่างดีที่สุดทางหนึ่ง ในสภาวการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างถูกคุกคามได้อย่างง่ายดายเช่นนี้
ความกดดันจากการปิดล้อมจากเจ้าหน้าที่เพื่อชิงตัวครูสมบูรณ์ ผลักดันให้ขจก. กลุ่มเจ๊ะกู
บากา ร่วมมือกับจคม. กลุ่มนายเปาะวอ ได้ทาการซุ่มโจมตีรถของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในขณะนั้น
คือ นายมนตรี ตระหง่าน พร้อมคนขับรถและเจ้าหน้าที่ที่ติดตามมาด้วยรวม 7 คน บริเวณถนนสาย
บันนังลามา-ลาแล ตาบลกาบัง อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งนายมนตรีกาลังเดินทางไปสืบข่าวการ
เคลื่อนกาลังของขจก.กลุ่มนายมะแซพร่อน ที่จับตัวครูสมบูรณ์ การซุ่มโจมตีครั้งนี้จึงเป็นการสกัดการ
ติดตามขจก.กลุ่มมะแซ พร่อน และเป็นการตอบโต้กระแสปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ไปในตัว ในเหตุการณ์
เจ้าหน้าที่ทหารและตารวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้เคลื่อนกาลังเข้ามาช่วยเหลือ
นายมนตรี และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆได้ทัน คนร้ายสามารถหลบหนีไปได้ นายมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่
ติดตามมาทุกคนได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีใครเสียชีวิต234
กรณีของการจับตัวครูสมบูรณ์ ระวังวงศ์ โดยขจก. กลายเป็นประเด็นสาคัญหนึ่งที่ทาให้นาย
สุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคกิจสังคม ยื่นญัตติด่วน
232

เรื่องเดียวกัน.
233
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 6 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 362. การใช้เอกสาร จดหมาย ใบปลิว หรือโปสเตอร์
มาใช้ในการแสดงความอัด อั้นของตนหรือกลุ่ม ของตน ยังเป็นสิ่งที่คณะครู อาเภอยะหา จังหวัดยะลาใช้ในการ
แสดงออกถึงการไม่สนใจไยดีปัญหาครูของทางการ โดยการใช้ข้อความในท่วงทานองว่า “เมืองไทยเรานี้แสนดีหนัก
หนา ปัญหาจับครูเรื่องเล็กน้อย” “ถิ่นไทยฟ้ากว้าง ห่างไกล ตายแน่ เหล่าครูไทย เชื่อได้” “ระเบิดหรือแสนธรรมดา”
หรือ “อย่าใช้ครูเป็นหนูตะเภา” ดู เรื่องเดียวกัน.
234
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 6 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 417- 418,426.
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มากเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ปี 2522 เสนอให้จัดตั้ง “กรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาสถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้” และสามารถทาให้รัฐบาลร่วมมือในการจัดตั้งกรรมาธิการ
ร่วมระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน 27 คน เพื่อไปศึกษาสถานการณ์ที่
หนักหน่วงขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และหาแนวทางแก้ไข 235 การเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลทั้ ง
ในส่วนท้องถิ่นที่นาโดยคณะครูอาเภอยะหากับกลุ่มสส.ภายใต้การนาของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
เกิดขึ้นพร้อมกับการนาเสนอข่าว ที่ให้ข้อมูลเรื่องการที่ครูสมบูรณ์ถูกขจก.นาตัวเคลื่อนย้ายหนีการ
ติดตามเจ้าหน้าที่และสภาวะขาดอาหารของขจก. รวมถึงความอิดโรยของครูสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งวันที่ 13 พฤศจิกายน ปี 2522 เจ้าหน้าที่จึงสามารถช่วยครูสมบูรณ์ออกมาได้รวมระยะเวลา
การถูกจับตัวไป ที่ต้องระหกระเหเร่รอนอยู่ในป่ากับขจก. และยังต้องหลบคมกระสุนและปืนใหญ่ของ
เจ้าหน้าที่ รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 41 วัน236 จนกระทั่งในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2522 พล.อ.เกรียง
ศักดิ์ ชมะนัน ท์ นายกรั ฐมนตรี ได้เดินทางไปเยี่ยมครูสมบูรณ์ พร้อมกับไปพบปะผู้นาทางศาสนา
อิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนศูนย์พัฒนาต่างๆ237
ครูสมบูรณ์ได้เล่าว่า ขจก.ที่ลักพาตนไปนั้นเป็น “พวกมีอุดมการณ์” และได้กล่าวกับตนว่า
“...ในด้านศาสนานั้นไม่ใช่เรื่องส่าคัญ พวกตนต้องการเพียงให้ทางรัฐปลดปล่อย
ปัตตานี (หมายถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ -ผู้วิจัย) เป็นอิสระเท่านั้น เมื่อปลดปล่อยแล้วก็
จะให้ทุกคนมีอิสระในการนับถือศาสนา...รัฐบาลมีแต่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
ใครเป็นอะไรไม่เหลียวแล และก็ไม่ให้ความอยู่ดีกินดีกับประชาชน”238
ทั้งยังมีการชักชวนตนให้เป็นพวกตนตลอดเวลา239 และได้เน้นย้ากับตนว่า “...จับครูนี่แหละดี
แล้ว จะได้ไม่ต้องสอนหนังสือ...สี่จังหวัดนี่เป็นของเขา สี่จังหวัดครึ่งนี้เป็นของเขาไทยเราเอามา ไทย
เราหน้าด้านเอามาเป็นเวลา 194 ปีแล้วไม่ยอมคืน...”240 ภายหลังจากเกิดกรณีครูสมบูรณ์ เหตุการณ์
235

เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 9 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 511.
236
เรื่องเดียวกัน,หน้า 551-552. ครูสมบูรณ์ ได้เล่าว่าในขณะที่ตนถูกจับตัวไปนั้นจะมีขจก.หญิงเป็นผู้ดูแล
ตน และมีคาสั่งไม่ให้มีใครทาร้ายตน แต่ถ้าตนเป็นชายต้องถูกยิงไปแล้ว ตลอดเวลาการถูกจับกุม ขจก.ปลอบขวัญ
เธอเสมอว่าไม่ทาอันตราย แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถมาช่วยตนได้เช่นกัน พร้อมทั้งยืนยันข้อครหาในช่วงนั้นว่าขจก.
ไม่ได้ลวนลามทางเพศตน ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 557, 560, 566 (ปึกที่ 11 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 675.
237
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 10 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 631.
238
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 9 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 560.
239
เรื่องเดียวกัน, หน้า 551-552.
240
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 11 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 675. ต่อมาเรื่องราวของครูสมบูรณ์ กลับกลายเป็น
เรื่องของการท้าทายความจริงเกี่ยวกับผลงานในการช่วยเหลือครูสมบูรณ์ของทางการ เมื่อนายสัมพันธ์ ทองสมัคร
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ความรุนแรงต่อครูและโรงเรียนของรัฐ ยังเกิดขึ้นอยู่แม้จะมีจานวนที่น้อยลงบ้าง ในเดือนธันวาคม ปี
2522 ยังมีกลุ่มคนร้ายบุกเผาโรงเรียนบ้านปลักปรือ ตาบลแม่ลาน อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อ
เข้าสู่ต้นปี 2523 คนร้านได้เผาโรงเรียนบ้านพวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี241
เมื่อเข้าสู่ปี 2523 แม้การก่อความรุนแรงต่อครูและโรงเรียนจะน้อยลง แต่ในภาพรวมแล้วจะ
เห็ น ว่าการก่อความรุ นแรงต่อทั้งชาวพุทธ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งพุทธและมุส ลิ ม ตลอดจนผู้ นาทาง
ศาสนาอิสลามกลับมีอัตราสูงขึ้นมาก ความวุ่นวายดังกล่าวนี้คงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้นายกรัฐมนตรี
คนใหม่อย่างพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ต้องเดินทางไปตรวจความเรียบร้อยในจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่
20 มิถุนายน ซึ่งทาให้ตัวแทนคณะครูอาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จานวน 20 คนได้ร้องเรียนกับ
พล.อ.เปรมว่า ครู 300 คนจาก 24 โรงเรียนในอาเภอถูกคุกคามจากขจก.อย่างหนัก จนไม่กล้าไปสอน
หนังสือเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้ว ต่อมาทางการจะแก้ปัญหาให้โดยการย้ายครูที่หวาดกลัวไปประจาที่
อื่น แล้วจะย้าย “ผู้ที่เหมาะสม” เข้าไปประจาแทน และให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) คอยดูแล
รักษาความปลอดภัยในเส้นทางสัญจรของครูในอาเภอมายอ และได้ใช้วิธีการเดียวกับที่ทามาตั้งแต่
ช่วงก่อนหน้านี้คือการรวมโรงเรียนหลายโรงเรียนเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียว แล้วส่งเจ้าหน้าที่เข้า
ดูแลความปลอดภัย242 เหตุการณ์ดังกล่าวยังแสดงให้เห็นการคุกคามครู ซึ่งเป็นตัวแทนทางอานาจทาง
วัฒนธรรมของรัฐ ที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ความรุนแรงที่เกิดกับครูในระยะก่อนหน้าซึ่งเป็นจุดที่ทา
ให้ทั้งประเทศได้ตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเหตุการณ์
ความรุนแรงต่อครูที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่นี้ ผลักดันให้ทางคุรุสภาได้ประกาศมอบเงินขวัญให้ครูที่บาดเจ็บ
จากการคุกคามของขจก.243 ซึ่งแสดงให้เห็นความสาคัญของปัญหานี้อีกขั้นหนึ่ง
เดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน ขจก.กลุ่มสะลาลี ท่าน้า ได้ปฏิบัติการเผาโรงเรียนบ้านตูแม ตาบล
สะเอ๊ะ อาเภอเมืองยะลา พร้อมกับทิ้งจดหมายที่มีข้อความว่า “ให้ทางการยกเลิกการสอนภาษาไทย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดเผยกลางสภาผู้แทนราษฎรว่าครูสมบูรณ์รอดมาได้เนื่องจาก
ญาติๆได้เรี่ยวไรเงินเพื่อขอไถ่ตัวจากขจก. ไม่ได้เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด พร้อมกันนั้นข้าราชการประจา
และการเมืองระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องนี้ บ้างออกมาปกป้องว่ากรณีครูสมบูรณ์เป็นผลงานของทางการ บ้าง
ตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ทาให้เรื่องนี้กลายเป็นปมปั ญหาที่ดามืด ในขณะที่ตัวครูสมบูรณ์กลับให้การ
ขัดแย้งกันค่อนข้างมาก เรื่องนี้จึงกลายเป็นสงครามน้าลายของบรรดาสส.ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัย
วิสามัญครั้งที่ 13/2522 วันที่ 20 ธันวาคม 2522 ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 679, 694, 730, 743.
241
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทางศาสนาและการบริหารราชการในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523 - 26 ธันวาคม 2523) (ปึกที่ 1 ใน
จานวน 12 ปึก), หน้า 5, 49.
242
เรื่องเดียวกัน, หน้า 188-189, 192.
243
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 3 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 212.
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ในเขต 3 จังหวัดภาคใต้ แต่ให้หันมาสอนหนักทางด้านศาสนา...ถ้าไม่เชื่อฟังจะทยอยเผาโรงเรียนทั้ง 3
จังหวัดไม่ให้เหลือหลอ”244 ในขณะที่ครูพุทธ 24 คนจาก 15 โรงเรียนในอาเภอยี่งอ ก็ไม่กล้าทาการ
สอนในช่วงนี้เนื่องจากเกรงภัยขจก.245
ความรุนแรงที่เกิดกับเหล่าครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะนี้ ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอเห็นได้
จากการสกัดรถโดยสารสายยะลา-รือเสาะ ในเขตตาบลบุดี อาเภอเมืองยะลา แล้วจ่อยิงนายนอบ
จันทวัฒน์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโกตาบารู อาเภอรามัน จังหวัดยะลา เสียชีวิต การบุกเข้าไปข่มขู่ขอค่า
คุ้มครองจากครูในโรงเรียนบ้านตัน หยง และโรงเรียนอื่นๆในเขตอาเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส โดย
ขจก.กลุ่มนายซาลาฮูดิง กับนายกอเด ดูกู 246 จนกระทั่งเดือนมีนาคมปี 2524 เกิดการบุกเข้าจับครู 3
คน คือ นางสาวพรพิไล โลหะวิจ ารณ์ และนางสาวสุ ไลพร ธนาวุฒิ และนายเสนอ แน่นแผ่น ใน
โรงเรียนบ้านกาโสด ตาบลบันนังสตา อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ต่อหน้าครูและนักเรียน เดือน
กุมภาพันธ์ปีเดียวกันขจก.กลุ่มนายดอแม น้าใส ได้ยิงนายเดช เลื่องประดิษฐ์และนายพร แก้วบุตร ครู
ปฏิบัติงานช่วยกิ่งอาเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี247
การเคลื่อนไหวของคณะครูในปีนี้แม้จะไม่เป็นข่าวครึกโครมเหมือนครั้ งปี 2522 แต่ยังเห็นได้
ถึง ลั ก ษณะของความไม่ พ อใจของครู ที่ มีต่ อ การปราบปรามที่ไ ร้ ผ ลของเจ้า หน้า ที่ ตั้ ง แต่ วั นที่ 10
มีนาคม ปี 2524 ได้มีการแจกจ่ายใบปลิวของคณะครูอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เรียกร้องให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามทาการปราบปรามขจก.ให้ได้ทั้งหมดภายใน 45 วัน พร้อมกับเรียกร้องให้มี
การรายงานผลการปราบปรามให้ สื่ อมวลชนทราบ และขอการรับรองความปลอดภัยต่ อครูและ
ประชาชนที่มั่นคงถาวรเช่นเดียวกับการชุมนุมของคณะครูเมื่อ 2 ปีก่อนหน้า248

244

เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 4 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 258.
245
ปัจจัยสาคัญที่ทางคณะครูในอาเภอบันนังสตาไม่กล้าไปสอนหนังสือในช่วงนี้ เนื่องจากนายสะมะแอ กา
เร็งสานา กานันตาบลปอเยาะในอาเภอเดียวกัน ไม่กล้ารับรองความปลอดภัยให้พวกตนในปีนี้ ทาให้เข้าใจได้ว่าในปี
ก่อนหน้ากานันสะมะแอ จะประกาศรับรองความปลอดภัยให้เหล่าครูพุทธอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ทาให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์
บางประการระหว่างผู้นาท้องถิ่นชาวมุสลิมที่เป็นคนของรัฐกับการรับรู้ข้อมูลและการสื่อสารบางประการกับกลุ่ม
ขจก.ได้ ดู เรื่องเดียวกัน, หน้า 286-288.
246
เรื่องเดียวกัน, (ปึกที่ 7 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 514 และ (ปึกที่ 8 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 585
247
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/200 ปัญหาภาคใต้และนโยบายแก้ไขปัญหาภาคใต้ (5 มกราคม31 ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 2 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 51, 88.
248
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 3 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 105.
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5.2.3. เบตงกับการแย่งชิงเขตอิทธิพลระหว่าง “ขจก.” กับ “จคม.”
เดิมทีเขตอาเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นฐานกาลังของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) หรือ
ที่ทางฝ่ายไทยมักเรียกในชื่อว่า “โจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา” หรือ “โจรคอมมิวนิสต์มลายา” (จคม.)
ซึ่งมีเป้าหมายในการยึดอานาจรัฐในประเทศมาเลเซีย อาเภอเบตงจึงได้ชื่อว่าเป็นเขตอิทธิพลของจคม.
นอกจากเขตอาเภอเบตงแล้ว อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ยังเป็นอีกฐานที่มั่นที่สาคัญอีกแห่งของ
จคม.249 จนกระทั่งปี 2524 พื้นที่เขตอาเภอเบตง กลายเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความรุนแรงที่สลับซับซ้อน
ขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของจคม. เริ่มเสื่อมลง 250 ทาให้กองกาลังของขจก.ที่ถูกกดดันจากการปิดล้อม
ของเจ้าหน้าที่จากหลายพื้นที่ ได้เริ่มขยายอิทธิพลของตนเข้าไปยังเขตอาเภอเบตง กระบวนการนี้ไม่ได้
เกิดจากการกดดันจากการปิดล้อมแต่เพียงประการเดียว แต่เขตอาเภอเบตงมีลักษณะหลายประการที่
เอื้อให้กองกาลังของขจก. ที่เกื้อหนุนทาให้ตนสามารถต่อต้านปฏิบัติการจากฟากรัฐได้
นอกจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเบตงที่มีลักษณะเหมือนแหลมที่ทอดยาวเข้าไปในพื้นที่
รัฐเปรัคและรัฐเคดาห์ของมาเลเซีย ที่เชื่อกันว่าทาให้กลายเป็นแหล่งเข้าออกอาวุธที่สาคัญแล้ว พื้นที่
ในเขตมาเลเซียตรงกันข้ามกับเบตงยังเชื่อกันว่าเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลมาเลเซียกันพื้นที่ไว้ให้ ขจก. เพื่อเป็น
249

โจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา หรือ โจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) ที่ทางการไทยเรียก(ทางการไทยได้
เปลี่ยนการเรียกโดยตัดคาว่าจีนออกเหลือเพียง “โจรคอมมิวนิสต์มลายา” เมื่อเริ่มสานสัมพันธ์ทางการทูตกับ
ประเทศจีน) คือ กองกาลังปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (The Communist Party of Malaya (CPM)) ก่อตั้ง
ขึ้นในปี 2473 (ค.ศ. 1930) ต่อมาถูกกดดันจากการปราบปรามของอังกฤษภายใต้การประกาศภาวะฉุกเฉิน จึงทาให้
ต้องถอยร่นขึ้นมาใช้เขตแดนไทยเป็นฐานตั้งแต่ ปี 2496 จนกระทั่งกองกาลังส่วนใหญ่ของจคม.เข้ามาอยู่ในเขตแดน
ไทยในปี 2503 ต่อมา ปี 2513 เกิดความขัดแย้งภายในทาให้จคม. แตกออกเป็นพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (ฝ่าย
ปฏิวัติ) (กรมที่ 8 เดิม) มีศูนย์บัญชาการอยู่ที่อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (มีปฏิบัติการในเขตอาเภอนาทวี และ
อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา)พรรคคอมมิวนิสต์มลายา (ลัทธิมาร์กซ-เลนิน) มีศูนย์บัญชาการอยู่ในเบตง (ฝั่ง
ตะวันตก) จังหวัดยะลา (มีเขตปฏิบัติการในอาเภอยะหา อาเภอบันนังสตา และอาเภอธารโต จังหวัดยะลา) และ
กรม 10 (ศูนย์บัญชาการหลักของพรรคคอมมิวนิสต์มลายาเดิม) มีศูนย์บัญชาการอยู่ในเบตง (ฝั่งตะวันออก) (มีเขต
ปฏิบัติการในอาเภอบาเจาะ อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา อาเภอแว้ง อาเภอศรีสาคร กิ่งอาเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส) ดู ลินพิชญ์ สัจจพันธุ์, มาตรการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรุงเทพฯ:
วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร, 2524-2525), หน้ า 12,16 ; เฉิ น ผิ ง (จี น เป็ ง) (ธั น ว์ ร วี , แปลและเรี ย บเรี ย ง),
ประวัติศาสตร์คู่ขนาน: เรื่องเล่าเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (กรุงเทพฯ: พี.เพรส, 2557), หน้า 589-591
และ นันทิวัฒน์ สามารถ, “พรรคคอมมิวนิสต์มาลายัน : ศึกษาความล้มเหลวในการปฏิวั ติ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต แผนกวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522).
250
พล.ต.ต. กัมปนาท จินตวิโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจภูธร 4 เป็นผู้ให้ข้อมูลนี้กับหนังสือพิมพ์ มติชน
(15 มิถุนายน 2524) และเสริมอีกว่า “ปัจจุบัน (จคม.) อาวุธไม่ดี คนก็แก่ ชาติหนุนทุนก็ไม่มี ภาษีเถื่อนก็เก็บได้
น้อย” ดู เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 8 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 383.

317
ฐานที่มั่น กรีดยางพารา และเป็นกองกาลังกันชนกับจคม. ซึ่งเป็นศัตรูที่สาคัญที่สุดของรัฐบาลมาเลเซีย
โดยที่เจ้าหน้าที่ของมาเลเซียจะทาการฝึกการใช้อาวุธและการต่อสู้ให้ 251 นั่นทาให้ขจก.ได้ประโยชน์
จากสถานการณ์ระหว่างประเทศที่รัฐไทยได้ร่วมมือกับทางการมาเลเซียในการปราบปราม จคม. ซึ่งให้
สิทธิกองกาลังทหารของมาเลเซียเข้ามาปฏิบัติการในเขตไทยได้ภายใต้ข้อจากัดตามข้อตกลง 252 หาก
ข้อมูลข้างต้นเป็นจริง นับว่าทางการมาเลเซียได้อาศัยกองกาลังตรงข้ามของรัฐไทยมาร่วมมือกับตนใน
การปราบปรามศัตรูสาคัญของตนคือจคม. พร้อมกันนั้นได้มีการให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าฝ่ายปราบปราม
ของไทยอยู่เสมอว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามตามแนวชายแดนของมาเลเซีย มักจะเข้าช่วยเหลือขจก.
เมื่อทางการไทยบุกเข้าเขตมาเลเซียเพื่อทาการปราบปรามกองกาลังเหล่านี้
กลุ่มขจก.ที่ขึ้นมามีบทบาทโดดเด่นของพื้นที่อาเภอเบตง ในระยะเวลานี้ คือ กลุ่มนายเจ๊ะดิง
อีตา253 ที่มีกาลังประมาณ 35 คน และกลุ่มนายหะยีมามะ มีกาลังประมาณ 40 คน โดยเฉพาะกลุ่ม
ของนายเจ๊ะดิง อีตา ที่นับได้ว่าเป็นกองกาลังของขจก.ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอาเภอเบตง ทั้งสองกลุ่มมี
ฐานที่มั่นอยู่ลึกเข้าไปในเขตแดนของมาเลเซียสามกิโลเมตร เป้าหมายของขจก.ทั้งสองกลุ่มนี้ คือ การ
ขจัดอิทธิพลของจคม. และผลักดันกองกาลังของจคม.และชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ชายแดนเข้าไป
อยู่ในเขตตัวเมือง จากนั้นกองกาลังของตนจะขยายอิทธิพลเข้าแทนที่และยึดครองสวนยางพาราของ
251

เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 7 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 336. และ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/201
ปัญหาชายแดนไทย-มาเลเซีย และผลกระทบที่ทาให้ชาวไทยมุสลิมอพยพไปอยู่ในประเทศมาเลเซีย (13 กุมภาพันธ์23 ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 2 ในจานวน 3 ปึก), หน้า 96-97.
252
การร่วมมือทางการทหารในการปราบปรามกองกาลังของจคม.ระหว่างทางการไทยกับมาเลเซีย เกิด
ขึ้นมานานแล้ว เนื่องจากไทยและมาเลเซียต่างเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกัน กอปรกับความหวาดกลัวการขยายตัวของ
คอมมิวนิสต์ของทั้งสองประเทศ สนธิสัญญาของการร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นครั้งแรกในวั นที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2508
ดู สุขุม ไพรัชการ, ภาคใต้ของไทยหรือมาเลเซีย (กรุงเทพฯ: ปะการัง, 2522), หน้า 1, 164.
253
ประวัติของเจ๊ะดิง อีตานับว่ามีความน่าสนใจ เนื่องจากเดิมอาศัยอยู่ในบ้านตาแป๊ะอูลู อาเภอเบตง
จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นเขตปฏิบัติการของ จคม.กรม 12 ที่นาโดยอาหลิน ในระยะแรกเชื่อกันว่าเจ๊ะดิง เป็นหนึ่งใน
สมาชิกของจคม.กรม 12 โดยมีหน้าส่งอาหาร อาวุธ และข่าวสารให้จคม.กรม 12 ต่อมาถูกทางการไทยจับกุม เมื่อ
พ้นโทษเจ๊ะดิงจึงผันตัวมาเป็นสมาชิกของขจก.เนื่องจากถูกทาบทามโดยการเป็นสายให้กับขจก. จากนั้นได้เข้าไปกรีด
ยางในเขตแดนมาเลเซียตามประกาศอนุญาตของรัฐบาลมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ทหารของไทยที่ประจาการอยู่ตามแนว
ชายแดนเชื่อมั่นว่า เจ๊ะดิง คือผลผลิตของการฝึกนักรบจรยุทธ์ให้กับชาวมุสลิมสัญชาติไทยจากจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อทาการต่อต้านกองกาลังของจคม.ของทหารมาเลเซีย ต่อมาเจ๊ะดิงได้ป ระกาศจัดตั้งกองกาลังของตนเมื่อ
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือแบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และไม่ขึ้นกับกลุ่มหลัก
ใดๆ ปฏิ บั ติ ก ารแรกที่ เ จ๊ ะ ดิ ง เริ่ ม คื อ การก่ อ กวนชาวไทยเชื้ อ สายจี นในเบตง ดู หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ ,
ก/1/2524/200 ปัญหาภาคใต้และนโยบายแก้ไขปัญหาภาคใต้ (5 มกราคม-31 ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 8 ในจานวน
12 ปึก), หน้า 367.
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จคม.และชาวไทยเชื้อสายจีน 254 ความตึงเครียดที่เกิดจากการแข่งขันเพื่อช่วงชิงอิทธิพลเหนืออาเภอ
เบตงระหว่างจคม. ที่กาลังถูกปราบปรามอย่างหนักจากมาเลเซียและไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
กันกับทางขจก.ที่ถูกกดดันอย่างหนักหน่วงจากทางฝั่งไทย แสดงออกมาด้วยการอพยพไปยังมาเลเซีย
ของชาวมุสลิมในเบตงประมาณ 1,259 คน ซึ่งเป็นการอพยพหลายระลอก กล่าวคือ เริ่มมีการอพยพ
ครั้งแรกในระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม พ.ศ. 2524 จนกระทั่งเริ่มมีการอพยพกลับอย่างจริงจังในวันที่
16 มิถุนายน พ.ศ. 2524255
ส่วนสาเหตุที่เป็นชนวนระเบิดที่ทาให้ชาวบ้านมุสลิมจานวนมากอพยพไปยังมาเลเซียนั้น เกิด
จากการที่จคม. กรม 12 เริ่มออกปฏิบัติการกวาดล้างขจก. ที่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขตตน โดยรุกล้า
เข้ามาในเขตของหมู่บ้านชาวมุสลิม และออกใบปลิวโจมตีนายหะยีบาโซะ โต๊ะครูในปอเนาะในหมู่บ้าน
ตาแป๊ะกอตอ ตาบลยะรม อาเภอเบตง ซึ่งทางจคม.เชื่อว่าให้การสนับสนุนขจก. ทาให้นายหะยีบาโซ๊ะ
ต้องหนีภัยเข้าเขตแดนมาเลเซีย เหตุการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อกองกาลังทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 53
(ฉก. 53) ได้เข้าทาการปิดล้อมหมู่บ้านลาโม เพื่อจับกุมตัวนายซาร์ฮอ อีตา น้องชายของนายเจ๊ะดิง
อีตา ซึ่งเจ้ าหน้ าที่เชื่อว่าเป็ น คนที่อยู่ฝ่ ายสนับสนุนกองกาลั งของพี่ช าย แต่นายซาร์ฮอไหวตัว ทัน
เจ้าหน้าที่จึงเปลี่ยนแผนเป็นระดมกาลังบุกทลายค่ายของเจ๊ะดิงในเขตมาเลเซีย แต่ถูกทหารตามแนว
ชายแดนมาเลเซียยิงตอบโต้จนกาลังทหารฝั่งไทยต้องถอยร่นกลับเข้ามาในเขตเบตง
ความตื่นตระหนกของชาวบ้านมุสลิ มจากสองเหตุการณ์ดังกล่าวกอปรกับการที่นายหะยี
บาโซ๊ะ ได้เดินทางกลังมาในเขตไทยแล้วพาครอบครัวของตนและชักชวนบรรดาลูกศิษย์ในปอเนาะให้
อพยพไปยังมาเลเซีย ชาวมุสลิมในหมู่บ้านเขตแดนที่มักจะถือบัตรประชาชนสองสัญชาติจึงตอบสนอง
ต่อสิ่งดังกล่าวอย่างรวดเร็ว ผลคือชาวมุสลิมทั้งจากหมู่บ้านลาโมและหมู่บ้านตาแป๊ะกอตอ ได้ทยอย
อพยพไปยังมาเลเซีย จนกลายเป็นปัญหาที่รัฐบาลส่วนกลางต้องยื่นมือเข้ามาจัดการ 256 นอกจากนี้ยังมี
การปล่อยข่าวลือจากขจก.ว่าจคม.จะฆ่ามุสลิม และจคม.ปล่อยข่าวว่าขจก.จะฆ่าชาวพุทธและชาวไทย
เชื้อสายจีน ก็เป็นสาเหตุอีกประการที่ทาให้การอพยพดังกล่าวเกิดขึ้น 257 อย่างไรก็ตาม ทุกสาเหตุ
254

เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 5 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 215.
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 9 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 402. และ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/201
ปัญหาชายแดนไทย-มาเลเซีย และผลกระทบที่ทาให้ชาวไทยมุสลิมอพยพไปอยู่ในประเทศมาเลเซีย (13 กุมภาพันธ์23 ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 1 ในจานวน 3 ปึก), หน้า 9, 14 และ (ปึกที่ 3 ในจานวน 3 ปึก), หน้า 134.
256
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/200 ปัญหาภาคใต้และนโยบายแก้ไขปัญหาภาคใต้ (5 มกราคม31 ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 8 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 368-369.
257
ผู้ให้ข้อมูลคือ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสงบ ทิพย์
มณี และนายสไว พัฒโน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ในระยะเวลานั้น ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ,
255
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ปัจจุบันดังกล่าวล้วนมีที่มาจากการห้าหั่นช่วงชิงอิทธิพลระหว่างจคม.กับขจก. ที่เกิดขึ้นในช่วงกระแส
ความร่วมมือระหว่างมาเลเซียและไทยในการปราบปรามเหล่า กองกาลังต่อต้านรัฐในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่ง
เป็นความร่วมมือที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายนัก เนื่องจากทางการไทยถูกมองว่าเสียเปรียบ
มาเลเซียในหลายทาง258
ในช่วงที่ชาวมุสลิมในอาเภอเบตงทยอยอพยพเข้าไปในประเทศมาเลเซีย เกิดเหตุการณ์ความ
รุนแรงในเบตงบ่อยครั้ง และเป็นไปในหลากหลายรูปแบบ ทาให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ดังกล่าวค่อนข้างกว้างขวาง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเบตงช่วงเวลานี้มีลักษณะหลายประการที่เชื่อได้
ว่าเป็นการปฏิบัติการของขจก. 15 เมษายน ปีเดียวกันนี้ มีการวางระเบิดแสวงเครื่องในร้านอาหาร
โต้รุ่งในตลาดเมืองเบตงและมีการลอบวางเพลิ งด่านศุลกากร ในเดือนพฤษภาคมมีคนร้ายจานวนหนึ่ง
ได้สกัดรถแท็กซี่จานวน 4 คันที่กาลังวิ่งไปยังมาเลเซีย มีการแยกชาวพุทธออกจากชาวมุสลิมและทา
การยิงสังหารชาวพุทธเสียชีวิต 4 คน หนึ่งในนี้เป็นชาวมาเลเซีย และบาดเจ็บ 4 คน วันเดียวกันนี้ขจก.
จานวน 30 คนได้เข้าปิดล้อมบ้านไอเยอเวง ตาบลเบตง อาเภอเบตง มีการยิงสังหารผู้ขัดขืนเสียชีวิต 1
คน และจับบุตรสาวของผู้เสียชีวิตเข้าป่า เนื่องจากก่อนหน้านี้ขจก.ได้ออกใบปลิวข่มขู่ให้ชาวไทยพุทธ
และชาวไทยเชื้อสายจีนในหมู่ที่ 6 และ 7 อพยพออกไป กลุ่มคนที่ไม่ยอมทาตามจึงถูกคุกคาม 259 การ
คุกคามในลักษณะนี้ส่งผลให้ชาวไทยเชื้อสายจีนจานวนมากที่อยู่อาศัยตามแนวชายแดน พากันอพยพ
เข้าเขตตัวเมืองเบตงจานวนกว่า 800 คน ผู้อพยพเหล่านี้กล่าวว่าขจก.จะเลือกฆ่าเฉพาะชาวไทยและ
ชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้น260
พล.ท.ชาญ อั ง ศุ โ ชติ รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านัก นายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ ข้ อ มู ล ว่ า ระหว่ า งวั นที่ 20
กุมภาพันธ์ ถึง 20 พฤษภาคม ปี 2524 เกิดเหตุการณ์ฆ่าและขู่เรียกค่าคุ้มครองในเบตงอย่างน้อย 11
ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุดังกล่าวไม่น้อยกว่า 32 คน มีคนเป็นโรคประสาทซึ่งเกิดจากความเครียด
ก/1/2524/200 ปัญหาภาคใต้และนโยบายแก้ไขปัญหาภาคใต้ (5 มกราคม-31 ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 7 ในจานวน
12 ปึก), หน้า 320.
258
ประเด็นฝ่ายไทยเสียเปรียบในการร่วมมือปราบปรามกองกาลังตามแนวชายแดนนี้ เนื่องจากขจก.ไม่ได้
ถูกระบุให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการปราบปรามร่วม เพราะฉะนั้น จคม. จึงกลายเป็นเป้าหมายเดียวของการ
ปราบปราม แม้ทางการจะพยายามทาให้กองกาลังของขจก.เป็นหนึ่งในเป้าหมายร่วม แต่ไม่เคยประสบความสาเร็จ
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร สส.จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้มีบทบาทสาคัญในการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐบาลใน
ช่วงเวลานี้มองว่า ทางไทยไม่สามารถขยายการปราบปรามขจก.เข้าไปในเขตมาเลเซียได้ แต่ทางมาเลเซียมีสิทธิที่จะ
ติดตามจคม.เข้ามาในเขตแดนไทยได้ ประเด็นนี้จึงเป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้องจากบรรดาสส.และนักหนังสือพิมพ์ให้ทางการ
ทบทวนสนธิสัญญาไทย-มาเลเซีย ที่เกี่ยวกับกรณีนี้อีกครั้ง ดู เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 5 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 217.
259
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 4 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 165, 187.
260
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 5 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 205.
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ในสถานการณ์ความรุนแรง 10,000 คน โรงแรมบางแห่งมีห้องพัก 100 ห้องแต่มีผู้เข้าพักเพียงหนึ่ง
ห้อง มีโรงเรียนที่ปิดไปจานวนมากเนื่องจากครูหวาดกลัวการถูกคุกคามจากขจก. ทั้งนี้ยังไม่นับรวม
ปัญหาการอพยพไปยังเขตแดนมาเลเซียของชาวมุสลิมในเบตง 261 สิ่งนี้ทาให้เบตงซึ่งอยู่ในสภาวะที่
ค่อนข้างปลอดความรุนแรงในช่วงก่อนหน้า โดยมีเฉพาะปัญหาจากการเข้ามาปราบปรามจคม.ของ
ทหารมาเลเซีย และการปฏิบัติการของจคม.เป็นครั้งคราว กลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความรุนแรง
สู ง ขึ้ น อย่ า งมาก ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาดั ง กล่ า ว คื อ การอ่ อ นก าลั ง ลงของกองก าลั ง
จคม. พร้อมๆการโหมปราบปรามจคม.ของทางการมาเลเซีย ซึ่งเอื้อให้ขจก.มีแรงหนุนที่จะขยาย
อิทธิพลเข้ามาในเขตเบตง ในฐานะกองกาลังกันชนของมาเลเซีย สิ่งเหล่านี้ทาให้เบตงกลายเป็นพื้นที่
ของความรุนแรงที่มีความตึงเครียดและมีความสลับซับซ้อนไปพร้อมๆกัน ความวุ่นวายในเบตงทาให้
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2524262
เมื่ออิทธิพลของขจก.ขยายเข้าไปสู่เขตอาเภอเบตง เป้าหมายสาคัญของขจก.อย่างครูจึงได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 29 กรกฎาคม กลุ่มครูในตาบลยะรม อาเภอเบตง ทั้งระดับประถมและ
ระดับมัธยม จานวน 9-10 โรง ได้หยุดสอน เนื่องจากขจก.ขู่จะจับตัวครูในพื้นที่เรียกค่าไถ่ ต่อมาใน
ปลายเดือนเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและความมั่นคงนาโดนนายนิคม อัลภาชน์ นายอาเภอเบตง
และพ.ต.ต.ไพโรจน์ ธนิกกุล สารวัตรใหญ่ ได้ประชุมกลุ่มครูในอาเภอเบตง กลุ่มครูในอาเภอเบตงที่
แยกเป็นกลุ่มยะรม กลุ่มตาเนาะแมเระ กลุ่มอัยเยอเวง และกลุ่มครูสังกัดเทศบาล รวมทั้งหมด 60 คน
ทั้งหมดปฏิเสธที่จะดาเนินการสอนต่อ เนื่องจากไม่เชื่อมั่นในศักยภาพในการให้ความปลอดภัยจาก
ทางการ263
นอกจากจะมีการคุกคามครูแล้ว ยังมีการคุกคามประชาชนภาคส่วนอื่นในรูปแบบเดียวกันกับ
ที่เกิดในส่วนอื่นๆของจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในกรณีของเบตงนับว่าเป็นการคุกคามที่น่าสนใจ
กล่าวคือ แม้แต่นายวิศิษฐ์ คงคา นายกเทศมตรีเทศบาลตาบลเบตง อาเภอเบตง ยังได้รับจดหมายขู่ขอ
ค่าคุ้มครองจากขจก. เป็นจานวนเงิน 5 ล้านบาท เนื่องจากนายวิศิษฐ์เป็นเถ้าแก่ใหญ่คนหนึ่ง ของ
อาเภอเบตงโดยจดหมายขอค่าคุ้มครองนั้นลงชื่อขจก.กามันร์ กะลุแปหรือกามันร์ เสือบิน ต่อมาขจก.
กลุ่มเจ๊ะดิง อีตา ได้วางเพลิงโรงอิฐของนายเล่ากาซา แซ่เล่า ในตาบลระกา อาเภอเบตง ในเดือน
มิถุนายนยังเกิดเหตุการณ์คนร้ายใช้ยิงอาวุธเอ็ม .79 ถล่มตลาดเบตง และมีการใช้เอ็ม .16 อาวุธที่เป็น
ประหนึ่งสัญลักษณ์ของขจก.ในเวลานี้กราดยิงใส่บ้านจันทรัตน์ เหตุการณ์แรกมีผู้บาดเจ็บสองคน ใน
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เดือนเดียวกันนี้ยังมีการใช้ขอนไม้กั้นถนนที่เชื่อมตัวเมืองเบตงกับพรมแดนมาเลเซีย บริเวณกิโลเมตรที่
5-6 ขจก.ได้ปล้นรถโดยสาร 4 คัน สังหารผู้ขัดขืนเสียชีวิต 1 คน และทาร้ายจนบาดเจ็บ 2 คน264 ใน
ขณะเดียวกันในเบตงเกิดข่าวลือว่าขจก.กลุ่มนายสะมะแอ ท่าน้า ซึ่งเป็นขจก.ที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพล
อยู่ในเขตอาเภอธารโตและอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กับกองกาลังอีก 70 คน เริ่มเข้ามาร่วมมือ
กับขจก.กลุ่มเจ๊ะดิง อีตา ในเบตง265 และบ้างว่าบีอาร์เอ็นเอง เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการขยายอิทธิพล
ของตนเข้ามาในเบตงเช่นกัน266
ด้วยบริบทของการร่วมมือปราบปรามกองกาลังของจคม.ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ทาให้มีการ
หนุนกาลังทหารเข้าไปในเบตงจานวนมาก โดยเฉพาะทางฝ่ายมาเลเซียที่ทุ่มกาลังในการปราบจคม.
จนก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นตามมาภายใต้สถานการณ์ล้อมปราบนี้ คือ ในปี 2523 เกิดการฆ่าข่มขืนสอง
พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ประกอบอาชีพทาสวนยางพาราอยู่ตามแนวชายแดนเบตง และนาศพไป
ฝังทางฝั่งมาเลเซีย แม้จะมีการให้ข้อมูลว่าเป็นฝีมือของพูโล แต่การสังหารโดยใช้มีด การข่มขืนสตรี
และการฆ่ าสตรี นั้ น กล่ าวได้ว่าขจก.ในระยะเวลานี้ แทบจะไม่เคยก่อ การในลั กษณะดัง กล่ าวเลย
ในขณะที่ทหารของมาเลเซียที่มาปฏิบัติการในเขตแดนไทยกลับมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติการแบบเหวี่ยง
แหและส่งผลกระทบกับชาวไทยเชื้อสายจีนบ่อยครั้ง เนื่องจากทหารกลุ่มนี้มักจู่โจมคนเชื้อสายจีนที่อยู่
ในป่า ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนที่มักจะประกอบอาชีพทาสวนยางพาราตามแนวชาวแดน จึงกลายเป็น
เหยื่อของการเหวี่ยงแหจากทหารมาเลเซียบ่อยครั้ง 267 ในปีเดียวกันนั้นยังเกิดเหตุการณ์สังหารชาว
ไทยเชื้อสายจีนจานวน 4 คน โดยทหารมาเลเซีย จนนายณรงค์ อุทิศานนท์ อดีตสมาชิกสภาจังหวัด
ยะลา และนายไสว ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในเวลานั้น ต่างเรียกร้องให้มาเลเซียรับผิดชอบ
ต่ อ การกระท าของตน และก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสต่ อ ต้ า นการรุ ก ล้ าเข้ า มาในเขตแดนไทยของทหาร
มาเลเซีย268
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ในขณะที่ทางฟากของทางการไทยและเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนได้แสดงให้ เห็ นอย่าง
เด่นชัดถึงความต้องการในการปราบปรามขจก. มากกว่าจคม. ที่ไม่ได้คุกคามอธิปไตยของรัฐไทย
โดยตรง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามที่เคลื่อนไหวอยู่ตามแนวชายแดนได้เกิดการปะทะกับกองกาลังติด
อาวุธของขจก.อยู่บ่อยครั้ง และเกือบทุกครั้งกองกาลังของขจก. จะสามารถหลบหนีการปราบปราม
ของทางเจ้าหน้าที่ไทยได้เนื่องจากสามารถหลบหนีข้ามเขตแดนไปยังมาเลเซีย ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของตน
แต่บางครั้งเจ้าหน้าที่ไทยสามารถที่จะบุกไปเผาค่ายของขจก.ในเขตมาเลเซียได้ เช่นในกรณีของการ
ปะทะกับขจก.กลุ่มเจ๊ะดิง อีตา และกลุ่มนายสะมะแอ ท่าน้า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม แต่กรณีหลังก็
เป็นข้อยกเว้นมาก269
นอกจากการใช้กาลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าปราบปรามกาลังขจก.ตามแนวชายแดนโดยตรงแล้ว
สิ่งที่ทางการดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในเบตง คือ การรับสมัครชายฉกรรจ์จานวน 150
คน เพื่อฝึกอบรมและรับมอบอาวุธเพื่อใช้ป้องกันตัวเองจากขจก. ผู้สมัครเกือบทั้งหมดคือชาวไทยและ
ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพหนีการคุกคามของขจก.จากแนวพรมแดนเข้ามาอยู่ในเขตตัวเมือง ปรากฏ
ว่ามีผู้สมัครกว่า 500 คน แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่รุนแรงและตึงเครียดในเบตง จนประชาชนที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงโหยหาที่จะจับอาวุธสู้กับขจก. และเป็นนโยบายปลุกชาวบ้านให้ต่อต้านขจก.
ของทางการไทย270 พร้อมกับการสั่งโยกย้ายนายตารวจตาแหน่งสาคัญบางตาแหน่ง 271 ในวันที่ 23
สิงหาคม พ.ศ. 2524 พ่อค้าและประชาชนในในตลาดอาเภอเบตงได้รวมตัว ปิดร้านค้าทุกร้านใน
ตลาดเบตง เพื่อแห่ศพของนายอมรเทพ จารูญศิลป์ หัวหน้ากลุ่มไทยอาสาสมัครป้องกันชาติรุ่นแรก
ของอาเภอเบตง ที่ชาวเบตงเชื่อว่าถูกฆ่าโดยขจก.ด้วยการทุบด้วยไม้ แห่รอบเมืองเบตงจากนั้นจึงนา
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ศพไปฝังยังสุสานในตาบลตาเนาะแมเราะ เพื่อเรียกร้องให้ทางการหาทางปกป้องชีวิตของประชาชน
จากขจก.272 นับเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ตึงเครียดอย่างมากในเบตง
ในส่วนของปัญหาชาวมุสลิมจากอาเภอเบตงอพยพหนีความรุนแรงไปยังเขตมาเลเซียนั้น ทา
ให้นายประเทือง กีรติบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้อพยพ ณ กิ่ง
อาเภอโกระ รัฐเประก์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 และได้ชักชวนให้ผู้อพยพกลับมาอยู่ใน
ภูมิลาเนาเดิม ซึ่งทางการจะอานวยความสะดวกให้ 273 ต่อมา น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติเดินทางไปหารือเรื่องปัญหาผู้ลี้ภัยชาวไทยในมาเลเซียกับนายมาลิค เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซีย ตามมาด้วยการเดิน ทางเข้าพบมุขมนตรีรัฐเคดาห์และรัฐเประก์
ของนายนิสสัย เวชชาชีวะ เอกอัคราชทูตไทยประจามาเลเซีย 274 พร้อมกันนั้นทางการไทยยังจัดการ
รักษาความปลอดภัยและหน่วยพยาบาลในเส้นทางอพยพกลับประเทศ 275 และมีการส่งญาติของชาว
มุสลิมอพยพที่ยังคงอยู่ฝั่งไทยเข้าไปเกลี้ยกล่อมผู้อพยพให้เดินทางกลับเข้าเบตง มีการจัดส่งรถยนต์หุ้ม
เกราะไปรับผู้อพยพ สถานการณ์ที่ผ่อนคลายขึ้นทาให้เริ่มมีการอพยพกลับจานวน 11 ครอบครัวใน
วันที่ 16 มิถุนายน276 ก่อนหน้านี้มีการส่งหน่วยเฉพาะกิจที่ 53 ไปรับตัวผู้อพยพแต่ถูกกลุ่มผู้นาในผู้
อพยพขัดขวางไม่ให้มีการอพยพกลับ หนังสือ พิมพ์ในช่วงเวลานั้นลงข่าวว่าการอพยพกลับประเทศถูก
ขัดขวางจากทั้งขจก. รวมถึงทหารมาเลเซียในเขตกิ่งอาเภอโกร๊ะ รัฐเประก์ยังตรึงกาลังตามแนว
ชายแดนเพื่อข่มขวัญการอพยพกลับของชาวมุสลิมจากเบตง277

272

ในเดียวกันเจ้าหน้าที่กลับเชื่อว่าไม่ได้เป็นการลงมือของขจก. เนื่องขจก.ไม่เคยใช้ไม้ในการสังหารเหยื่อ
เจ้าหน้าที่จึงปักใจเชื่อว่าการตายของนายอมรเทพ จารูญศิลป์ เกิดจากการขัดผลประโยชน์กับกลุ่มทุนในท้องที่
มากกว่า ดู เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 11 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 509, 511.
273
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ข1/24 พ.ค.24 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจราชการที่อาเภอเบ
ตง จังหวัดยะลา, หน้า 3178.
274
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/201 ปัญหาชายแดนไทย-มาเลเซีย และผลกระทบที่ทาให้ชาว
ไทยมุสลิมอพยพไปอยู่ในประเทศมาเลเซีย (13 กุมภาพันธ์-23 ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 1 ในจานวน 3 ปึก), หน้า 33,
35, 51.
275
เรื่องเดียวกัน,หน้า 39.
276
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/200 ปัญหาภาคใต้และนโยบายแก้ไขปัญหาภาคใต้ (5 มกราคม31 ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 9 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 402, 414.
277
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 9 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 404; หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/201 ปัญหา
ชายแดนไทย-มาเลเซีย และผลกระทบที่ทาให้ชาวไทยมุสลิมอพยพไปอยู่ในประเทศมาเลเซีย (13 กุมภาพันธ์-23
ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 3 ในจานวน 3 ปึก), หน้า 132 และ (ปึกที่ 1 ในจานวน 3 ปึก), หน้า 37.
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นายซากาเรีย มัต หนึ่งผู้นาผู้อพยพชาวจากเบตง บอกกับทางการว่า ตนจะไม่กลับบ้า นเกิด
จนกว่าจคม.จะถูกปราบจนหมดสิ้น278 ในขณะที่นายรือโซะ วาแอ ชาวมุสลิมจากจังหวัดปัตตานีที่ร่วม
อพยพไปในครั้งนี้ด้วยให้ข้อมูลกับ เสียงปวงชน (20 พฤษภาคม 2524) ว่าตน “...ถูกโจรผู้ร้ายคุกคาม
ตลอดเวลา เวลากรีดยางก็ถูกจับไปเรียกค่าไถ่หรือเรียกร้องทรัพย์สิน หรือบางทีก็ถูกเจ้าหน้าที่กล่าวหา
ว่าเป็นสายให้โจรแบ่งแยกดินแดน...(มา)ท่ามาหากินในมาเลเซียสบาย..”279
5.2.4. การปราบปรามจากฟากรัฐ
การปราบปรามกองกาลังต่อต้านรัฐในพื้นที่โดยรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเวลา
นี้ จ ะเป็ น การประสานกาลั งกัน ของเจ้าหน้าที่ฝ่ ายปราบปราม คือ ทั้งจากตารวจ ตารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.) หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) และนาวิกโยธิน การ
ปราบปรามแต่ละครั้งจะเป็นการสนธิกาลังของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น การปราบปราม
แท้จริงแล้วเป็นการเคลื่อนกาลังไปตามแนวภูเขา ซึ่งมักเป็นฐานที่ มั่นของกองกาลังของขจก. เพื่อ
ควานหาหรือชิงตัวประกันที่ขจก.มักจับตัวไปเรียกค่าไถ่อยู่เสมอ เป็นการเคลื่อนกาลังตรวจสอบหาจุด
พิกัดที่ตั้งค่ายของขจก. และเป็นการเคลื่อนกาลั งเข้าปราบปรามหรือเข้าทาการจับกุ่มกลุ่มเหล่านี้
โดยตรง หากมีการรายงานข้อมูลถึงการเคลื่อนไหวของขจก. การปะทะกันแต่ละครั้งมักจะเกิดการ
เคลื่อนกาลังเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขตปราบปรามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส อยู่ในความรับผิดชอบของกองอานวยการรักษาความสงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.
รสต.) แต่พื้นที่นอกสามจังหวัดอย่างเขตอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งเกิดปัญหาในลักษณะ
เดียวกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ดังนั้นเมื่อขจก. ได้เคลื่อนกาลังข้ามเขตทาให้มีปัญหาในการ
ปราบปราม เนื่องจากทางกอ.รมน. มักอ้างว่าหน่วยงานของตนมีหน้าที่ปราบปรามคอมมิวนิสต์เท่านั้น
แต่เนื่องจากในระยะเวลานี้แม่ทัพกองทัพภาคที่ 4 ในขึ้นมามีบทบาทในการปราบปรามกองกาลั ง
ต่อต้านรัฐทั้งหลาย ทาให้ปัญหาในลักษณะดังกล่าวไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปราบปรามของทางการ
นัก280
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/201 ปัญหาชายแดนไทย-มาเลเซีย และผลกระทบที่ทาให้ชาว
ไทยมุสลิมอพยพไปอยู่ในประเทศมาเลเซีย (13 กุมภาพันธ์-23 ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 1 ในจานวน 3 ปึก), หน้า 9.
279
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 2 ในจานวน 3 ปึก), หน้า 63.
280
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และการปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้าย
(ขจก.) (2 มกราคม 2522-29 ธันวาคม 2522) (ปึกที่ 6 ในจานวน 12 ปึก), หน้า 355.
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การเคลื่อนกาลังเพื่อทาการปราบปรามแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่มักจะทาให้ฝ่ายขจก. เสียชีวิต
เฉลี่ยครั้งละ 1-2 คน และทาให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตโดยเฉลี่ยครั้งละ 1-2 คน เช่นเดียวกัน โดยผู้เสียชีวิต
ฝ่ายเจ้าหน้าที่มักเป็นพลตารวจ หรืออส. บ่อยครั้งอส.ที่เสียชีวิตเหล่านี้จะเป็นชาวมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งทา
ให้ เห็ น ว่ารั ฐ สามารถที่จ ะดูดกลื น ชาวมุส ลิ มในท้ องถิ่น ที่ถูกมองว่าอาจมี ความเห็ นใจหรือให้ การ
สนั บ สนุ น บางอย่ างทั้ง โดยเต็ มใจหรื อไม่เต็ มใจแก่กองก าลั งของขจก. เข้ามาอยู่ในกองกาลั งฝ่ า ย
ปราบปรามขจก. ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดเป็นชาวมุสลิมในพื้นที่ได้ ผลของการปราบปรามแต่ละครั้งมักจบ
ลงด้วยกองกาลังของขจก.หนีเข้าป่าไปได้ เจ้าหน้าที่จึงสามารถยึดได้เฉพาะศพของขจก. อาวุธ ใบปลิว
ที่มักเป็นเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดแบ่งแยกดินแดน และค่ายเปล่า
นั่นหมายความว่าแม้จะประสานกาลังกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามและการมีแม่ทัพ
ภาคที่ 4 เป็นประธานหลักในการจัดการปัญหาผ่านกองอานวยการรักษาความสงบจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ก็ไม่สามารถทาลายกาลังรบของฝ่ายตรงข้ามของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะดังกล่าวนี้
จึงสอดคล้องกับการเรียกร้องคณะครูที่เกิดจากกรณีการลักพาตัวครูสมบูรณ์ว่า การดาเนินการของ
กองอานวยการรักษาความสงบจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ไม่สามารถทลายกองกาลังของเหล่าขจก.ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การเรียกร้องให้มีการประสานกาลังของคณะครูในพื้นที่ต่างละเลยความเป็น
จริงไปว่าเจ้าหน้ามีการประสานกาลั งกันเข้าทาการปราบปรามเกือบทุกครั้ง ซึ่งการดาเนินการใน
ลักษณะดังกล่าวจะเป็นฐานสาคัญในการปฏิบัติการประสานกาลังปราบปรามภายหลังจากมีการก่อตั้ง
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ กองบัญชาการผสมพลเรือน ตารวจ
ทหาร ที่ 43 (พตท. 43) ในปี 2524
ลักษณะของการปราบปรามโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์การจับตัวประกันที่เป็นข่าวใหญ่และ
เป็นที่รับรู้ของสังคมในวงกว้างอย่างกรณีการจับ 2 พัฒนากร การจับ 7 ตัวประกัน และเหตุการณ์จับ
ครูสมบูรณ์ ระวังวงศ์ ทุกเหตุการณ์ทางการจะปฏิเสธข้อเรียกร้องของขจก. ตามมาด้วยการส่งกาลัง
จานวนมากเข้าปิดล้อมและตามหาเหยื่อในสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นฐานกาลังของขจก.กลุ่มที่ลักพาตัวเหยื่อ
ไป แต่การปฏิบัติการดังกล่าวมักประสบกับอุปสรรคใหญ่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามคือ การวาง
ระเบิดรอบค่ายขจก. ซึ่งทาให้เจ้าหน้าแทบจะไม่สามารถติดตามเข้าไปปราบปรามจุดศูนย์ รวมกาลัง
หลักของขจก.กลุ่มต่างๆได้เลย ลักษณะการปราบปรามจึงเป็นไปในลักษณะของการปิดล้อมและตัด
เสบี ย งอาหารของขจก. ซึ่ ง ย่ อ มสร้ า งความยากล าบากให้ กั บ ตั ว ประกั น ไปพร้ อ มกั น นอกจากนี้
มาตรการที่มักใช้คือ การใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มเข้าไปยังที่ที่เชื่อว่าเป็นฐานสาคัญของขจก.และเป็ นที่คุมขัง
ตัว ประกัน ซึ่ง ท าให้ ส ามารถตั้ง ค าถามต่ อ การเห็ น ความส าคัญ ในชี วิ ตของตั ว ประกัน ของรั ฐ และ
เจ้าหน้าที่รัฐ
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สภาพสังคมแห่งความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้ ที่เกิดจากการมีกลุ่มย่อยของ
ขจก.ที่กระจัดกระจายกันก่อความรุนแรงและขยายอิทธิพลในพื้นที่แห่งนี้อย่างกว้างขวาง นามาซึ่งการ
สร้างความหวาดกลัวให้กับชนต่างศาสนาอย่างไทยพุทธโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ่อค้าหรือ
นายทุนในพื้นที่ แม้แต่ชาวมุสลิมที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกรัฐ ล้วนแต่ต่างถูกคุกคามจากการ
ปฏิบัติการของขจก. ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ในตัว เมือง สภาพการณ์ดังกล่าวมีส่วนกดดัน
ให้ชาวมุสลิมทั่วไปในพื้นที่จาต้องวางตัวในลักษณะที่ไม่เป็นศัตรูและสนับสนุนขจก.ในบางลักษณะ เช่น
การส่งเสบียงอาหาร ไม่ว่าจะโดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม
การปฏิบั ติการในช่ว งเวลานี้เห็ นได้ถึงการพยายามคุกคามพื้นที่ที่เป็นสั ญลั กษณ์ ของการ
พัฒนาของรัฐทั้งในแง่ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ร้านค้าและแหล่งบันเทิงในตัว
เมือง โรงเรียน การคมนาคมไม่ว่าจะเป็นรถที่วิ่งอยู่บนถนนหรือรถไฟ โรงเรียนที่เป็นประหนึ่งอานาจ
ทางวัฒนธรรมของรั ฐ ตลอดจนตัวแทนในรูปกลุ่มคนที่เป็นสัญลักษณ์ของรัฐ และการพัฒ นาอย่าง
พ่อค้า นายทุน โดยเฉพาะครูที่เป็นสัญลักษณ์ของการขยายระบบการศึกษาของทางการและการขยาย
การใช้ ภ าษาไทยให้ แ ก่ ช าวมุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่ จึ ง เป็ น เป้ า หมายที่ เ หล่ า ขจก.มั ก ก่ อ ความรุ น แรง ใน
ขณะเดียวกันการดาเนินการของขจก.ยังเป็นไปในลักษณะของการหาแหล่งรายได้ ซึ่งบางครั้งทาให้
เห็นว่าการปฏิบัติการจะมีลักษณะซ้อนทับกันระหว่างการคุกคามบุคคลหรือสถานที่ที่เป็นตัวแทนของ
รัฐหรือการพัฒนา และเป็นการดาเนินการไปแบบเคลื่อนไหวไปตามสถานการณ์ ความจาเป็นในการ
หารายได้ หรือแม้กระทั่งเป็นการตอบโต้การปฏิบัติการจากฟากรัฐ อย่างไรก็ตามเป้าหมายของการก่ อ
ความรุนแรงไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ยังเป็นสถานที่และกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของรัฐและการ
พัฒนาเช่นเดิม

5.3. “ความรุนแรง” และปัญหาความมั่นคงในระหว่าง พ.ศ. 2524-2532
ปัญหาความรุนแรงและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะนี้ อย่างที่อธิบายไว้
ในบทก่อนหน้านี้ ว่าเป็ นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อการของกองกาลังติดอาวุธที่มีเป้าหมายในการ
ต่อต้านรั ฐ บาลไทยที่ส าคัญสองกลุ่ ม คือ กองกาลั งติดอาวุธ ที่มีเ ป้าหมายในการแบ่งแยกดินแดน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่ทางการและเรียกกันในเวลานั้นว่า “ขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.)”
และพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) หรือที่มักเรียกกันในเวลานั้นว่า “โจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา
(จคม.)” แน่นอนว่าความรุนแรงในเกิดขึ้นในระยะเวลานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการก่อการของกองกาลัง
เหล่ า นี้ แต่เ พีย งอย่ างเดีย ว แต่ยั ง เกิดขึ้ นจากกองก าลั งของฝั่ ง รั ฐ ที่ด าเนิน การในลั กษณะของการ
ปราบปรามกองก าลั งเหล่ า นี้ ซึ่ งในส่ ว นแรกจะอธิบ ายการเคลื่ อนไหวของกองก าลั งติ ด อาวุธ ที่ มี
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เป้าหมายในการแบ่งแยกดินแดนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะอธิบายเรื่องราวการเคลื่อนไหว
ของพรรคคอมมิวนิสต์มลายาในส่วนถัดไป
5.3.1. “ขบวนการโจรก่อการร้าย” และการตอบสนองจากภาครัฐ
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่เอื้ออานวยให้กองกาลังติดอาวุธกลุ่มนี้สามารถต่อสู้กับรัฐบาลไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่อยมา เกิดจากเส้นทางเข้า -ออกตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่มีอยู่เป็น
จานวนมากตลอดความยาวของแม่น้าโกลก ทาให้เกินกาลังของเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยที่จะเฝ้าตรวจตรา
ได้ตลอดแนวชายแดน นอกจากนี้ทางการมาเลเซียยังอนุญาตให้ชาวมุสลิมตามแนวชายแดนของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถทาบัตรประจาตัวประชาชนมาเลเซียได้ สภาวะนี้เอื้อให้เกิดกลุ่มบุคคล
สองสัญชาติ และยังทาให้สมาชิกของกองกาลังเหล่านี้สามารถเข้าถื อสัญชาติมาเลเซีย ซึ่งทาให้ได้รับ
ความสะดวกในการหลบซ่อนตัวภายหลังจากการก่อการโดยเฉพาะในรัฐกลันตัน ที่กลายเป็นแหล่ง
กบดานที่ส าคัญ และเจ้ า หน้ า ที่รั ฐ ไทยยังเชื่อว่ ากลุ่ ม คนเหล่ า นี้ได้ รับการคุ้ มกัน จากเจ้า หน้า ที่ของ
มาเลเซีย281 พื้นที่แนวชายแดนของไทยกับมาเลเซียที่ถูกกล่าวขวัญถึงกันว่าเป็นพื้นที่ล่อแหลมและเป็น
ที่หลบซ่อน เข้าออกของกองกาลังติดอาวุธหลายกลุ่ม คือ พื้นที่ชายแดนของอาเภอตากใบ อาเภอ
สุไหงโก-ลก และอาเภอแว้งของจังหวัดนราธิวาส เชื่อกันว่ามีผู้ผ่านแดนแบบไม่มีหนังสือเดินทางกว่ า
100 คนต่ อสั ป ดาห์ โดยข้ า มไปยั ง บ้ านบาโอ๊ ะ บ้ า นบู เ กะตา และบ้ านบู เกะบูง อของมาเลเซี ย 282
ความสาคัญของปัญหาเรื่องคนสองสัญชาตินี้ มีความสาคัญต่อความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จนต้องมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
2526 โดยฝ่ายไทยได้ย้าถึงนโยบายแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติให้หมดไป283
นอกจากปั ญ หาเรื่ องบุ คคลสองสั ญ ชาติ ที่กลายเป็น ประเด็นส าคัญของการเมื องระหว่า ง
ประเทศไทยและมาเลเซียแล้ว ความหวาดระแวงต่อทางการมาเลเซียว่าอาจจะมีส่วนในการสนับสนุน
ขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) โดยเฉพาะในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามของไทยที่ปฏิบัติการ
อยู่ตามแนวชายแดน ได้กลายเป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นที่วิตกของรัฐบาลไทย ทาให้ ดร.มหาเธร์
โมฮัมหมัด นายกรั ฐ มนตรี ข องมาเลเซียในขณะนั้นต้อ งแถลงเรื่องนี้ต่อ พล.อ.เปรม ติณ สู ล านนท์
281

“สถานการณ์ภาคใต้’ 25 บทพิสูจน์ หาญ ลีนานนท์, ” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (7 มีนาคม 2525) ใน
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึกที่ 1 ใน
จานวน 5 ปึก), หน้า 32.
282
ปราโมทย์ กระมุท และระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์, “ปฏิทินข่าวภาคใต้,” รูสมิแล 6, 2 (มกราคม-เมษายน
2526): 10.
283
ปราโมทย์ กระมุท และระวีว รรณ ชอุ่ มพฤกษ์, “ปฏิ ทิ น ข่า วภาคใต้ , ” รู ส มิแ ล 6, 3 (พฤษภาคมสิงหาคม 2526): 10.
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นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้นราวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2525ว่า “มาเลเซียไม่อยู่ในวิสัยที่จะหนุน
ผู้ก่อการร้ายในและนอกประเทศหรือที่ชายแดน แต่ถ้ายังมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด (ในประเทศ) สนับสนุนอยู่
ก็เป็นเรื่องของกลุ่มนั้น”284 ซึ่งในปี 2527 พล.ท.วันชัย จิตจานงค์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ยืนยันอีกครั้งว่า
ทางการมาเลเซียไม่ได้ให้การสนับสนุนขจก. แต่ได้แนะนาให้กองกาลังเหล่านี้วางอาวุธแล้วกลับเข้า
มาร่วมพัฒนาชาติไทย285
การสนับสนุนอีกด้านหนึ่งที่รัฐเชื่อว่ามีส่วนสาคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการของขจก. คือ
กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางหรือโลกอาหรับ พ.ต.อ.กริชชัย มาคะผล ผู้กากับ การสถานีตารวจภูธร
จังหวัดยะลา ในปี 2528 ได้ให้ข้อมูลว่า สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นที่น่าวิตกกังวลเมื่อสมาชิก
ขจก. วัยหนุ่มเริ่มเดินทางกลับมาจากประเทศตะวันออกกลางจานวนหลายสิบคนโดยการลักลอบเข้า
มาตามแนวชายแดน เพื่อมาก่อกวน และข่มขู่ประชาชนในพื้นที่เพื่อขอเงินค่าคุ้มครอง286 นายวัยโรจน์
พิพิธ ภักดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดปัตตานี ในปี 2525 ได้กล่ าวถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างตะวันออกกลางกับกองกาลังของขจก.ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยว่า
“...แต่ละปีขบวนการจะต้องแสดงผลงานสร้างข่าวใหญ่โตในหน้าหนังสือพิม พ์
แล้วตัดข่าวท่ารายงานส่งไปยังให้เอเย่นต์ที่เมกกะ จากเมกกะส่งไปซีเรียและลิเบีย เพื่อ
ขอการสนับสนุนทางการเงิน...ยังมีการน่าภาพเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติการ
ก่อวินาศกรรมของพวกเขาในประเทศไทยส่งไปท่าปฏิทินที่มาเลเซียอีกด้วย”287
นายวัยโรจน์ เชื่อว่าการแสดงผลงานแต่ละครั้งในลักษณะนี้จะทาให้ขบวนการได้เงินสนับสนุน
นับล้านบาท288 ปัญหาความยากจนเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ถูกมองว่าเกี่ยวพันโดยตรงกับปัญหาความ
มั่ น คงในพื้ น ที่ นายวิ โ รจน์ ราชรั ก ษ์ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปั ต ตานี ใ นช่ ว งปี 2527 ได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์
หนังสือพิมพ์ ชาวใต้ ไว้ว่าปัตตานีมีปัญหา “...เด็กหนุ่มที่ขาดอาชีพแต่รสนิยมสูง รวมตัวเป็นกลุ่มโจร
ห้าร้อยออกปล้นจี้สร้างปัญหามาก มีเด็กหนุ่มในจังหวัดปัตตานีจ่านวนร้อยกว่าคนได้รับการสนับสนุน
284

ปราโมทย์ กระมุท และระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์, “ปฏิทินข่าวภาคใต้,” รูสมิแล 6, 2 (มกราคม-เมษายน

2526): 8.
285

“แม่ทัพภาคที่ 4 ว่าปัจจุบันสถานการณ์ใน 4 จว.ภาคใต้ดีขึ้นมาก,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบค่า 6 เมษายน 2527): 1.
286
“1 นาที,” ชาวใต้ (6 เมษายน 2528): 3.
287
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/330 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-18 ธันวาคม 2525)
(จานวน 1 ปึก 46 หน้า), หน้า 6.
288
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 1 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 48.
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จากขบวนการก่อการร้ายไปฝึ กอบรมที่ประเทศลิ เบีย และเดินทางเข้าปัตตานีแล้ว...”289 ในขณะ
ที่ร.ต.ต. เจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะหมง รองสารวัตรปราบปราม สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองยะลา บุตรชาย
ของอดีตกานันเจ๊ะหลง อาลีมะ หนึ่งในผู้นาพูโลคิดว่าปัญหาขจก. เกิดจาก “คนที่มีปัญหาทางคดีอาญา
กับทางบ้านเมือง” ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ “ไม่มีชาวอิสลามสนับสนุน”290
อย่างไรก็ตามสิ่งที่สามารถชักนาให้ชาวมุสลิมในพื้นที่สนับสนุนขบวนการไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรื อทางอ้อม คือ ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรปาตานีที่ถูกรัฐสยาม-ไทยเข้าครอบครอง และอัต
ลักษณ์ความเป็นมลายูที่มีวัฒนธรรมต่างออกไปจากชาวไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ยังเป็นสิ่งที่สามารถ
เรียกการสนับสนุนจากประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ “ไม่มีชาวอิสลามสนับสนุน” ดังที่ร.ต.ต.
เจ๊ะอิสมาแอกล่าว จึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมที่ขจก.สามารถดารงอิทธิพลอยู่ แม้ว่าจะมี
ก าลั ง เสื่ อ มลงกว่ า ในช่ ว งต้ น ทศวรรษ 2520 แล้ ว ก็ ต าม ดั ง ที่ ดั น แคน แม็ ก คาร์ โ ก กล่ า วไว้ ว่ า
“ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ เป็นเนื้อหาหลักของการชวนเชื่อให้เลือกฝั่งขบวนการ”291
5.3.1.1. อิสลามกับความมั่นคง
“ปัญหาของ 5 จังหวัดภาคใต้เกิดขึ้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ”292
คากล่ า วดั ง กล่ า วเป็ น เนื้ อ หาในบรรยายสรุ ป ที่ น ายอนั น ต์ อนั นตกู ล รองปลั ด กระทรวง
มหาดไทยและผู้อานวยการศูน ย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รายงานแก่
ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2527293 นับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความคิดและความ
เชื่อของพนักงานฝ่ายปกครองของรัฐ โดยเฉพาะเหล่าพนักงานของรัฐในพื้นที่ ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของ
พื้นที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากผู้คนนับถือศาสนาต่างออกไปจากชนส่วนใหญ่ของประเทศ กอปรกับการที่
ขบวนการมักจะใช้ศาสนาอิสลามมาเป็นความชอบธรรมและเครื่องหมายของการต่อต้านรัฐบาลอยู่
เสมอ เช่นในกรณีของการข่มขู่เทศบาลตาบลตะลุบัน อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ให้รับเจ้าหน้าที่
289

ยูซุฟ เอ็น อานาม, “ห่วงบ้านกังวลเมือง,” ชาวใต้ (21 เมษายน 2528): 4.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/212 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 2 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 76.
291
ดันแคน แม็กคาร์โก, ฉีกแผ่นดิน: อิสลามและปัญหาความชอบธรรมในภาคใต้ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ:
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2557), หน้า 232.
292
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2527/82 ปัญหาภาคใต้และนโยบายใต้ร่มเย็นของพลเอกหาญ ลีนา
นนท์ (3 มกราคม-27 ธันวาคม 2527) (ปึกที่ 2 ในจานวน 2 ปึก), หน้า 61.
293
ดู เรื่องเดียวกัน.
290
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ตาแหน่งนิติกรเทศบาลเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น ภายหลังจากเทศบาลแห่งนี้ประกาศรับ
สมัคร294 ยิ่งเป็นการตอกย้าความรู้สึกและความเชื่อดังกล่าวของฝ่ายรัฐให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การใช้ศาสนาอิสลามมาเป็นเครื่องหมายในการโจมตีรัฐและสร้างความชอบธรรมให้กับตัว
ขบวนการ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากการฟื้นฟูศาสนาอิสลามที่เกิดขึ้นในระยะเวลานี้ ศาสนาอิสลามจึงถูก
ใช้ในการสร้างชุดคาอธิบายในการให้ความชอบธรรมต่อการก่อความรุนแรงของขบวนการ และยังใช้
เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการพยายามคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมมลายูที่บริสุทธิ์ของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้295 นั่นแสดงให้เห็นว่า ศาสนาอิสลามแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทาให้ขบวนการเหล่านี้หยิบ
อาวุธขึ้นมาต่อสู้กับอานาจรัฐ หากแต่ศาสนาอิสลามกลายเป็นทรัพยากรประเภทหนึ่งที่กลุ่มขบวนการ
เหล่านี้ใช้ในการสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทาที่ไม่ชอบธรรมของตน296
ด้วยความเชื่อดังกล่าวทาให้ผู้นาทางศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มักจะถูกเพ่งเล็ง
จากทางการว่ามีส่วนรู้เห็นหรือสนับสนุนขบวนการ ในขณะที่ผู้นาทางศาสนาเหล่านั้นมักจะอ้างว่าตน
เป็นผู้บริ สุทธิ์ เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นสิ่งเหล่ านี้ได้ชัดเจนที่สุด คือ หะยีอามีน โต๊ะมีนา ประธาน
คณะกรรมการอิส ลามประจ าจั ง หวัดปัตตานี และยังเป็ นพี่ช ายของนายเด่น โต๊ะมีนา เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น (พ.ศ. 2524) เป็นที่ต้องสงสัยของทางการว่าเป็นผู้ก่อตั้ง
“ขบวนการพาร์ทิป” ซึ่งเป็นขบวนการที่มีเป้าหมายในการแบ่งแยกดินแดน297
ในเวลาต่อมาหะยีอามีน ได้ทาหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาและขอเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ของ
ตนต่อพล.ท.หาญ ลีนานนท์ แม่ทัพกองทัพภาคที่ 4 พร้อมส่งสาเนาถึงนายกรัฐมนตรีและนายกสมาคม
นักหนังสือพิมพ์ในราวต้นปี 2525 ว่า ตนถูกหน่วยล่าสังหารติดตามจนไม่สามารถออกจากบ้านและ
ปฏิบัติงานในฐานะประธานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดปัตตานีได้จึงตัดสินใจลาออก พร้อม
เล่าว่าตนและโต๊ะครูอีกหลายคนที่หลบหนีออกจากปัตตานี ได้รับการติดต่อให้กลับประเทศ เพราะ
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“ผู้ไม่หวังดี (บทบรรณาธิการ),” ชาวใต้ (1 เมษายน 2528): 3.
295
สุรินทร์ พิศสุวรรณ, “เงื่อนไขทางการเมืองที่นาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
,” ใน สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527),
หน้า 65.
296
ดันแคน แม็กคาร์โก, ฉีกแผ่นดิน: อิสลามและปัญหาความชอบธรรมในภาคใต้ ประเทศไทย, หน้า 21.
297
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 1 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 9.
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ทางการกลัวจะเสียภาพลักษณ์ในสายตาของกลุ่มประเทศมุสลิม แต่ตนเห็นว่ายังไม่มีหลักประกันว่าตน
และบรรดาโต๊ะครูที่หลบหนีจะปลอดภัยเมื่อกลับปัตตานี298
ในขณะที่พล.ท.หาญ ลีนานนท์ ได้แถลงถึงการเป็นผู้ที่ศาลยังไม่พิพากษา ซึ่งถือว่ายังเป็นผู้
บริสุทฺธิ์ในทางกฎหมายของหะยีอามีน เพื่อยืนยันความปลอดภัยต่อหะยีอามีนในการเดินทางกลับ
ประเทศ พร้อมสั่งให้ พล.ต.ปัญญา สิงห์ศักดา ผบ.พตท. 43 ให้ทาการคุ้มครองหากหะยีอามีนเดินทาง
กลับประเทศ 299 ในขณะเดียวกัน นายเด่น โต๊ะมีนา ผู้เป็นน้องชาย ได้ให้ สัมภาษณ์ผู้สื่ อข่าวถึงการ
คุกคามผู้นาทางศาสนาที่ถูกคุกคามอย่างหนักในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่
ตารวจในจังหวัดปัตตานีได้สังหารนายฮามะ สะมูดิง ครูสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
กลางเมืองยะลา และยังมีผู้นามุสลิมถูกสังหารในลักษณะนี้อีก 4 คนก่อนหน้า300 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความไม่ไว้วางใจต่อการคุ้มครองผู้นามุสลิมที่ถูกต้องสงสัยโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
ราวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2525 นายเสนีย์ มะดากะกุล ส.ส. จังหวัดนราธิวาส นายวิโรจน์ พิพิธ
ภักดี ส.ส. ปัตตานี นายปริญญา เจตนาภิวัฒน์ ส.ส. จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทั้งหมดเป็นส.ส.ของพรรคกิจ
สังคม ได้ทาหนังสือถึงพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี โดยขอให้รัฐบาลเรียกโต๊ะครูที่ลี้ภัยใน
ต่างประเทศ 2 คน คือ โต๊ะครูหะยีอับดุลลอมาน ปอเนาะพ่อมิ่ง อาเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี และ
โต๊ะครูหะยีอาหมัด ปอเนาะประดู่ อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ที่ลี้ภัยไปยังประเทศมาเลเซียให้
กลับมาอยู่ในประเทศอีกครั้ง เนื่องจากโต๊ะครูเหล่านี้ถูก “ขู่ฆ่าจากทางราชการ” กลุ่มส.ส. มองว่า การ
ลี้ภัยของโต๊ะครูเหล่านี้ทาให้มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่ารัฐขัดขวางการสอนศาสนา
อิสลาม และกลุ่มขบวนการอาจนาเรื่องนี้ไปประกาศต่อกลุ่มประเทศมุสลิมว่า “ไม่มีที่ส่าหรับศาสนา
อิสลามในประเทศไทย เพราะผู้น่าศาสนาก็ถูกขู่ฆ่าจนต้องหนีออกนอกประเทศ” การนาโต๊ะครูเหล่านี้
กลั บมาจะเป็น การพิสูจ น์ความจริงใจของรัฐบาล 301 อย่างไรก็ตามความรับรู้เรื่องผู้ นาทางศาสนา
อิสลามมีส่วนเกี่ยวพันกับขบวนการของทางการยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เห็นได้จากการให้เกณฑ์การ
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ประจวบ, “อามีน โต๊ะมีนากับปัญหามุสลิมภาคใต้” สยามรัฐ (13 มีนาคม 2525) ใน หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึกที่ 1 ในจานวน 5 ปึก), หน้า
37.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 39.
300
เรื่องเดียวกัน, หน้า 9.
301
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/3/2525/140 ศาสนาอิสลามและบทบาทของชาวไทยมุสลิม (4 มกราคม28 ธันวาคม 2525) (จานวน 1 ปึก 54 หน้า), หน้า 50.
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คัดเลือกอิหม่ามประจามัสยิดที่มีผลงานดีเด่น ยังกาหนดคุณสมบัติไว้ว่า “ไม่ฝักใฝ่ลัทธิตรงข้ามกับการ
ปกครองของประเทศไทย มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และท่านุบ่ารุงมัสยิดให้เรียบร้อย”302
5.3.1.2. การเคลื่อนไหวของบีอาร์เอ็น
การก่อการของกลุ่มบีอาร์เอ็น ในระยะนี้ไม่ได้เริ่มในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากแต่
เกิดขึ้นในเมืองหลวงของประเทศ คือ กรุงเทพมหานครฯ โดยเกิดกระแสข่าวลือว่า บีอาร์เอ็นจะก่อ
วินาศกรรมในงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ระหว่างวันที่ 4-21 เมษายน พ.ศ. 2525 เนื่องจากมี
การทาใบปลิวอ้างชื่อขบวนการบีอาร์เอ็น ทิ้งกระจายตามริมถนนย่านประตูน้าและแถวกรมตารวจใน
เขตปทุมวัน ว่าจะทามีการวางระเบิดในงานฉลองกรุงฯ ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าทาการจับกุมผู้ต้องหา
14 คน ได้แก่ นายสมัคร (นายอาแว) มะเซ็ง นายมะ อูมา นายอมาตย์ (มะปิยาย์ ตาเฮ) นายแวสะแอ
หะยีสะแวะ นายสะมะแอ มะหะมะ นายเปาะจิ มะดอเลาะ นายอาหะหมัด เป็นโน นายแวอูเซ็ง ลูไน
นายบาราเฮง ดือราโอะ นายสะมะแอ จูมะ นายรอยาลี ลามะ นายเจาะแว อุเซ็ง หะยีเจาะแว นายอา
แซ บูราสาย และนายเจ๊ะกาดาร์ เจ๊ะแมะ ได้ในแฟลตคลองจั่น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 และยังพบ
“เอกสารเผยแพร่ ลั ท ธิ คอมมิว นิ ส ต์ ห ลายรายการ”เกื อ บทั้ ง หมดเป็ น นั กศึ ก ษาของมหาวิ ทยาลั ย
รามคาแหง พล.ต.อ.สุรพล จุลละพราหมณ์ อธิบดีกรมตารวจในขณะนั้นเชื่อว่าหัวหน้ากลุ่มได้ไหวตัว
ทัน ในขั้นแรกได้มีการตั้งข้อหา “กบฏต่อแผ่นดิน” มีผู้ต้องหา 2 คนรับสารภาพ
ในเดือนเดียวกันนายวิโรจน์ พิพิธภักดี ส.ส.ปัตตานี ให้ข้อมูลต่อหนังสือพิมพ์ว่าผู้ต้องหาเกือบ
ทั้งหมดเป็นครูที่เข้ามาสอบวุฒิในกรุงเทพฯ บ้างเป็นพ่อค้ามาซื้อรถและมาซื้อปืนโดยมีใบอนุญาตจาก
ทางราชการทั้งหมดเป็นมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายสมัคร (นายอาแว) ได้เ ล่ากับ
ตนว่า เหมือนมีการจัดฉากและหลักฐานให้กลุ่มตนเป็นผู้ต้องหาในคดีความมั่นคง แต่ทางเจ้าหน้าที่
ตารวจยังมีการขยายผลเตรียมจับกุมสมาชิกบีอาร์เอ็นที่วางแผนก่อวินาศกรรมงานฉลองกรุงฯอีก 8
คน ในจังหวัดสงขลา แต่แล้วคดีสามารถจบลงด้วยกรมตารวจพิจารณาเสนอให้กรมอัยการสั่ งฟ้อง 7
คน และสั่งไม่ฟ้อง 8 คน ในกลุ่มคนที่ถูกสั่งฟ้องยังคงถูกฟ้องด้วยข้อหากบฏเช่นเดิม 303 ผู้ต้องหาที่
ยังคงถูกอัยการโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลกรุงเทพฯ (ศาลอาญา) คือ นายอาแว มะเซ็ง นายรอยาลี สามะ
นายบาราเฮง ดือราโอะ นายเจ๊ะกาเด เจ๊ะแม นายอาแซะ บูงอสายู อัยการโจทก์ใ ห้เหตุผลความผิดว่า
จาเลยเหล่านี้
302

เรื่องเดียวกัน, หน้า 29.
303
ดูรายละเอียดเหตุการณ์นี้ได้ใน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6
มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึกที่ 1 และปึกที่ 2 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 50-52, 61-62, 67, 95 ; หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, ก/1/2525/330 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-18 ธันวาคม 2525) (จานวน 1 ปึก 46 หน้า), หน้า 6.
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“...ร่วมกันเป็นสมาชิกขบวนการบี.อาร์.เอ็น. มีความมุ่งหมายเป็นกบฏ โดยใช้
ก่าลังประทุษร้ายและขู่เข็ญจะใช้ก่าลัง ประทุษร้ายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
เพื่อแบ่งแยกดินแดน 3 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสถาปนารัฐอิสระปัตตานี และยังแจกใบปลิ ว
ค่าแถลงการณ์ของขบวนการบี.อาร์.เอ็น. โดยระบุว่าการระเบิดที่แล้วมาเป็นผลงานบี.
อาร์.เอ็น. ที่ต้องการร่วมฉลอง 200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อประกาศให้รู้ว่าปัตตานีถูก
ไทยยึดครองมาเป็นเวลา 200 ปี เช่นกัน”304
ไม่ ว่ า เหตุ ก ารณ์นี้ จ ะเป็ น ปฏิ บั ติ การของกลุ่ ม บี อ าร์ เ อ็ น หรื อ ไม่ก็ ต าม หากแต่ เหตุ ก ารณ์
ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวและบารมีของบีอาร์เอ็น ที่มีมากพอที่ข่มขวัญและทาให้ชาวกรุง
พอจะเชื่อได้ว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลกลุ่มนี้สามารถสร้างอันตรายให้แก่ตนได้
ภายหลังจากปี 2525 เป็นต้นมาขจก.กลุ่มที่ทรงอิทธิพลและมีประสิทธิภาพในการก่อการและ
ตอบโต้รัฐบาลได้เข้มแข็งที่สุดคือ บีอาร์เอ็น สืบเนื่องจากบีเอ็นพีพี ได้อ่อนกาลังลงไปมากในระยะนี้
เพราะประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยการระบบการปกครองแบบรัฐที่มีสุลต่านเป็นประมุข 305 แม้จะมี
ความพยายามในการนากองกาลังติดอาวุธที่มีเป้าหมายแบ่งแยกดินแดนจังหวั ดชายแดนภาคใต้ทุก
กลุ่มมารวมกันเป็นกลุ่มเดียว แต่ความพยายามดังกล่าวประสบความล้มเหลว เนื่องจากแต่ละกลุ่มมี
อุดมการณ์หรือพื้นฐานแนวคิดที่แตกต่างกันมาก 306 จากข้อมูลของทางการในช่วงเวลานี้บีอาร์เอ็น
และพูโล ได้เน้นการเรียกค่าคุ้มครองจากชาวพุทธ และมีนโยบายขยายการจัดตั้ งโรงเรียนสอนศาสนา
อิสลาม และขยายมวลชนเข้าแทรกซึมขบวนการดาวะห์307
ในปี 2525 นี้ เจ๊ะมุ มายอ ยังคงเป็นสมาชิกระดับนาของบีอาร์เอ็น ที่ยังคงอิทธิพลอยู่ กล่าว
กันว่าเจ๊ะมุผู้นี้เป็นหัวหน้าหน่วยสังหารของบีอาร์เอ็น กุมอิทธิพลในเขตจังหวัดปัตตานี สงขลา และ
ยะลา มีฐานกาลังอยู่บนเทือกเขาสันกาลาคีรี ชาวบ้านที่อยู่ในเขตอิทธิพลของเจ๊ะมุเล่าว่า เจ๊ะมุได้ตั้ง
ตนเองเป็นกานัน ใช้อิทธิพลข่มขู่ชาวประมงโดยห้ามออกจับปลาในทะเล แต่จะอนุญาตเฉพาะคนที่
จ่ายค่าคุ้มครองให้ตน ในขณะนี้ทางราชการได้ตั้งค่าหัวในการล่าตัวเจ๊ะมุไว้เป็นจานวน 60,000 บาท
วันที่ 17 เมษายน 2525 คนร้ายจานวน 6 คน ได้เดินทางออกจากป่ามาลักพาตัวนางสาวแมะแย
304

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/330 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-18 ธันวาคม 2525)
(จานวน 1 ปึก 46 หน้า), หน้า 15.
305
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 1 และปึกที่ 4 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 195.
306
เรื่องเดียวกัน, หน้า 195.
307
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , ก/1/2529/69 คอมมิ ว นิ ส ต์ แ ละขบวนการก่ อ การร้ า ยกลุ่ ม ต่ า งๆ (13
มกราคม-7 ธันวาคม 2529) (จานวน 1 ปึก 53 หน้า), หน้า 6.
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หะยีตีติ บุตรสาวของนางลีเมาะ หะยีตีติ 308 ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเศรษฐินีเจ้าของสวนยาง เนื่องจากผู้
เป็นมารดาไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองเจ๊ะมุในอัตรา 30,000 บาทต่อเดือน309
เดือนเมษายนปีเดียวกันนี้ข่าวการเคลื่อนกาลังของบีอาร์เอ็นในพื้นที่อาเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส ไปสมทบกับกองกาลังที่ข้ามแดนมาจากมาเลเซีย ยังคงเกิดขึ้นควบคู่กับข่าวลือการพยายาม
ล้างแค้นเจ้าหน้าที่รัฐของบีอาร์เอ็น จนกระทั่งเดือนมิถุนายนปีเดียวกันบีอาร์เอ็น กลุ่มนายรอแม บ้ าน
ควนยาง น ากาลั งเข้าปล้ นเรื อบรรทุกปลาและรถของนายคุ้นหรือนายทวี เลิ ศนภกร เจ้าของโรง
ภาพยนตร์เฉลิมไทยหาดใหญ่และปัตตานีราม่า บริเวณบ้านเกาะสะบ้า อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
พร้อมจับตัวนายทวีไป ในขณะเดียวกันนายประสงค์ เกตุสุวรรณ นายอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ได้ขับรถผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวจึงถูกกาลังของกลุ่มรอแม บ้านควนยาง ยิงใส่บาดเจ็บสาหัส พร้อมทิ้ง
ใบปลิวเรียกเงินค่าคุ้มครองจากรถเมล์ที่วิ่งผ่านเส้นทางปัตตานี -หาดใหญ่ เป็นเงิน 50,000 บาท310 ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบีอาร์เอ็น ในการแสดงอิทธิพลพื้นที่อาเภอเทพา จังหวัด สงขลา ซึ่งเป็น
พื้นที่รอยต่อกับเขตจังหวัดปัตตานี
นอกจากเจ๊ะมุ มายอ บีอาร์เอ็น อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ขยายอิทธิพลในเขตอาเภอเบตง จังหวัด
ยะลา คือ กลุ่มรอซะ รามัน กลุ่มนี้ใช้ชื่อ “กองทัพกองกาลังปฏิวัติประชาชาติมลายู -ปัตตานี” ในการ
ขอค่ า คุ้ ม ครองจากนางเปรย จั น ทร์ เ มื อ ง ผู้ จั ด การเหมื อ งแร่ ใ นเขตดั ง กล่ า วเป็ น จ านวนเงิ น กว่ า
400,000 บาท นับว่าบีอาร์เอ็น เป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในระยะเวลานี้ 311 มีความเป็นไปได้ว่ากลุ่ม
รอซะ รามัน จะเป็นกองกาลังติดอาวุธกลุ่มเดียวกับกลุ่มรอซะ บูราซอ ที่ได้ตั้งค่ายพักชั่วครามบริเวณ
ภูเขาหลังบ้านตะโละซูแม ตาบลกรงปีนัง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ในช่วงเดือนมกราคมปี 2527 เพื่อ
ซุ่มยิงรถยนต์โดยสารของบริษัทประมุขขนส่ง จังหวัดยะลา ที่วิ่งผ่านเส้นทางสายยะลา-เบตง312
308

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ได้ให้ชื่อที่ต่างกัน ชาวไทย (19 เมษายน 2525) ให้ข้อมูลว่าชื่อ นางลีเมาะ ฮะยี
สิติ๊ ส่วน แนวหน้า (24 เมษายน 2525) ให้ข้อมูลว่า การจับกุมเด็กสาวผู้นี้เกิดขึ้นเนื่องจากเจ๊ะมุ มายอ ต้องการเรียก
ค่าคุ้มครองจากนางแมะยอ หะยีตีติ
309
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/212 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 2 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 69,71.
310
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 2 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 74.; หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/330 ปัญหา
ต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม 2525-18 ธันวาคม 2525), หน้า 11-12.
311
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 4 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 165.
312
“ขจก. สังกัดขบวนการ บี.อาร์.เอ็น. เริ่มตั้งค่ายพักชั่วคราวบางพื้นที่ในอาเภอเมือง ยะลา,” สานักข่าว
ไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 15 มกราคม 2527): 3.
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นอกจากกลุ่มรอซะ รามันหรือรอซะ บูราซอแล้ว บีอาร์เอ็นยังมีกลุ่มเปาะเลาะ เจ๊ะมุ ซึ่งได้
แสดงอิทธิพลโดยการแต่งชุดเขียวเข้าเผารถตักดินของบริษัทเจริญรุจ ซึ่งรับจ้างสร้างถนนบริเวณบ้าน
กาปงบารู ตาบลกาลิซา อาเภอระแงะ เชื่อมกับกิ่งอาเภอระแงะ ในจังหวัดนราธิวาส เพื่อข่มขู่เรียกค่า
คุ้มครอง313 ในเดือนพฤษภาคม ปี 2527 บีอาร์เอ็น กลุ่มนายสะตอปา กาโด๊ะ ได้ใช้อาวุธปืนยิงถล่ม
บ้านพักนายง่วน ปองถวิล ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตาบลรือเสาะออก อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส314 ส่วน
ในเขตอาเภอศรีสาคร มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนายอาซิ ตะโล๊ะหะแน็ง ซึ่งรวมกาลังกับกลุ่มนายเซ็ง
ปาลัส (ตัวนายเซ็งเสียชีวิตแล้ว) จานวนประมาณ 18 คน ได้ออกเรียกเงินค่าคุ้มครองการทาไม้ในเขต
บ้านดาฮง ตาบลเชิงคีรี อาเภอศรีสาคร315
เดือนมิถุนายนปีเดียวกันกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา สืบทราบว่ามี
การบีอาร์เอ็น ได้เคลื่อนกาลังเข้ารวบรวมเสบียงอาหารในท้องที่ตาบลปะแต อาเภอยะหา จังหวัด
ยะลา โดยเป็นกลุ่มของนายเปาะมัน และนายสกรี (สังกัดกลุ่มนายเปาะมัน) และกลุ่มของนายอุสมาน
บายอ316 เมื่อเข้าสู่ เดือนพฤษภาคม ปี 2528 บีอาร์เอ็น ในเขตจังหวัดยะลา ได้ส่ งจดหมายขอค่า
คุ้มครองพร้อมกับระเบิดไปยังที่พักของนายประเสริฐ แก้วโภคา ผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานหมู่ที่ 3
ตาบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ในจดหมายระบุชื่อนายเปาะฮัมกา ยลดุลเลาะห์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม
เพื่อขอค่าคุ้มครองจานวน 400,000 บาท317 เดือนมิถุนายนปีเดียวกันบีอาร์เอ็นกลุ่มนายสุกโก ได้ทา
การเผารถบรรทุกซุงของบริษัทป่าไม้ไทยมลายา ในบริเวณหมู่ที่ 2 ตาบลปะแต อาเภอยะหา จังหวัด
ยะลา ซึ่งเป็นกลุ่มบีอาร์เอ็น ที่มีอิทธิพลในเขตอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมต่อกับ
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา318
แม้จะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2529 พื้นที่เขตจังหวัดยะลา ยังคงถูกคุกคามจากบีอาร์เอ็นอยู่
เช่นเดิม คือ มีการใช้ปืนเอ็ม. 16 ยิงถล่มบ้านพักคนงานของบริษัทเขาทองก่อสร้างจากัด อยู่ในเขต
313

“ขจก. บี.อาร์.เอ็น. แสดงอิทธิพลเผารถตักดินขณะปฏิบัติงานที่กิ่ง อ.จะแนะ อีก,” สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 29 เมษายน 2527): 1.
314
“ขจก. บี.อาร์.เอ็น. ที่ อ.รือเสาะ ยิงถล่มบ้านพักราษฎรฐานไม่ยอมจ่ายเงินค่าคุ้มครอง,” สานักข่าวไทย
อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 10 พฤษภาคม 2527): 2.
315
“อ.ศรีสาคร ที่นราธิวาส มี ขจก.กลุ่ม บี.อาร์.เอ็น. แสดงอิทธิพลเถื่อนอีก,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
(ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 16 พฤศจิกายน 2527): 2.
316
“กอ.รมน. ยะลารายงานความเคลื่อนไหวของขจก.ในพื้นที่, ” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค
รอบเช้า 22 มิถุนายน 2527): 1.
317
“โจรขึ้นราคาลูกระเบิด ขู่สร้างสะพาน ขอ 5 หมื่น พุ่งพรวด 4 แสนขาดตัว!,” ชาวใต้ (1 มิถุนายน
2528): 1, 10.
318
“เผาซุงไทยมลายาวอด โจรชุดเขียวเจ้าเก่าข่มขู่,”ชาวใต้ (11 มิถุนายน 2528): 1,5.
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อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นบริษัทที่กาลังรับงานก่อสร้างสะพานสายสุขยาง ยะลา-เบตง จากนั้น
จึงทิ้งจดหมายเรียกค่าคุ้มครองเป็นจานวน 100,000 บาท ระบุว่าเป็นกลุ่มของนายโต๊ะเบลง อาเยาะ
ซูจี และนายเจ๊ะซู นาแซ ประทับตราบีอาร์เ อ็น319 และเดือนกันยายน ในปี 2530 นายอนุชา อับดุล
ราเหน เข้ามาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองยะลาว่า ตนได้พบระเบิด
อย่างน้อย 3 ลูกอยู่ในสวนยางที่ตนเข้าไปกรีด และพบจดหมายขอค่าคุ้มครองที่ลงชื่อบีอาร์เอ็น 1
ฉบับ320 น่าสังเกตว่าการก่อการและการเรียกค่าคุ้มครองของบีอาร์เอ็น เท่าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
เป็น การกระทาต่อบริษัทที่เป็นผู้ รับเหมาการก่อสร้างบางอย่างจากรัฐ โดยเฉพาะบริษัทที่รับเหมา
ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมของรัฐในอี กทาง
หนึ่ง พร้อมกับการเรียกค่าคุ้มครองเพื่อเป็นทุนในการหล่อเลี้ยงกองกาลังของตนไปพร้อมกัน
5.3.1.2.1. บีอาร์เอ็น กับการจับตัว 2 ครูสาวแห่งโรงเรียนบ้านปงยือแน
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525 กองกาลังบีอาร์เอ็น กลุ่มนายมะ สุไหงบาตู พร้อมกาลัง 30 คน
ได้บุกเข้าไปในบ้า นพักครูโ รงเรียนบ้านปงยือแน หมู่ที่ 2 ตาบลจากวะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
พร้อมจับตัวนางสาวอาภรณ์ บุญนฤมิตรกับนางสาวประนอม สงฆ์จันทร์ ครูประจาโรงเรียนดังกล่าว
พร้อมทาการเผาอาคารเรียน 2 ชั้นของโรงเรียนไป 1 หลัง พร้อมทิ้งจดหมายเป็นภาษายาวีมีใจความ
ว่า ตารวจของสถานีตารวจภูธรอาเภอรามันได้จับตัวนางแยนะ สาและ ภรรยาของนายมะ สุไหงบาตู
มากักขัง ตนจึงได้นากองกาลังของตนมาเผาโรงเรียนแห่งนี้และจับตัว 2 ครูสาว321 ต่อมานายมะ สุไหง
บาตูได้เพิ่มเงื่อนไขให้ทางการปลดนายมะตาเฮ ยะดูมอ ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเป็นกานันตาบลจากวะ
อาเภอรามัน ซึ่งเป็นกานันมือปราบ และให้ปล่อยตัว 4 นักโทษคดีลอบปลงพระชนม์ รัชกาลที่ 9322

319

หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ , ก/1/2529/69 คอมมิ ว นิ ส ต์ แ ละขบวนการก่ อ การร้ า ยกลุ่ ม ต่ า งๆ (13
มกราคม-7 ธันวาคม 2529) (จานวน 1 ปึก 53 หน้า), หน้า 8.
320
“ขจก. โหดสุดขีด วางระเบิด 3 ลูกซ้อน เพียงรีดเงินค่าคุ้มครอง,” ชาวใต้ (16 กันยายน 2530): 1.
321
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/330 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-18 ธันวาคม 2525)
(จานวน 1 ปึก 46 หน้า), หน้า 20-21.
322
นักโทษทั้ง 4 คน คือ นายอับดุลลอแม หรือดอแม หะรุง นายรอนิง สะอิ นายดอฮะหรือรอฮะ สะอิ
และนายแม ประจู ซึ่งศาลทหารกรุงเทพฯได้พิพากษาจาคุก 50 ปี และ 30 ปีตามลาดับ “ในข้อหาร่วมกันมีวัตถุ
ระเบิด เป็นอั้งยี่ซ่องโจร กบฏ พยายามลอบปลงพระชนม์ พยายามฆ่าผู้อื่น ทาให้เกิดระเบิด เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ” เนื่องจากเชื่อว่ามีส่วนสาคัญในเหตุการณ์ลอบวางระเบิดพลับพลา สนามโรงพิธีช้างเผือก อาเภอเมือง
ยะลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จพระราชดาเนินไปประกอบพิธีพระราชทานรางวัล
แก่ครูโรงเรียนราษฎร์ และคณะกรรมการอิสลามภาคใต้ทั้ง 13 จังหวัด และพระราชทานธงลูกเสือ ในวันที่ 22
กันยายน พ.ศ. 2520 ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/212 กรณีศาลทหารกรุงเทพฯตัดสินประหารชีวิต
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เนื่องจากพ.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธร จังหวัดยะลา ออกมาชี้แจงว่า ทาง
ตารวจมิได้จับนางแยนะ แต่นางแยนะมามอบตัวต่อตารวจด้วยตัวเอง เพื่อหาผู้คุ้มครอง เนื่องจากนาย
มะได้ น ากาลั ง ของตนไปฉุด นางแยนะเข้ า ป่า ซึ่ งในขณะนี้ นางแยนะอยู่ ในการดู แ ลของกานัน คน
ดังกล่าว323 เรืออากาศตรีนิสิต อัลภาชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในขณะนั้น กล่าวว่า กาลังของนาย
มะมี ป ระมาณ 50 คน การปฏิบั ติ การครั้ งนี้เ ป็นไปเพื่ อ “กอบกู้ฐ านะและอิทธิ พลที่ ถู กเจ้าหน้า ที่
ปราบปรามจนราบคาบไปกลับคืน”324
เหตุการณ์นี้นามาซึ่งการเคลื่อนไหวของคณะครูอาเภอรามัน จังหวัดยะลา ในการต่อต้านการ
ก่อการของกองกาลังบีอาร์เอ็นกลุ่มนายมะ สุไหงบาตู พร้อมทาจดหมายเปิดผนึกส่งไปยังเพื่อนครูใน
เขตอาเภอรามันเพื่อให้ทราบข่าวการจับตัวสองครูสาวและติดตามข่าวดังกล่าว ทางผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนกาปงยือแน และประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอรามัน ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการช่วย
นาครูทั้งสองกลับคืนมา พร้อมกันนั้นนายเปาะจิ ยือนอง อดีตหัวหน้ากองกาลังติดอาวุธกลุ่มหนึ่งใน
พื้นที่กับนายเปาะสู วาแมดิซา325 เป็นผู้นาประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการออกติดตามชิงตัว 2 ครู
สาว และเป็นคนนาตัวนางแยนะ สาและ ไปแลกกับสองครูสาว และพ.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ ผู้
กากับการสถานีภูธร จังหวัดยะลา ได้จัดตั้งกองอานวยการร่วมในโรงเรียนกาปงปือแน326 แต่นายมะยัง
ไม่ยอมส่งตัวสองครูสาว พร้อมยืนกรานให้ปลดกานันมะตาเฮ
วันที่ 5 ตุลาคม 2525 ทางการได้ปรับแผนโดยการส่งนายมาแยะ ลูโป๊ะยาเซ็ง บิดาของนาย
มะ สุไหงบาตู ไปเกลี้ยกล่อมให้บุตรชายของตนปล่อยตัวสองครูสาว จนกระทั่งวันที่ 6 ตุลาคม คณะครู
ในเขตอาเภอรามัน จั งหวัดยะลา ประมาณ 300 คนได้ห ยุดทาการสอน และมาชุมนุ มเพื่ อเสนอ
สมาชิกขบวนการโจรก่อการร้าย “พูโล” ในคดีลอบวางระเบิดพลับพลาที่ประทับ จังหวัดยะลา (24 กันยายน 2525)
(จานวน 1 ปึก 6 หน้า), หน้า 5-6.
323
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/330 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-18 ธันวาคม 2525)
(จานวน 1 ปึก 46 หน้า), หน้า 20-21, 24.
324
เรื่องเดียวกัน, หน้า 22.
325
เป็นที่น่าสงสัยว่าเปาะสู วาแมดิ ซา ผู้นี้เป็นใคร เนื่องจากชื่อพ้องกับเปาะสู วาแมดิซา อดีตผู้นากอง
กาลังติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลไทยในทศวรรษ 2500-2510 ที่ยอมกลับเข้ามามอบตัวต่อทางการ แต่เนื่องจากเปาะสู
วาแมดิซาที่กล่าวถึงนี้เสียชีวิตตั้งแต่ปี 2524 จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าเปาะสู วาแมดิซา ที่เข้ามาช่วยเหลือกรณีจับ 2 ครู
สาวเป็นใคร หรือเป็นการให้ข้อมูลผิดพลาดของหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้น ดู ข่าวการเสียชีวิตของเปาะสูใน หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ, ก/1/2524/200 ปัญหาภาคใต้และนโยบายแก้ปัญหาภาคใต้ (5 มกราคม-31 ธันวาคม 2524) (ปึกที่ 6
ในจานวน 12 ปึก), หน้า 277-279, 288-289.
326
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/330 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-18 ธันวาคม 2525)
(จานวน 1 ปึก 46 หน้า), หน้า 24, 27.
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มาตรการประเมินผลการพยายามช่วยเหลือสองครูสาวของเจ้าหน้าที่ทุก 1 ชั่วโมงและยืนยันจะชุมนุม
ต่อไปจนกว่าทางการจะช่วยเหลือสองครูสาวได้ สภาพการณ์ดังกล่าวกดดันให้ทางการเริ่มใช้ “แผน
เบรุต” คือ การเคลื่อนกาลังตารวจ 500 นายขึ้นเทือกเขาบูโด สถานที่ ที่ครูทั้งสองถูกจับตัวเอาไว้
พร้อมออกข่าวว่าทางการได้สั่งให้ “หน่วยพลร่มเสือดา” ซึ่งเป็นกาลังตารวจที่เชื่อว่าเข้มแข็งที่สุดในยุค
สมัยนั้นจากค่ายนเรศวร ทาการกระโดดร่มลงบนเทือกเทือกเขาบูโด แต่ในที่สุดเหตุการณ์ได้คลี่คลาย
ในวันเดียวกันเมื่อนายมะ สุไหงบาตู ได้ปล่ อยตัว นางสาวประนอม สงจันทร์ กับนางสาวอาภรณ์
บุญนฤมิตร ในวันเดีย วกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ส่ งนายเปาะจิ ยือนอง ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตาบล
จะกวะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา นายยะอิง โต๊ะดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านตายา ตาบลสามัคคี
อาเภอรือเสาะ จังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเข้าไปทาการเจรจา โดยทางครูสาวทั้งสองต่าง
ยืนยันว่าตนไม่ได้ถูกทารุณ และถูกลวนลามหรือล่วงเกินแต่ประการใด กองกาลังของนายมะดูแลตน
เป็นอย่างดีและมีขจก.หญิงคอยเฝ้าตลอดเวลา 327 และส่วนหนึ่งที่กองกาลังของนายมะไม่ได้ทาอะไร
ตนเนื่องจาก “เกรงพลังมวลชน” ส่วนร.ต.นิสิต อัลภาชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชื่อว่าเหตุผลที่นาย
มะเลือกที่จะปล่อยตัวสองครูสาวในท้ายสุดเนื่องจาก “ต่อไปจะขอเสบียงอาหารจากชาวบ้านไม่ได้”328
เหตุการณ์นี้นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมความชอบธรรมของบีอาร์เอ็น
และกองกาลังของขจก.ทุกกลุ่มที่ยังคงใช้วิธีการลักพาตัวผู้บริสุทธิ์ แม้ว่าการลักพาตัวครูยังเกิดขึ้นอีก
เป็นบางครั้งในระยะเวลาต่อมา แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งการจับตัวสองครูสาวยังเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการตอบโต้เจ้ าหน้ าหน้าที่รัฐ และการดารงอยู่ของบีอาร์เอ็น ภายใต้ส ถานการณ์ที่รั ฐ
ประกาศถึงความสาเร็จในการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) และขจก.อยู่บ่อยครั้ง 329
อย่างน้อยที่สุดผลพวงของเหตุการณ์เหล่านี้ทาให้หน่วยงานฝ่ายปราบปรามของรัฐในพื้นที่ภาคใต้ คือ
กองทัพภาคที่ 4 ภายใต้การนาของพล.ท.หาญ ลีนานนท์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในขณะนั้นได้ “ออกนโยบาย
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า ต่อไปนี้ห้ามจับลูกเมียของขจก.เป็นอันขาด แต่จะให้ความสนใจลูกเมีย
ของพวกเขาเหล่านั้น ซึ่งเป็นการจูงใจให้ขจก.ออกมามอบตัวเอง”330
ครูสาวทั้งสองยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองกาลังกลุ่มนายมะที่จับตัวพวกตนไปไว้อย่างน่าสนใจว่า
“...โจรส่ วนใหญ่เป็ นเด็ กวัยรุ่น ที่ห ลบหนีกฎหมายบ้านเมือง บางคนอาจมีแต่ความคึกคะนองไม่มี

327

เรื่องเดียวกัน, หน้า 26, 28, 30-31, 33-34.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 37.
329
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 4 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 182.
330
เรื่องเดียวกัน, หน้า 198.
328

339
สันดานโจรแท้ และบางคนมีเรื่องที่ต้องแก้แค้นคือเข้าป่าอาจมีโอกาสดีกว่าอยู่ในหมู่บ้าน”331 อย่างไร
ก็ตามเมื่อย่างเข้าสู่ปี 2528 การข่มขู่ครูที่นับถือศาสนาพุทธยังคงมีอยู่ เช่นในกรณีของครู 5 กลุ่มใน
อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ถูกขู่เรียกค่าคุ้มครอง ด้วยการให้ส่งเงิน 1,000 บาทไปทางไปรษณีย์332
การคุกคามครูที่นับถือศาสนาพุทธเป็นหนึ่งในวิธีการก่อการที่ขจก.จะใช้อยู่เสมอ เพื่อตอบโต้นโยบาย
การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ และคุกคามระบบการศึกษาของรัฐ ซึ่งทาหน้าที่เผยแพร่ภาษาไทยและ
ความเป็นไทยที่ขัดแย้งกับความเป็นมลายูไปพร้อมกัน และยังได้ประโยชน์อีกต่อจากการได้ค่าคุ้มครอง
จากกลุ่มคนเหล่านี้
5.3.1.2.2. การปราบปรามกองกาลังบีอาร์เอ็น
การปราบปรามกองกาลังบีอาร์เอ็นกลุ่มต่างๆที่กระจัดกระจายขยายอิทธิพลอยู่ทั่วจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ ทั้งปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่การปราบปรามอย่าง
ได้ผลเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม ปี 2524 เมื่อเจ้าหน้าที่สามารถสังหารนายอาบะ บางลาง สมาชิกบีอาร์
เอ็น ที่คุมอิทธิพลอยู่ในเขตจังหวัดนราธิวาสและยะลาได้สาเร็จ และเชื่อว่าจะทาให้ “สถานการณ์ก่อ
การร้ายในเขตดังกล่าวเบาบางลง”333 ตามมาด้วยการนากาลังผสมทหาร ตารวจ พลเรือน เข้ ากวาด
ล้างกองกาลังของบีอาร์เอ็น บนเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นฐานกาลังของกลุ่มนายดิง กูแบสารอ ใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2525 แต่กลุ่มนี้สามารถหลบหนีไปได้334
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนปีเดียวกันกาลังผสมตารวจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.)
อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ในจังหวัดได้รวมกาลังเข้ากวาดล้างบีอาร์เอ็นกลุ่มนายเรอซะ รามัน
และกลุ่มนายมะยาเต็ง ซึ่งมีฐานกาลังหรือตั้งค่ายอยู่บนเขาบือซู ตาบลบันนังสตา อาเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา รวมถึงกลุ่มนายเจ๊ะมะอิง ดีสะอ๊ะ ซึ่งมีฐานกาลังอยู่ในเขตอาเภอเมืองยะลา335 จนกระทั่ง
เดือนมกราคม ปี 2526 กาลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ได้เคลื่อนกาลังลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ
กลุ่ ม นายดาโอ๊ะ ดีส ะเอ๊ะ ในบริ เวณบ้านจาเราะซีโ น๊ ะ ต าบลสะเอ๊ะ อาเภอเมือ งยะลา ซึ่งท าให้
เจ้าหน้าที่เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บคนหนึ่ง336
331

นักข่าวรูสมิแล, “ครูถูกจับเป็นตัวประกันอีกแล้ว,” รูสมิแล 6, 1 (กันยายน-ธันวาคม 2525): 48.
“ผู้ไม่หวังดี (บทบรรณาธิการ),” ชาวใต้ (1 เมษายน 2528): 3.
333
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 1 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 1.
334
เรื่องเดียวกัน, หน้า 48.
335
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 3 และ 4 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 143, 172.
336
“เจ้าหน้าที่นปพ. ที่ยะลาเหยียบกับระเบิดฝ่าย ขจก. อีกหนึ่งราย,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบเช้า 2 มกราคม 2527): 3.
332

340
ทางด้านจังหวัดนราธิวาส ปี 2528 เจ้าหน้าที่ได้รวมสนธิกาลังเพื่อพิสูจน์ทราบบีอาร์เอ็นกลุ่ม
นายมะ กือบา ที่มีข่าวลือว่าออกมาปรากฏตัวบริเวณบ้านกาหนั๊วะ และบ้านกาเต็ง ตาบลกาลิซา
อาเภอระแงะ และกลุ่มนายเซ็ง โต๊ะอีหม่าม ที่มีข่าวว่าเคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณบ้านอาแน ตาบลบองอ
อาเภอระแงะ แต่กลุ่มเหล่านี้สามารถหลบหนีจากการปะทะได้ 337 ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนี้ได้นา
กาลังประมาณ 31 คน เข้าปะทะกับบีอาร์เอ็นกลุ่มนายมะ สุไหงบาตู และกลุ่มนายกาโคะ ซึ่งมีกาลัง
ประมาณ 30 คน ในบริ เวณบ้ านไอตือกอ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิว าส ทั้งสองกลุ่ มสามารถ
หลบหนีเจ้าหน้าที่ไปได้ เจ้าหน้าที่สามารถยึดได้เพียงค่ายเปล่า อาวุธ เครื่องใช้ อาวุธ และเอกสาร
ต่างๆของกองกาลังกลุ่มนี้เท่านั้น338
ส่วนในจังหวัดยะลาพ.ต.อ. กริชชัย มาคะผล ผู้กากับการสถานีตารวจภูธร จังหวัดยะลาใน
ขณะนั้ น ได้สื บ ทราบว่าบี อาร์ เอ็น กลุ่ มนายเปาะมันได้ห ลบซ่อนอยู่บนเทือกเขากูดง ตาบลปะแต
อาเภอยะหา จึงนากาลังเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งมีร.ต.ต.สุรชาติ รักชูชื่น เป็นหัวหน้านากาลังออกติดตาม
แต่กลุ่มนายเปาะมันไหวตัวทัน เจ้าหน้าที่ทาได้เพียงแค่การยึดค่ายเปล่า และยังมีเจ้าหน้าที่เหยียบกับ
ระเบิดบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคน339 เดือนพฤษภาคมปีเดียวกันพ.ต.อ.กริชชัย ได้มีคาสั่งให้กาลังตารวจ
สถานีตารวจภูธรอาเภอยะหา นากลังชุด “ยูงทอง 14” ออกกวาดล้างกลุ่มนายกอเดร์ แกแดะ ซึ่งเชื่อ
ว่าหลบซ่อนตัวอยู่แถบภูเขาบ้านตันหยง หมู่ 3 ตาบลกาตอง อาเภอยะหา จังหวัดยะลา แต่พบเพียง
ค่ายพักว่างเปล่าเนื่องจากกลุ่มนายกอเดร์ได้ทิ้งค่ายพักออกเดินทางไปแล้วไม่น้อยกว่า 10 วัน340
การเคลื่อนกาลังเข้าปราบปรามขบวนการบีอาร์เอ็นของทางการ แม้ว่าบ่อยครั้งจะไม่สามารถ
ทลายขุมกาลังของบีอาร์เอ็นและกองกาลังติดอาวุธกลุ่มอื่นได้อย่างแท้จริง หากแต่การขยายขอบเขต
การปราบปรามดังกล่าวมีส่วนกดดันให้บีอาร์เอ็น ต้องหลบหนีการกวาดล้างของเจ้าหน้าที่ พร้อมๆกับ
สถานการณ์ที่เริ่มส่อให้เห็นถึงความเสื่อมความชอบธรรมของขบวนการ ซึ่งทาให้ขบวนการเริ่มขาด
พลังสนับสนุนทั้งในทางกาลังใจและกาลังเสบียงจากประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่ นับตั้งแต่ปี 2525

337

“ขจก. 2 กลุ่มออกปรากฏตัวในพื้นที่อ.ระแงะ ที่นราธิวาสอีก,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค
รอบค่า 28 มกราคม 2527): 2.
338
“ตชด.ปะทะ ขจก.ที่นราธิวาส ยึดค่ายพักได้ 11 หลัง,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า
26 ตุลาคม 2527): 2.
339
“ตามโจรเจอหลุมศพ เหยียบระเบิดซ้าสาหัส,” ชาวใต้ (21 เมษายน 2528): 1,10.
340
“ไล่ล่าขบวนการโจรไม่ยอมเสร็จ เดินป่า 3 วันล่า 8 คน พลาด!,” ชาวใต้ (16 พฤษภาคม 2528): 1,
10.

341
บีอาร์เอ็นบางกลุ่มเริ่มอยู่ในสภาพอิดโรยหมดประสิทธิภาพในการเป็นฝ่ายจู่โจมเจ้าหน้าที่รัฐ 341 การ
ปรากฏตัวของบีอาร์เอ็นกลุ่มต่างๆในระยะเวลานี้ บางครั้งจึงเป็นการออกจากป่าเพื่ อมาบังคับเอาเงิน
ให้ประชาชนในพื้นที่หรือบังคับให้ซื้อเสบียงอาหารให้ แต่กลับถูกรวมตัวกันขับไล่จากประชาชนใน
ท้องที่นั้นๆ342 แม้ว่ายังคงเป็นกลุ่มที่ทรงอิทธิพลที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลานี้ แต่ได้ทาให้เห็น
ถึงการอ่อนกาลั งรบลงของบีอาร์ เอ็นเป็นอย่างมาก เฉพาะเดือนสิ งหาคมถึงเดือนตุล าคมปี 2525
เจ้าหน้าที่ได้ทาการปิดล้อม เข้าปะทะ และจับกุมได้ประมาณ 3 ครั้ง ในพื้นที่ตาบลปะแซ อาเภอยะหา
และตาบลบุโรง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา บ้างเป็นการนากาลังเข้าตรวจค้นบริเวณเชิงเขาบูโด บ้าน
ตาโล๊ะมาเนาะ ตาบลลูโบ๊ะสาวอ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส343
ในเดือนกรกฎาคม ปี 2528 กาลั งเจ้าหน้าที่ภ ายใต้การนาของพ.ต.ท.ชู ช าติ ทัศนเสถีย ร
พ.ต.อ.บุญมีเสือเอี่ยม รองผู้บังคับการตารวจภูธร 12 พ.ต.อ.บุญเจือ นุกุลรัตน์ ผู้กากับการตารวจภูธร
จังหวัดยะลา ได้สืบทราบว่าบีอาร์เอ็นจะลงจากป่ามาข่มขู่เรียกค่าคุ้มครองจากเจ้าของสวนยางในพื้นที่
บ้านตรีเมาะ หมู่ที่ 2 ตาบลสะเอ๊ะ อาเภอเมืองยะลา จึงนากาลังเข้าปราบปรามกองกาลังกลุ่มดังกล่าว
ทาให้สมาชิกบีอาร์เอ็น เสียชีวิตสองคน ทราบชื่อคือนายสะมะ มะแซ และนายเดะมะ แซ็งมะโซ 344
ต่อมาในวันที่ 15 กันยายน 2528 นายนิวัฒน์ พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจั งหวัดยะลา พร้อมกาลังเจ้าหน้าที่
ได้นากาลังเข้ากวาดล้างบีอาร์เอ็น ที่ได้สืบทราบว่าจะทาการข่มขู่เรียกเงินค่าคุ้มครองจากเจ้าของสวน
ยาง บริเวณบ้านกะตูปะ ตาบลบ้านนังสาเรง อาเภอเมืองยะลา จากการสืบทราบของ พ.ต.อ.บุญเจือ
นุกูลรัตน์ ผู้กากับการตารวจภูธรจังหวัดยะลา ทาให้สมาชิกบีอาร์เอ็นเสียชีวิต 1 คน คือ นายอาแซ
แลฮา ซึ่งเป็นคนที่เคยมอบตัวต่อทางการครั้งหนึ่งแล้ว345
5.3.1.3. การเคลื่อนไหวของพูโล
ในช่วงปี 2525 พูโลมีนายกาเบอร์ อับดุลราห์มาน เป็นหัวหน้า และยังเน้น การเคลื่อนไหว
ทางการต่างประเทศโดยการส่งหนังสือถึงข้าหลวงใหญ่ประจาสหประชาชาติของมาเลเซีย ยืนยันที่จะ
341

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 3 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 118.
342
เรื่องเดียวกัน, หน้า 116.
343
เรื่ อ งเดี ย วกั น (ปึ ก ที่ 4 ในจ านวน 5 ปึ ก ), หน้ า 163, 168, 177. ; หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ ,
ก/1/2525/330 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-18 ธันวาคม 2525) (จานวน 1 ปึก 46 หน้า), หน้า 16.
344
“ตารวจปะทะ ขจก. ที่ยะลาเสียชีวิตสองคนยึดของกลางหลายรายการ,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบเช้า 8 กรกฎาคม 2528): 1.
345
“ขบวนการโจร บี.อาร์.เอ็น. ออกแสดงอิทธิพลที่ยะลา-เกิดปะทะถึงตายกับเจ้าหน้าที่,” สานักข่าวไทย
อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 17 กันยายน 2528): 1.

342
แยกสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอิสระ เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติเข้ามาพิสูจน์ถึงสภาพความ
เป็นจริงของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงถูกกดขี่ โดยย้าว่าขบวนการของตนจะต่อสู้จน
เลือดหยดสุดท้ายเพื่อเป้าหมายดังกล่าว346 นายวิโรจน์ ราชรักษ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชื่อว่า
การเคลื่อนไหวภายในประเทศพูโลยังเน้นการปฏิบัติการแทรกซึมในพื้นที่เขตจังหวัดนราธิวาส 347 ส่วน
นายวัยโรจน์ พิพิธภักดี ส.ส. จังหวัดปัตตานี พรรคกิจสั งคม เชื่อว่าพูโลยังเคลื่อนไหวข้ามแดนไทยมาเลเซียเป็นประจา เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากชายแดนด้านมาเลเซีย 348 อย่างไรก็ตามความ
เข้มแข็งและความถี่ในการปฏิบัติการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของพูโลถือว่าลดน้อยลงมาก
จากช่ ว งต้ น ทศวรรษ 2520 ส่ ว นหนึ่ ง ของสาเหตุ ดั ง กล่ า วอาจเกิ ด จากการแตกแยกกั น เองใน
ขบวนการ349
แม้จะมีการปฏิบัติการที่น้อยลง แต่การเคลื่อนไหวของพูโลกลุ่มต่างๆในพื้นที่ยังคงมีอยู่ใน
ระยะเวลานี้ การเคลื่อนไหวของกลุ่มสังกัดพูโลที่สาคัญในช่วงเดือนเมษายนปี 2525 คือ กลุ่มนาคอ
บอรอที่มีนายหะยีสะมะแอ ท่าน้า เป็นผู้นา โดยมีการจัดประชุมร่วมระหว่างกลุ่มของนายเจ๊ะดิง อีตา
ที่มีบทบาทและอิทธิพลในอาเภอเบตง จังหวัดยะลามากในช่วงปี 2523 และยังมีนายเปาะวอ สุดิง
รวมถึงนายฮามะ ปอแยะ เข้าร่วมประชุมเพื่อแบ่งเขตอิทธิพลและจัดสรรผลประโยชน์กัน โดยการให้
นายฮะยีสะมะแอ ท่าน้า ก่อการในเขตอาเภอเบตง นายฮามะ เรียกค่าคุ้มครองชาวประมง ในเขต
อาเภอยะหริ่ง ปานาเระ สายบุรี จังหวัดปัตตานี และให้นายอาแซ ยาวอ จัดการพื้นที่ในรัฐเคดาห์ของ
มาเลเซียให้เป็นสถานที่ระดมกาลังก่อนก่อการ 350 นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวของพูโลกลุ่มนาย
ดอเลาะ ตะโละแว ในเขตหมู่ที่ 9 ตาบลปะแต อาเภอยะหา จังหวัดยะลา351
การก่อความรุนแรงด้วยระเบิดยังคงเป็นเอกลักษณ์ของพูโลในปี 2525 นี้พูโลได้ก่อการด้วย
การใช้ระเบิดอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ในโรงเรียนบ้านมูโนะ หมู่ 1
346

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 1 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 34.
347
เรื่องเดียวกัน.
348
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/330 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-18 ธันวาคม 2525)
(จานวน 1 ปึก 46 หน้า), หน้า 6.
349
เรื่องเดียวกัน.
350
หอจดหมายแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึกที่ 2
ในจานวน 5 ปึก), หน้า 88.
351
ปราโมทย์ กระมุท และระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์, “ปฏิทินข่าวภาคใต้,” รูสมิแล (กันยายน-ธันวาคม
2525): 6.
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ตาบลโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และการปาระเบิดใส่งานวันฮารีรายอเมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม ทาให้มีผู้บาดเจ็บ 42 คน เสียชีวิต 2 คน ในเหตุการณ์แรกหนังสือพิมพ์ชาวไทย เชื่อว่า เป็น
การดาเนินการเพื่อข่มขวัญไม่ให้เด็กนักเรียนไปเรียนหนังสือ ส่วนเหตุการณ์ที่สองมีลักษณะของการ
ตอบโต้การปราบปรามของเจ้าหน้าที่และแสดงอิทธิพลให้เห็นถึงการดารงอยู่ของพูโล352
ในช่วงปี 2526 เจ้าหน้าที่ยังคงส่งกาลังเข้าพิสูจน์ทราบกองกาลังของพูโลในพื้นที่ต่างๆ และ
ได้มีการปะทะกับกองกาลังดังกล่าวประปราย วันที่ 27 ธันวาคม ได้เกิดการปะทะกับพูโลกลุ่มนายดอ
เล๊าะ ตะโล๊ะเว บริเวณบ้านบาโงแจเกาะ ตาบลบันนังสตา อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 353 เมื่อถึงปี
2528 พ.อ.สุ เ ทพ เทพสุ ธ า ผู้ แ ทนส านั กงานคณะกรรมการชายแดนทั่ ว ไป ศูน ย์ อ านวยการร่ ว ม
กองบัญชาการทหารสูงสุด ให้ข้อมูลว่าพูโล
“…ยั งทยอยส่งก่าลั งติดอาวุธเข้ามาปฏิบัติการในไทย โดยเฉพาะหน่วยก่อ
วินาศกรรม เพื่อสมทบกับกองก่าลังซึ่งปฏิบัติการในเขตไทย ปัจจุบันไม่ปรากฏการปฏิบัติ
ทางทหาร แต่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในบางพื้นที่ เช่น ต่าบลเปาะเส้ง ต่าบลพร่อน
อ่าเภอเมือง ยะลา ต่าบลเบตง ต่าบลอัยเยอร์เวง อ่าเภอเบตง ยะลา”354
5.3.1.4. การก่อการของกลุ่มอื่นๆ
การก่อการของกลุ่มอื่นๆที่อยู่นอกเหนือกลุ่มบีอาร์เอ็นหรือพูโล และกลุ่มที่ไม่สามารถระบุได้
ว่าสังกัดกลุ่มหลักกลุ่มใด การก่อการของขบวนการกลุ่มย่อยในระยะนี้ส่วนใหญ่จะเน้นการยิงสังหาร
ฝ่ายตรงกันข้ามหรือบุคคลที่เอาใจออกห่างจากกลุ่มตนเป็นสาคัญ ดิง กูแบสาลอ นับเป็นกลุ่มหนึ่งที่ก่อ
การยิงสังหารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2525 โดยการสังหารนายดอเลาะ ยะ ขณะกรีดยางในพื้นที่
ตาบลบูกิต อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส การยิงถล่มบ้านของนายแยนา สาและ ในตาบลมะกรูด
อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีในเดือนถัดมาของกองกาลังไม่ทราบกลุ่ม355

352

เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 2 และ 3 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 96, 123
353
“ขจก.ที่ อ.บันนังสตา ยะลา ลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานอีก,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบค่า 1 มกราคม 2527): 2.
354
“สถานการณ์ ขจก. และ จคม. ช่วงปลายปีที่แล้วต่อต้นปีนี้, ” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค
รอบบ่าย 24มกราคม 2528): 4.
355
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 1 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 26, 41.

344
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2528 คนร้ายใช้อาวุธยิงถล่มรถโดยสารสายอาเภอเบตง-บ้านอัยเยอร์
เบอร์จัง จังหวัดยะลา ทาให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บ 22 คน356 เดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน ได้มี
คนร้ายใช้อาวุธเอ็ม. 16 ยิงสังหารนายดุสิต หะยะ ผู้ใหญ่บ้านสันติ 2 หมู่ 6 ตาบลแม่หวาด อาเภอธาร
โต จั งหวัดยะลา และนายการี ยา มะฮูลู ประชาชนบ้านเขื่อนบางลาง หมู่ 1 ตาบลเขื่อนบางลาง
อาเภอบันนังสตา เหตุเกิดบนถนนศรีบางลาง หมู่ 5 อาเภอบันนังสตา ในเดือนเดียวกันยังเกิดเหตุยิง
สังหารนายยะโกะ เจะเต๊ะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรักษาความสงบ หมู่ที่ 9 ตาบลปะแต อาเภอยะหา จังหวัด
ยะลา357 เดือนพฤษภาคมปี 2529 เกิดเหตุยิงสังหารนายหะมะ แต ประชาชนตาบลเก๊ะรอ อาเภอ
รามัน จังหวัดยะลา358
การวางระเบิดและยิงถล่มขบวนรถไฟยังเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กองกาลังเหล่านี้ใช้ในการ
ปฏิบัติการในช่วงปี 2525359 ปี 2527 ยังมีข่าวการเคลื่อนไหวของกลุ่มนายสะตอปา อกาโด๊ะ ในเขต
พื้นที่บ้านละโอ ตาบลซากอ อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากลุ่มนี้มีฐานกาลังอยู่ในภูเขา
บ้านละโอในเขตพื้นที่เดียวกัน 360 รวมถึงการขัดขวางการตัดถนนเข้าพื้นที่ห มู่ 8 ตาบลบ้านโหนด
อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาของกองกาลังไม่ทราบกลุ่มเมื่อประมาณปี 2528361 และในปีเดียวกัน
นี้ประชาชนหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) หมู่ที่ 7 ตาบลมาโมง กิ่งอาเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส โดยการนาของนายยะบา สุหลง ผู้ใหญ่บ้านได้นากาลังประชาชนเข้าซุ่มโจมตี กองกาลังกลุ่ม
นายมะยา เอะ ซึ่งเคลื่อนไหวขอเสบียงอาหารในละแวกดังกล่าว362

356

“คนร้ายซุ่มยิงรถโดยสารที่ยะลาสองคันรวดมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวม 26 คน,” สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 26 กุมภาพันธ์ 2528): 1.
357
“ขบวนการโจรก่อการร้ายลอบยิงผู้ใหญ่บ้าน-ราษฎรที่เขื่อนบางลางเสียชีวิตอีกเมื่อวานนี้,” สานักข่าว
ไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 5 กรกฎาคม 2528): 1;
358
“ตายคาใต้ร่มเย็น,” ชาวใต้ (1 มิถุนายน 2528): 1, 10.
359
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/330 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-18 ธันวาคม 2525)
(จานวน 1 ปึก 46 หน้า), หน้า 6.
360
“ขจก. กลุ่มอิทธิพลที่นราธิวาส ออกปรากฏตัวที่ อ.ศรีสาคร,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค
รอบบ่าย 21 มิถุนายน 2527): 3.
361
ยูซุฟ เอ็น อานาม, “ห่วงบ้านกังวลเมือง,” ชาวใต้ (16 พฤษภาคม 2528): 4.
362
“ผวจ.นราธิวาส เยี่ยมราษฎรที่ปะทะกับกลุ่มโจร,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 23
พฤศจิกายน 2528): 3.
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5.3.1.5. ความรุนแรงกับค่าคุ้มครอง
การเรียกค่าคุ้มครองเป็นปฏิบัติการที่กองกาลังต่อต้านรัฐต้องดาเนินการเพื่อหารายได้มาหล่อ
เลี้ยงหน่วยหรือองค์กรของตน ให้สามารถดาเนินการต่างๆให้บรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว วิธีการในการเรียกค่าคุ้มครองจากขจก. จะเน้นวิธีการให้ได้มาซึ่งค่าคุ้มครองประมาณ 4 วิธีการ
ใหญ่ๆ คือ การจับ ตัวประกัน การปิดถนน การปิดสวนยาง และการวางระเบิด การปฏิบัติการใน
ลักษณะของการจับตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ่ เห็นได้จากในกรณีการบุกจับนายสามารถ นวลเจริญ
นางสาวศิริกุล เกื้อกูล และ ด.ญ.สมบูรณ์ มโนชีพ ซึ่งกาลังท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณน้าตกซีโป ตาบล
เฉลิ ม อ าเภอแงะ จั งหวั ด นราธิ ว าส เมื่ อ วั นที่ 15 พฤษภาคม ปี 2525 เพื่อ เรี ย กร้ อ งเงิ น จ านวน
100,000 บาทจากญาติ 363 การบุ ก เข้ า จั บ ตั ว หรื อ ลั ก พาตั ว เห็ น ได้ ว่ า เป็ น การด าเนิ น การอย่ า งมี
เป้ าหมาย นั่น คือ เหยื่ อส่ว นใหญ่เป็นกลุ่ มคนที่ทางกองกาลั งรู้ข้อมูล ว่าเป็นคนมีฐ านะ สามารถที่
เรี ย กร้ องเงิน ค่าประกัน ตัว จากญาติของเหยื่อดังกล่ าวได้ แต่อย่างไรก็ตามเงินจานวนดังกล่ าวยัง
สามารถต่อรองได้ โดยการที่ญาติของเหยื่อขอความช่วยเหลือจากผู้นาชุมชนที่เป็นมุสลิม อดีตสมาชิก
กองกาลังที่มอบตัวแล้ว หรือผู้ที่สามารถเจรจากับขบวนการเหล่านี้ได้
การจับ ตัวเรี ยกค่าไถ่คนมีฐานะในพื้นที่เห็นได้ชัดเจนจากกรณีของการบุกจับตัว ผู้ จัดการ
เหมืองแร่ชลรัตน์ อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี หากแต่กองกาลังไม่สามารถจับตัวผู้จัดการได้จึงได้จับ
ตัวนายเพิ่ม แก้วชวน ที่เป็นรองผู้จัดการเหมือง และนางยุพา หวังสกุล โดยนาทั้งสองคนไปกักขังไว้ใน
เขตตาบลปล่องหอย กิ่งอาเภอกะพ้อ เจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการดาเนินการของนายอาแว ซือดัง อดีต
คนงานซึ่งร่วมกับกองกาลังกลุ่มดอเลาะ ตาโละแว 364 สองคล้องกับสิ่งที่นายเสนีย์ มะดากะกุล ส.ส.
จังหวัดนราธิวาสในขณะนั้น กล่าวไว้ว่า “นโยบายของขจก.ต้องการกระท่ากับคนมีเงิน” 365
การดาเนิ นในลักษณะดังกล่ าวแง่ห นึ่งจึงกลายเป็นวิธีห าเลี้ ยงชีพ 366ของกองกาลั งเหล่ านี้
มากกว่าจะเป็นการหาทุนทรัพย์ใ นการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกองกาลัง หากแต่เกิดขึ้น
เพื่อเป้าหมายในตัวของมันเองคือ เพื่อเป็นทุนในการหล่อเลี้ยงให้กองกาลังของตนยังคงมีชีวิตต่อไป
เท่านั้น มีข่าวลือว่ากองกาลังเหล่านี้ได้ขายจดหมายเรียกค่าคุ้มครองเป็นแผ่นมีลายเซ็นสมาชิกที่มี
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/212 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 2 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 78.
364
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 5 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 220.
365
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 2 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 94.
366
คาดังกล่าวเป็นคาที่ทางสานักงาน กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้ใช้ ดู เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 1 ใน
จานวน 5 ปึก), หน้า 26.
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ชื่อเสียงของกองกาลังกากับไว้ พร้อมประทับตราประจากองกาลัง โดยขายแผ่นละ 500 บาท เมื่อได้
เงินค่าคุ้มครองสมาชิกกองกาลังที่ได้เซ็นชื่อไว้ในจดหมายจะหักเปอร์เซ็นต์อีกเล็กน้อย367
ส่วนการปิดถนนยังคงเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในช่วงต้นและปลายปี 2525 เมื่อเกิดเหตุการณ์
ปล้นรถบรรทุกไม้แปรรูป รถบรรทุกน้ามัน รถปิคอัพ บนถนนเพชรเกษม เขตตาบลท่ากาซา อาเภอ
หนองจิ ก จังหวัดปัตตานี และต่อมากลุ่มนายยูโ ซะ ไข่เน่า ได้นากลังเข้ามาปิดถนนสายหาดใหญ่ ปัตตานี เพื่อเรียกค่าคุ้มครองจากผู้โดยสารของรถเมลล์ของบริษัทไทยเดินรถ ในพื้นที่หมู่ 6 ในเขต
พื้น ที่เดีย วกั น กับ เหตุการณ์แรก 368 ส่ ว นการเรียกค่าคุ้มครองโดยการปิดสวนยางในเวลานี้ มีการ
ปฏิบัติการของกลุ่มนายรอซะ รามันและกลุ่มนายเจ๊ะกูเบง ซึ่งตะเวณข่มขู่เจ้าของสวนยางในพื้นที่บ้าน
บางลาง ตาบลแม่หวาด อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยการให้เสียค่าคุ้มครองรายละ 5,000 หาก
ผู้ใดไม่ทาตามจะดาเนินการปิดสวนยางไม่ให้เข้าไปกรีด และทางกองกาลังจะไม่ให้ความปลอดภัยใน
ชีวิต369 และยังมีเหตุการณ์กราดยิงนายนอรอแม ดีซะเอะ ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการเรียกค่าคุ้มครอง
จากการปิดสวนยางของนายนอรอแมไม่ได้ ในพื้นที่ตาบลสะเอะ อาเภอเมือง จังหวัดยะลา370
ปฏิบัติการที่ใช้ระเบิดในการแสดงอิทธิพลหรือข่มขู่เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าคุ้มครอง เกือบทั้งหมด
เป็นการก่อการต่อแหล่งธุรกิจในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร เหมืองแร่ ร้านค้า ร้านรับซื้อยางพารา
โรงเลื่อยไม้ โดยระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ปี 2525 เกิดเหตุระเบิดอย่า งน้อย 2 ครั้ง
สถานที่เกิดเหตุคือ ร้านอาหารจิตรวิบูลย์โภชนา บริเวณโครงการไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนบางลาง ตาบล
บาเจาะ อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และเหมืองแร่ในเขตตาบลอัยเยอร์เวง อาเภอเบตง จังหวัด
ยะลา371 เดือนมีนาคม ปี 2526 ยังเกิดเหตุระเบิดหน้าร้านขายยาไทยแลนด์ฟาร์มาซี ถนนนาเกลือ
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี372
367

“นักธุรกิจนิรนาม,” ชาวใต้ (21 มิถุนายน 2532): 7.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 1 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 10, 170.
369
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 2 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 97.
370
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/330 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-18 ธันวาคม 2525)
(จานวน 1 ปึก 46 หน้า), หน้า 1.
371
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/212 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 2 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 55. ; หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30
ธันวาคม 2525), หน้า 168.
372
ปราโมทย์ กระมุท และระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์, “ปฏิทินข่าวภาคใต้,” รูสมิแล (พฤษภาคม-สิงหาคม
2526): 7.
368
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ในปี 2527 เหตุระเบิดเพื่อขู่ขอค่าคุ้มครองยังเกิดในร้านรับซื้อยางพาราในเขตตาบลยะหา
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา 373 และยังมีข่าวเรื่องการเคลื่อนกาลังเข้าแสดงอิทธิพลของกลุ่มมะ สุไหง
บาตู ในพื้นที่บ้านไอกะลูแป ตาบลบางตง อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอเงินค่าคุ้มครองจาก
ประชาชนในพื้นที่และห้ามประชาชนร่วมมือกับทางการ 374 เมษายน 2528 ยังเกิดเหตุปาระเบิดใส่
โรงเลื่อยไม้ป่าหวัง หมู่ที่ 1 ตาบลบันนังสตา อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในสถานที่เกิด เหตุพบ
จดหมายขอค่าคุ้มครองโรงเลื่อยป่าหวังและโรงเลื่อยอื่นที่อยู่ในละแวกเดียวกันอีกสองแห่ง โดยระบุ
จานวนเงินค่าคุ้มครองกว่า 300,000 บาท จดหมายลงชื่อนายมะยาเต็ง ลือเน็ง สังกัดกลุ่มนายดอเลาะ
ตะโละเว375 เจ้าของโรงเลื่อยปาหวังยังถูกคุกคามอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมปีเดี ยวกัน โดยคนร้ายได้ใช้
ปืนยิงรถสิบล้อบรรทุกไม้ซุงของนายเสถียร อัศวสุขสรรค์ ผู้เป็นเจ้าของ 376 การคุกคามโรงเลื่อยไม้เกิด
จากการที่โรงเลื่อยไม้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น “กิจการที่ค่อนข้างร่่ารวยและมั่นคงกิจการ
หนึ่ง”377
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ปี 2528 มีการส่งจดหมายเรียกค่าคุ้มครองประชาชนใน
จังหวัดในเขตจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส รวม 8 ครั้ง มีการวางระเบิด 2 ครั้ง ส่วนจังหวัดยะลาถูก
ข่มขู่ขอค่าคุ้มครองด้วยการยิงรถ 4 ครั้ง มีประชาชนเสียชีวิต 4 คน ส่วนจังหวัดนราธิวาสมีการยิง
รถยนต์ 1 ครั้ง ส่วนจังหวัดสงขลามีเหตุระเบิดโรงงาน 1 ครั้ง ในภาพรวมจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัด
ที่เกิดเหตุการณ์คุกคามประชาชนจากขจก.มากที่สุดในช่วงเวลานี้378
กรณีการใช้ระเบิดในการข่มขู่ขอค่าคุ้มครองยังเกิดขึ้นอีกอย่างน้อย 2 หนในปีเดียวกันนี้ คือ
การวางระเบิดในสวนยางพาราของตระกูลธารงวัฒนาซึ่งเป็นตระกูลคหบดีเก่าแก่และมีชื่อเสียงของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเดือนพฤษภาคม และการขว้างระเบิดใส่โรงเลื่อยเงาะกาโป หมู่ที่ 3 อาเภอ
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2527/82 ปัญหาภาคใต้และนโยบายใต้ร่มเย็นของพลเอกหาญ ลีนา
นนท์ (3 พฤษภาคม-27 ธันวาคม 2527) (ปึกที่ 2 ในจานวน 2 ปึก), หน้า 61.
374
“ขจก. กลุ่มใหญ่ออกปรากฏตัวเพื่อเรียกเงินค่าคุ้มครองที่ อ.รือเสาะอีก,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
(ข่าวภูมิภาค รอบค่า 8 มกราคม 2527): 3.
375
“ระเบิดป่าหวังแผน “โจรเชือดไก่” จองเวรเศรษฐีโรงเลื่อย 4 ปี,” ชาวใต้ (6 เมษายน 2528): 1, 10.;
ชาวใต้ (11 เมษายน 2528): 2, 9.
376
“ขจก. เริ่มก่อกวนในพื้นที่สองอาเภอที่ยะลาอีก,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 5
กรกฎาคม 2528): 1.
377
“ระเบิดป่าหวังแผน “โจรเชือดไก่” จองเวรเศรษฐีโรงเลื่อย 4 ปี,” ชาวใต้ (11 เมษายน 2528): 2, 9.
378
“โจร 4 จังหวัดยังชุก จดหมาย ขอเงินสถิติพุ่งพรวด!,” ชาวใต้ (21 เมษายน 2528): 1, 10.
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บันนังสตา จังหวัดยะลา ในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน 379 เมื่อเข้าสู่ปี 2530 มีการวางระเบิดหน้าบริษัท
รถร่วม บขส. จากัด (รถปรับอากาศ) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณถนนพิมลชัย อาเภอเมืองยะลา ที่เกิดเหตุพบ
จดหมายขอค่าคุ้มครองที่ลงชื่อนายอาบูร์ ยาบา โดยขอค่าคุ้มครองจานวน 300,000 บาท และระบุว่า
หากไม่จ่ายค่าคุ้มครองนอกจากบริษัทจะถูกทาลายแล้ว เส้นทางสายยะลา-กรุงเทพฯจะถูกปิดด้วย380
แต่ทาง พตท.เกษียณ ธารงสัตย์ สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองยะลา เห็นว่าเหตุการณ์นี้
ไม่ได้เป็นการก่อการของกองกาลังติดอาวุธในพื้นที่แต่อย่างใด เนื่องกลุ่มเหล่านี้ได้หมดบทบาทลงไป
แล้ว หากแต่เป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ที่ต้องการหาเงินเท่านั้น381
5.3.1.6. การปะทะและการปราบปราม “ขบวนการโจรก่อการร้าย”
ในปี 2524 ได้มีคาสั่งของกองทัพภาคที่ 4 ที่ 751/2524 และคาสั่งกองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ที่ 448/2524 ให้ใช้ชื่อว่า “นโยบายใต้ร่มเย็น” โดยอาศัยพื้นฐานของนโยบาย
66/2523 ที่มุ่งแก้ปัญหาขบวนการก่อการร้ายในประเทศด้วยแนวทางสันติวิธี 382 คาสั่งดังกล่าวออกมา
ในสมัยที่พล.ท.หาญ ลีนานนท์ เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 สาระสาคัญของนโยบายใต้ร่มเย็น คือ การมุ่งเน้น
สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกเชื้อชาติทุ กศาสนา โดย
รัฐ จะทาหน้ าที่คุ้มครองประชาชนทุกกลุ่ มจากกลุ่ มผู้ก่อความไม่ส งบในพื้นที่ และจะเปลี่ ยนพื้นที่
ชายแดนไทย-มาเลเซียให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ มาเลเซี ย รั ฐ จะก าจั ด กลุ่ ม อิ ท ธิ พ ลในจั ง หวั ด ชายแดนภ าคใต้ ทั้ ง จะท าให้
ประชาชนทุกกลุ่มมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม นอกจากนี้รัฐจะ
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการในพื้นที่กับประชาชนที่เป็นมุสลิม โดยจะขจัดความ
แตกแยกระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวมุสลิมให้หมดไป ในการนี้จะดาเนินการกาหนดมาตรการที่ชัดเจน
ในการรั กษาความปลอดภัยแก่ประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวมุส ลิมในพื้นที่ และยังจะ
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“ระเบิดสวนเศรษฐี “ธารงวัฒนา” หมายชีวิตคนงานกรีดยาง,” ชาวใต้ (16 พฤษภาคม 2528): 1;“
ต้อนรับผู้กากับฯคนใหม่ ระเบิดโรงเลื่อย “เงาะกาโป”,” ชาวใต้ (6 มิถุนายน 2528): 1, 10.
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“สารวัตรใหญ่ ชี้ระเบิดบริษัทรถทัวร์ ฝีมือวัยรุ่นหาเงินเที่ยวงาน,” ชาวใต้ (16 พฤษภาคม 2530): 1,
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 6.
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วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ , “ปัญหา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” รัฏฐาภิรักษ์ 30, 3 (กรกฎาคม-กันยายน
2531): 49. และ วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ, ทัศนคติเรื่องความขัดแย้งของประชาชนในใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และทางเลือกอื่นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2549), หน้า
111.
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ผลักดันให้ชาวมุสลิมได้มีส่วนร่วมในการปกครองของรัฐบาลเพื่อขจัดการแบ่งแยกระหว่างชาวไทย
พุทธกับชาวไทยมุสลิม383
ภายใต้นโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากภาครัฐต่อกองกาลังติดอาวุธกลุ่มต่างๆในพื้นที่
สองด้าน ด้านที่ห นึ่งน ามาซึ่งการทุ่มกาลั ง เจ้าหน้าที่ในการปราบปรามกองกาลั งติดอาวุธทุกกลุ่ ม
เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นพื้นที่สงบและมีสันติภาพ และในอีกด้านหนึ่งที่ได้ดาเนินการ
ควบคู่กันคือ การให้โอกาสสมาชิกของกองกาลังติดอาวุธทุกกลุ่มทุกอุดมการณ์วางอาวุธและกลับเข้า
มาเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย”กับทางการ ในส่วนนี้จะขออธิบายให้เห็นถึงปฏิบัติการปราบปรามกอง
กาลังติดอาวุธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มขบวนการโจรก่อการร้าย
นอกจากนโยบายใต้ร่มเย็นแล้ว นับตั้งแต่มีการร่วมมือกันระหว่างไทยกับมาเลเซียในการ
ปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) ซึ่งใช้ไทยเป็นฐานกาลังในการปฏิวัติประเทศมาเลเซีย
ปัญหาการขอความร่วมมือจากรัฐบาลมาเลเซียในการร่วมมือและช่วยเหลือไทยในการปราบปราม
ขจก. เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของรัฐบาลไทยมาโดยตลอด ในปี 2525 ซึ่งพล.ท.หาญ ลีนานนท์ เป็นแม่ทัพ
ภาคที่ 4 พล.ท.หาญ ได้ยืนยั นความคิดที่จะให้ มาเลเซียร่วมมือในการปราบปรามกองกาลังกลุ่มนี้
มากกว่าที่เป็นอยู่ ในขณะที่ทางมาเลเซียได้ยืนกรานที่จะไม่ยอมรับว่าปัญหาขจก. ที่หลบหนีเข้ามาใช้
มาเลเซียในฐานพักพิงอยู่เสมอว่า เป็นศัตรูร่วมที่มาเลเซียจะต้องร่วมมือปราบปราม 384 พล.ท.หาญ จึง
เรียกร้องให้มีการทบทวนข้อตกลงชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งตามข้อตกลงไม่ได้ระบุให้ขจก. เป็นศัตรู
ร่วมมีเพียงพคม. เท่านั้น ที่เป็นศัตรูร่วมกันของทั้งสองรัฐบาล ทางพล.ท. หาญ เห็นว่าข้อตกลงนี้ใ ห้
ประโยชน์กับทางมาเลเซียมากกว่าฝ่ายไทย เนื่องจากรัฐบาลไทยต้องร่วมมือทั้งโดยการส่ง กองกาลัง
และเปิดพื้นที่ให้กาลังทหารของมาเลเซียเข้ามาปราบปรามพคม.ในเขตไทย แต่มาเลเซียกลับไม่ทา
เช่นนั้นในกรณีของขจก.ที่หลบหนีไปใช้มาเลเซียเป็นฐานเช่นกัน
แต่รัฐบาลไทยกลับแจ้งต่อทางการมาเลเซียว่าความคิดดังกล่าวเป็นความคิดของพล.ท.หาญ
มิได้เป็นความคิดของรัฐบาลแต่อย่างใด มาเลเซียจึงยืนยันและให้เหตุผลอีกครั้งว่า “ปัญหาโจรมุสลิม
นั้นเป็นเรื่องภายในของไทย และว่ามาเลเซียเป็นประเทศมุสลิม และจะมีปัญหากับประเทศอื่นในโลก
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ธานินทร์ ผะเอม, “นโยบายการแก้ปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” (สารนิพนธ์ปริญญา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527), หน้า 90-92.
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หอจดหมายเหตุ แห่ งชาติ, ก/1/2525/162 ความสั มพัน ธ์ ร ะหว่า ง ประเทศไทย-มาเลเซี ย : ปั ญหา
ชายแดนไทย-มาเลเซีย (11 มกราคม-28 สิงหาคม 2525) (จานวน 1 ปึก 45 หน้า), หน้า 45.; หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึกที่ 5 ในจานวน 5 ปึก), หน้า
214.
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มุสลิม ถ้าลงไปปราบคนมุสลิมด้วยกัน”385 แม้จะไม่ได้รับความร่วมมือจากมาเลเซียในการปราบปราม
ขจก. แต่นโยบายปราบปรามขจก.ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้นโยบายใต้ร่มเย็นและการ
ดาเนินการของพล.ท.หาญ ทาให้เกิดนโยบายยกเลิกการจับภรรยาหรือญาติพี่น้องของขจก.มาเป็นข้อ
ต่อรองและบีบบังคับให้สมาชิกของกองกาลังขจก.มอบตัว แต่พล.ท.หาญประกาศว่าจะใช้ “วิธีการ
สอบถามความทุกข์สุขของญาติพี่น้องและชักจูงให้เข้ามอบตัวแทน”386
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ปี 2525 ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีการปะทะ
กันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกองกาลังของขจก. อย่างน้อย 4 ครั้ง โดยเป็นการประสานกาลังระหว่าง
ตารวจพลร่ม นาวิกโยธิน อส. และเจ้าหน้าที่ตารวจ เข้าปิดล้อมในพื้นที่ภูเขาลิแง บ้านเมาะปาโด๊ะ
ตาบลบางอ อาเภอระแงะ เทือกเขาบูโด เขตบ้านปะรุกาสะนอ ตาบลกะปอเหยาะ อาเภอยี่งอ และยัง
เข้าปราบปรามกองกาลังกลุ่มนายรอซะ บือราซอ ในเขตอาเภอระแงะ เข้าปะทะกับกลุ่มนายมะรอซะ
ปาเซ ในเขตบ้านลูโบ๊ะสาวอ อาเภอบาเจาะ เกือบทุกครั้งสามารถยึดค่ายพัก อุปกรณ์ดารงชีพ และ
สามารถสังหารสมาชิกของกองกาลังเหล่านี้ได้387 พล.ต.ปัญญา สิงห์ศักดา ผบ.พตท. 43 ได้ให้ข้อมูลว่า
ตั้งแต่ เดือนตุล าคมปี 2524 ถึงเดือนกั นยายน 2525 สามารถยึด ค่ายพั กของขจก.ในพื้นที่จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ทั้งหมด 40 แห่ ง จากการปะทะกับกองลั งติดอาวุธ ทุกกลุ่ มกว่า 100 ครั้ง388เดือน
ตุลาคมยังมีการปะทะกับกองกาลังกลุ่มนายมะ สุไหงบาตู บนเทือกเขาบูโด ในเขตอาเภอรือเสาะ 389
มะเนาะ ยูเด็นและคณะ ได้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ว่า
“...ผลการปราบปรามที่รุนแรงและต่อเนื่องของฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมือง สร้าง
ความบอบช้่าและสูญเสียอย่างยับเยินให้กับ ขจก.ในหลายพื้นที่ ขจก.ระดับผู้น่าเสียชีวิต
หลายคน มีผู้หลงผิดหนีเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่มากขึ้นตามล่าดับ การเคลื่อนย้ายก่าลัง
พื้นที่เคลื่อนไหวและฐานที่ตั้งค่ายสามารถพิสูจน์ได้ค่อนข้างชัดขึ้น การปราบปรามและ
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ปราโมทย์ กระมุท และระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์, “ปฏิทินข่าวภาคใต้,” รูสมิแล 6, 2 (มกราคม-เมษายน

2526): 10.
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 1 ในจ านวน 5 ปึก ), หน้า 8, 25, 47.; หอจดหมายเหตุ แ ห่งชาติ , ก/1/2525/212 ปั ญหาต่า งๆในภาคใต้ (6
มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึกที่ 2 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 73.
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ปราโมทย์ กระมุท และระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์, “ปฏิทินข่าวภาคใต้,” รูสมิแล 6, 1 (กันยายน-ธันวาคม
2525): 7.
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 4 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 196.
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ท่าลายอยู่ในวงแคบ การทหารขจก.ตกอยู่ในฝ่ายเสียเปรียบทุกพื้นที่ การหลบหนีอยู่ใน
วงจ่ ากัด หลั งจากพ่ายแพ้ด้านการทหาร ขจก.หั นมารุกหนักในด้านการเมือ ง มีการ
ประชุ ม ในประเทศเพื่อ นบ้ า นบ่ อ ยครั้ ง ส่ ว นภายในบริเ วณค่ า ยพั กแถบภู เ ขาจั งหวั ด
นราธิวาสและจังหวัดยะลา มีการประชุมปรับปรุงสับเปลี่ยนก่าลั งแทนหัว หน้ากลุ่มที่
เสียชีวิตในการปะทะกับเจ้าหน้าที่ อิทธิพลของขจก.จึงถูกลดลง สามารถเปิดเป็นหมู่บ้าน
ปลอดภัยได้หลายหมู่บ้าน ท่าให้ก่าลังพลของ ขจก.เริ่มอดอยากขาดแคลนอาหาร ท่า การ
ปล้ น เรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า คุ้ ม ครองบ่ อ ยครั้ ง เพื่ อ ทดแทนที่ ร าษฎรบางกลุ่ ม เลิ ก ให้ ก าร
สนับสนุน”390 ซึ่งทาให้เห็นว่าในระยะเวลานี้กองกาลังติดอาวุธของขจก.มีภาวะบอบช้า
เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ขจก.ยังมี “...การขัดแย้งภายในเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว
การติดต่อประสานระหว่างกลุ่มถูกขัดขวาง ขจก.ระดับรองหัวหน้าออกมามอบตัวมากขึ้น
ท่าให้ก่าลังแต่ละค่ายโดดเดี่ยวมากขึ้น การส่งก่าลังบ่ารุงท่าได้ด้วยความล่าบาก แนวโน้ม
จะหันมาก่อกวนในเมืองและเรียกค่าคุ้มครองเพิ่มขึ้น เพื่อเบนความสนใจให้เจ้าหน้าที่
พะวักพะวนถอนก่าลังมาคุ้มครองความปลอดภัยในเมือง”391
เมื่ อ ถึ ง ปี 2527 เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปราบปรามในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด นราธิ ว าส ยั ง ท าการออก
ลาดตระเวนเพื่อทาการกวาดล้างกองกาลังติดอาวุธเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมกราคมได้เข้าทา
การปะทะกับกลุ่มนายสะตอปา กาโด๊ะ ในเขตพื้นที่บ้านกาปงบูเก๊ะ ตาบลบาตง อาเภอรือเสาะ และ
ยังเข้าปราบปรามกองกาลั งติดอาวุธของกลุ่ มนายมะ สุไหงบาตู ในเขตพื้นที่เดียวกัน ทั้งสองกลุ่ ม
นับเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในพื้นที่อาเภอรือเสาะ แม้เข้าสู่เดือนมิถุนายนของปีเดียวกันการปะทะกับสอง
กลุ่มดังกล่าวก็ยังเกิดขึ้น ทางด้านอาเภอศรีสาครได้มีการนากาลังเจ้าหน้าที่เข้าปราบปรามกลุ่มนาย
เซ็ง ปาลัส ในพื้นที่บ้านไอร์ตุย หมู่ที่ 6 ตาบลซากอ392 ระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2528 เจ้าหน้าที่
ตารวจได้น ากาลั งเข้าปราบปรามขจก.กลุ่มต่างๆในพื้นที่อาเภอสุ ไหงปาดี อาเภอแว้ง และอาเภอ
ระแงะ สามารถยึดอาวุธและสังหารสมาชิกของกองกาลังเหล่านี้บางส่วนได้ เหตุการณ์เหล่ านี้ทาให้

390

มะเนาะ ยูเด็น และคณะ, ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา)กับการ
บริหารงานของรัฐ: ศึกษากรณีศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ป.ท., 2526), หน้า 19-20.
391
เรื่องเดียวกัน, หน้า 21.
392
“เจ้าหน้าที่หลายพื้นที่ในนราธิวาสยกกาลังกวาดล้าง ขจก. รวมซ้อน 3 วัน,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
(ข่าวภูมิภาค รอบค่า 25 มกราคม 2527): 1; “ขจก. กลุ่มทรงอิทธิพลที่ อ. รือเสาะ นราธิวาส เปิดปะทะ 3 ครั้งกับ
เจ้าหน้าที่อีก,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 13 มิถุนายน 2527): 2; “เจ้าหน้าที่เกิดปะทะกาลัง
ขจก. ที่ อ.ศรีสาคร นราธิวาสอีก,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 1 กรกฎาคม 2527): 2.
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นายธวัชชัย สมสมาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในขณะนั้นแสดงความยินดีต่อผลงานดังกล่าว
เนื่องจากทาให้ประชาชน “รอดพ้นจากความเหี้ยมโหดของโจรก่อการร้าย”393
ทางด้านจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ตารวจได้เข้าปะทะพูโลกลุ่มนายดอเลาะ ตะโละเว เจ้าหน้าที่
สามารถยึดค่าย อาวุธ เครื่องเวชภัณฑ์ และสังหารกองกาลังกลุ่มนี้ไป 4 คน เมื่อเดือนกันยายน ปี
2525394 ปี 2527 ตารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จังหวัดยะลา ภายใต้การนาของร.ต.ต.ถาวร ชุมทอง
ได้นากาลังเข้าพิสูจน์ทราบกองกาลังของขจก.ในพื้นที่บ้านจาเราะซีโป๊ะ ตาบลสะเอ๊ะ อาเภอเมือง
ยะลา แต่สามารถยึดได้เพียงแค่ค่ายเปล่า395 พ.ท.บัญชร ชวาลศิลป์ ผู้ช่วยหัวหน้ากองกิจการพลเรือน
กองทัพภาคที่ 4 รายงานว่า ระหว่างเดือนตุลาคม ปี 2526-กันยายน ปี 2527 เจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าทา
การปะทะกับขจก. 15 ครั้ง ยึดค่ายได้ 15 แห่ง เจ้าหน้าที่เชื่อว่ากองกาลังของขจก.ในขณะนี้มี อยู่
ทั้ ง หมดประมาณ 120 คน มี แ นวร่ ว ม 650 คน และมี ก าลั ง หนุ น ประมาณ 3,000 คน 396เดื อ น
พฤศจิกายน ปี 2527 ตารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 1235 ภายใต้การนาของ ร.ต.ท.สุรชาติ รักชูชื่น
ได้เข้าทาการกวาดล้างกองกาลังของกลุ่มนายเซ็ง พร่อน บริเวณเทือกเขาบ้านบังโบ ตาบลลาพะยา
อาเภอเมืองยะลา397
แต่การโหมปราบปรามกองกาลั งติดอาวุธ เหล่ านี้ของภาครั ฐ เป็นการบีบให้ กองกาลั งได้
ตอบสนองโดยการกาจัดข้าราชการนอกฝ่ายปราบปรามและมุสลิมในพื้นที่ที่ช่วยเหลืองานข่าวในการ
ปราบปรามของรัฐ เช่นในกรณีของการสังหารนายอุสมาน หะยียิ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านกูแย
ตาบลสะเอ๊ะ อาเภอเมืองยะลา ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มนายดอเลาะ ตะโล๊ะเว 398 ในปี
เดีย วกัน นี้ นอกจากจั งหวัดยะลาและนราธิ ว าสแล้ ว ในพื้นที่เขตอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
เจ้าหน้าที่ตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 4392 และเจ้าหน้าที่สถานีตารวจภูธรอาเภอสะบ้าย้อย ได้
เข้าปราบปรามกองกาลังกลุ่มนายไซสูง นาโต้ ซึ่งมีเคลื่อนไหวอยู่ในเขตรอยต่อของสามจังหวัด คือ
393
394

“ผู้ว่าฯ ดีใจ 6 วันโจรตาย ยึดปืนเพียบ! กานัลเงินธารน้าใจทั่วถึง,” ชาวใต้ (6 มิถุนายน 2528): 1, 10.
ปราโมทย์ กระมุท และระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์, “ปฏิทินข่าวภาคใต้,” รูสมิแล 6, 1 (กันยายน-ธันวาคม

2525): 6.
395

“นปพ. ยะลา ยึดค่าย ขจก. 12 หลัง ร.ต.ต. บาดเจ็บหนึ่งคน,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค
รอบค่า 2 มกราคม 2527): 1.
396
หอจดหมายเหตุ, ก/1/2527/82 ปัญหาภาคใต้และนโยบายใต้ร่มเย็นของพลเอกหาญ ลีนานนท์ (3
มกราคม-27 ธันวาคม 2527) (ปึกที่ 2 ในจานวน 2 ปึก), หน้า 61.
397
“นปพ. 1235 ยะลา ปะทะกับ ขจก.ผลตารวจสาหัสหนึ่งคน,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค
รอบค่า 20 พฤศจิกายน 2527): 2.
398
“ผบ.พตท. 43 มอบเงิน 37,875 บาท ให้ผู้เสียชีวิตที่ช่วยราชการปราบ ขจก. ,” สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 7 ตุลาคม 2527): 3.
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ปัตตานี ยะลา และสงขลา และมักออกข่ มขู่ประชาชนในเขตบ้านแกแดะ ตาบลบ้านโหนด อาเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อยู่เสมอ399
ปี 2528 การกวาดล้างกองกาลั งติดอาวุธในพื้นที่จังหวัดยะลายังเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง
เดือนกุมภาพันธ์ นายวิเชียร สุวรรณรัตน์ นายอาเภอยะลา ได้นากาลังเข้ากวาดล้างกลุ่มนายหะรงค์
ลีแต ในบ้านปอเยาะ หมู่ที่ 4 ตาบลกาบัง อาเภอเมืองยะลา ในพื้นที่เดียวกันนี้นายวิเชียรยังสืบทราบ
ว่ากองกาลังกลุ่มนายเปาะลายู ได้เข้ามาเคลื่อนไหวอีกกลุ่มหนึ่งจึงมีการส่งกาลังเจ้าหน้าที่เข้าทาการ
ปราบปรามกองกาลังกลุ่มนี้บริเวณภูเขาบาตูจานัง400
ตารางที่ 11: ตารางแสดงการก่อการของขบวนการโจรก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในรอบปี 2528 (นับเป็นจานวนครั้ง)401
จังหวัด
ยะลา
นราธิวาส
ปัตตานี
สงขลา

พูโล
9
2
-

บีอาร์เอ็น
13
6
1

กลุ่มอื่นๆ
2
2
-

จากข้อมูลของสานักงานจังหวัดยะลาระบุว่า แม้ในปี 2529 ยังมีขจก. เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่
จังหวัดยะลาอีกกว่า 14 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนายรอซะหรือรอซา บูราซอ หรือเจ๊ะกูเป็ง กลุ่มนายดาโอ๊ะ
บูรากาซิง กลุ่มนายเจ๊ะกูมิ กลุ่มนายเจ๊ะมะอิง ดีสะเอ๊ะ กลุ่มนายกอเดร์ แกแดะ กลุ่มนายบง กลุ่มนาย
ไซนุง กลุ่มนายมะ สุไหงบาตู กับนายสะตอปา กลุ่ มนายดาโอ๊ะ ดีส ะเอ๊ะ ทั้งหมดสั งกัดบีอาร์เอ็น
นอกจากนั้นยังมีกลุ่มนายดอเลาะ ตะโล๊ะเว กลุ่มนายกอเดร์ เกี๊ยะ กลุ่มนายดอเลาะ นาโต้ กลุ่มนาย

399

“ตชด. ปะทะ ขจก.ที่สะบ้าย้อย สงขลา,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 7 พฤษภาคม

2527): 1.
400

“พื้นที่ 2 อาเภอที่ยะลาเกิดปะทะกับ ขจก. และ จคม. อีก,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบ
ค่า 26 กุมภาพันธ์ 2528): 1.; “ขจก.กับเจ้าหน้าที่เกิดปะทะกันขึ้นอีกที่ อ.ยะหา,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบบ่าย 23 สิงหาคม 2528): 2.
401
ปรับปรุงจาก ศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้, สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
(เอกสารอัดสาเนา), หน้า 3 อ้างถึงใน ดรุณี บุญภิบาล, การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กับจังหวัดสตูล ซึ่งมีผลกระทบต่อการปกครอง (สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2530),
หน้า 79.
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รอยะ โคกนิบง และกลุ่มนายกอยา หะยีนาอิง ที่สังกัดขบวนการพูโล 402 ส่วนจังหวัดนราธิวาสมีการ
เคลื่อนไหวอยู่ทั้งพูโลและบีอาร์เอ็น โดยพูโลมีการเคลื่อนไหวอยู่ 8 กลุ่มย่อย มีกาลังปฏิบัติการ 100
คน ส่วนบีอาร์เอ็นมีกาลังปฏิบัติการอยู่ราว 160 คน403
5.3.1.7. การมอบตัวของกองก่าลังติดอาวุธและการลดลงของความรุนแรง
“...ชาวไทยมุสลิมที่ชายแดนไทย-มาเลย์ พอใจและร่มเย็นลงไปมาก ขจก.ตอนนี้
ก็ออกมามอบตัวกันใหญ่ ที่อยู่ในมาเลย์ก็ถืออาวุธออกมามอบตัว ตัวจักรส่าคัญออกมา
เกือบหมดแล้ว...เรื่องการจับครู เผาโรงเรียนเงียบไม่ปรากฏให้เห็นอีก...เดี๋ยวนี้ครูไปไหน
มาไหนสบายมากครับ...ขจก.ที่ออกมามอบตัวพูดอยู่ได้ 3 ค่าคือ ใต้ร่มเย็น ปลอดภัย และ
พล.ท.หาญ เขารู้ทั่วหมดว่านโยบายใต้ร่มเย็นให้ความร่มเย็นเขาอย่างไร ความคิดที่จะ
แบ่ งแยกจะค่อยลดลงจนไม่มีเหลื อ (นั่นท่าให้ เห็ นว่านโยบายใต้ร่มเย็นนั้น)...ถูกต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของเขา”404 “…พอเริ่มนโยบายใต้ร่มเย็น ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม
ไม่มกี ารฆ่ากัน ไม่มี ขจก.มาฆ่าไทยพุทธ...แล้วพี่น้องไทยมุสลิมก็เป็นมิตรกับเรา ถิ่นฐานที่
เราไม่เคยไปได้ เดี๋ยวนี้ไปได้หมดทุกหนทุกแห่งใน 4 จังหวัด”405
การประกาศความสาเร็จของพล.ท.หาญ ลีนานนท์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ซึ่งมีบทบาทในการออก
นโยบายใต้ร่มเย็นดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2526 ในขณะเดียวกันกลุ่มคนบางกลุ่มกลับเห็นว่านโยบายใต้
ร่มเย็นที่พล.ท.หาญ ภาคภูมิใจในความสาเร็จนั้นไม่ได้ประสบความสาเร็จอย่างที่พล.ท.หาญคิด นาย
สัมพันธ์ ทองสมัคร ส.ส.จังหวัดนครศรีธ รรมราช เป็นหนึ่งในกลุ่ มคนเหล่ านี้ที่ออกมาประกาศว่า
นโยบายใต้ร่มเย็นเป็น “แผนที่ดีทางตัวหนังสือ แต่ด้านการปฏิบัติล้มเหลว” เพราะข้าราชการและผู้มี
อิ ท ธิ พ ลในพื้ น ที่ ไ ม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น ตามนโยบายนี้ 406 นายประกิ ต อุ ต ตโมต รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้วิจารณ์ไปถึงนโยบาย 66/23 ซึ่งเป็นที่มาของนโยบายใต้ร่มเย็นว่า ไม่
402

สานักงานจังหวัดยะลา, บรรยายสรุปจังหวัดยะลา 2529 (เอกสารอัดสาเนา), หน้า 40 อ้างถึงใน เรื่อง

เดียวกัน.
403

สานักงานจังหวัดนราธิวาส, เอกสารประกอบการบรรยายสรุปจังหวัดนราธิวาส (เอกสารอัดสาเนา),
หน้า 72 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 79-80.
404
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2526/51 พลโทหาญ ลีนานนท์และนโยบายใต้ร่มเย็น (8 มกราคม-24
ธันวาคม 2526) (ปึกที่ 3 ในจานวน 4 ปึก), หน้า 128.
405
“สัมภาษณ์พิเศษพล.ท.หาญ ลีนานนท์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาผู้บัญชาการทหารสูงสุด
,” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (16 ตุลาคม 2526) ใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 162.
406
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 1 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 21.
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สามารถใช้กับกองกาลังติดอาวุธ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เนื่องจากมีสมาชิกของกองกาลัง
เหล่านี้โดยเฉพาะขจก.หลายรุ่น ที่มามอบตัวกับทางการแล้ว แต่พบว่ากลับไปร่วมมือกับกองกาลัง
เหล่านี้อีกในภายหลัง407
อย่ า งไรก็ต ามในยุ คสมัย ที่ พล.อ.เปรม ติณ สู ล านนท์ บริห ารประเทศและสภาวะที่มี การ
ประกาศใช้นโยบาย 66/2523 และนโยบายใต้ร่มเย็นอยู่นี้ถือได้ว่า เป็นช่วงที่รัฐใช้ความพยายามใน
การชักชวนสมาชิกของกองกาลังติดอาวุธทั้งหลายให้กลับมาใช้วิถีชีวิตตามปกติภายใต้รัฐไทย 408 หรือ
เป็นการ “กล่อมให้ฝ่ายเห็นต่างจากรัฐเข้ามาอยู่ในอาณัติ ”409 ของรัฐ เห็นได้จากสถิติที่พล.ท.หาญให้
มาว่า ระหว่างเดือนตุลาคม ปี 2524 ถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2525 มีสมาชิกของกองกาลังติดอาวุธเข้า
มามอบตัวกว่า 110 คน ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมปี 2525 มีสมาชิกขจก.มามอบตัวอีก 4
คน410
ปลายปี 2525 ในจังหวัดปัตตานีมีการเข้ามามอบตัว ของสมาชิกกองกาลังติดอาวุธไม่ว่าจะ
เป็นการมอบตัวของนายดอแม กีติง หรือชื่อจัดตั้ง แมกะแอ นายาแซ วามะ สมาชิกพูโล นายอาซิ
อาแวร์ หัวหน้ากองกาลังติดอาวุธภายใต้กลุ่มนายหะยีสะมะแอ ท่าน้า (สังกัดพูโล) พร้อมลูกน้องของ
ตน คือ นายดอเลาะห์ สะละแม นายบือราเฮง อาแวร์ นายยาซิง แวร์ฮะมะ ทั้งหมดเคยปฏิบัติการใน
เขตอาเภอสายบุ รี ปานาเระ มายอ จังหวัด ปัตตานี อาเภอรื อเสาะ จั งหวัดนราธิว าส และเดือ น
ธั น วาคมมี น ายซี ร อยี สาลาแม เข้ า มามอบตั ว ทั้ ง หมดเข้ า มามอบตั ว ต่ อ นายปรี ช า มุ ต ตาหารั ช
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในขณะนั้น411
การเข้ามามอบตัวเป็นจานวนมากของสมาชิกกาลังติดอาวุธเหล่านี้ ทาให้มีข่าวลือจากนายผัน
จันทรปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในขณะนั้นว่า จะมีขจก.กว่า 1,000 คน เข้ามามอบตัวต่อ
ทางการ และทางกองทัพภาคที่ 4 และศอ.บต. กาลังจัดหาที่พักให้ผู้มามอบตัวเหล่านี้ เนื่องในขณะนี้

407

หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , ก/1/2529/69 คอมมิ ว นิ ส ต์ แ ละขบวนการก่ อ การร้ า ยกลุ่ ม ต่ า งๆ (13
มกราคม-7 ธันวาคม 2529) (จานวน 1 ปึก 53 หน้า), หน้า 19.
408
ดันแคน แม็กคาร์โก, ฉีกแผ่นดิน: อิสลามและปัญหาความชอบธรรมในภาคใต้ ประเทศไทย, หน้า 287.
409
เรื่องเดียวกัน, หน้า 87.
410
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 2 และ 4 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 82, 151.
411
ดู เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 4 และ 5 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 197, 209.; ปราโมทย์ กระมุท และระวีวรรณ
ชอุ่มพฤกษ์, “ปฏิทินข่าวภาคใต้,” รูสมิแล 6, 2 (มกราคม-เมษายน 2526): 6, 8.
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กลุ่มเหล่านี้ “...มองไม่เห็นอนาคตอีกต่อไป และความหวังที่จะชนะรัฐบาลก็ไม่มี ”412 ทั้งยังเลื่อมใสใน
พล.ท.หาญ ลีนานนท์ แม่ทัพภาคที่ 4 และเห็นด้วยกับนโยบาย 66/23413 ซึ่งเหตุผลที่เป็นไปได้มาก
ที่สุดคือเหตุผลข้อแรก อีกทั้งจานวนของกองกาลังติดอาวุธที่จะเข้ามามอบตัวก็มีมากจนเกินอัตราที่
เป็นจริง นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงและผอ. ศอ.บต.
ในขณะนั้น ให้ข้อมูลที่ต่างออกไปว่าการมอบตัวเป็นกลุ่มใหญ่ของกองกาลังเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นการ
ติดต่อให้มอบตัว เท่าที่มีในขณะนี้คือการมอบตัวเป็นระยะเท่านั้น414
ในปี 2527 นายนุเซ็ง กูนิง กานันตาบลลีอายร์ อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้นาตัวนาย
ดอเลาะ ตะโล๊ะเว สังกัดกลุ่มพูโล เข้ามามอบตัวที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีเจ้าหน้าฝ่ายความ
มั่นคงของรัฐหลายคนเป็นสักขีพยาน นายนุเซ็งให้เหตุผลที่ตนเข้ามอบตัวต่อทางการว่า “ระหว่างอยู่
ในป่า...ได้รับความล่าบากอดอยากและไม่มีความเป็นอิสรภาพของตนเอง นอกจากนี้ยังมีความห่วงใย
ต่อครอบครัว ซึ่งอยู่ข้างนอก จึงตัดสินใจออกมามอบตัวดังกล่าว”415 และสมาชิกขจก.ที่ออกมามอบ
ตั ว ก่ อ นหน้ า นี้ ไ ด้ ใ ห้ เ หตุ ผ ลที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น คื อ “ได้ รั บ ความล่ า บาก ไม่ ไ ด้ รั บ การเหลี ย วแลจาก
ขบวนการ”416
ภายใต้สภาวการณ์ที่กองกาลังติดอาวุธเหล่านี้อ่อนกาลังลงอย่างมาก เห็นได้จากการออกมา
มอบตัวอย่างต่อเนื่องของสมาชิก ทาให้ภาครัฐพยายามทาให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับสภาวการณ์ที่
เป็นปกติอย่างในทางกฎหมาย ในประมาณปี 2527 มีการประกาศยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกใน 8
อาเภอและ 1 กิ่งอาเภอของจังหวัดปัตตานี 417 เดือนมกราคมปีเดียวกันนี้นายผัน จันทรปาน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานี ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า ทางจังหวัดจะเสนอต่อกรมป่าไม้ให้จัดตั้งบริเวณ
เทือกเขาพูโล ที่เคยเป็นฐานกาลังสาคัญของกองกาลังติดอาวุธที่มีเป้าหมายในการแบ่งแยกดินแดน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นวนอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ มีน้าตก
412

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/212 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 2 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 59.
413
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 5 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 216.
414
เรื่องเดียวกัน, หน้า 218.
415
“กานัน ต.ตาลีอายร์ นา ขจก.เข้ามอบตัวต่อรอง ผอ.ปค.ปัตตานี, ” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบค่า 22 พฤษภาคม 2527): 2.
416
หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ , ก/1/2525/162 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศไทย-มาเลเซี ย : ปั ญ หา
ชายแดนไทย-มาเลเซีย (11 มกราคม-28 สิงหาคม 2525) (จานวน 1 ปึก 45 หน้า), หน้า 43.
417
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2527/82 ปัญหาภาคใต้และนโยบายใต้ร่มเย็นของพลเอกหาญ ลีนา
นนท์ (3 มกราคม-27 ธันวาคม 2527) (ปึกที่ 2 ในจานวน 2 ปึก), หน้า 63.
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สวยงาม บรรยากาศคล้ายกับจังหวัดเชียงใหม่ “เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ทางด้านขบวนการโจรก่อ
การร้าย (ขจก.) ในจังหวัดได้สลายตัวลงหมดแล้ว ” และจะเปิดหาดแมแม ในอาเภอปานาเระ เป็น
สถานท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง418
เดือนตุล าคมพล.ท.วัน ชัย จิตจานง แม่ทัพภาคที่ 4 ในช่วงเวลานั้น ได้ประกาศให้จังหวัด
ปัตตานีเป็นเขตสันติสุขถาวรในพิธีร่วมขวัญผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นสมาชิกของขจก.
มาก่อน โดยมีพล.อ.อาทิตย์ กาลังเอก ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อานวยการป้องกันการกระทา
อันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไปได้เป็นประธานในพิธี 419 ในปี 2528 ยังมีการเข้ามามอบตัวของสมาชิกบีอาร์
เอ็น 2 คน คือ นายยะโกะ สะตาปากับนายหะมะ ยีดา ที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 420 แม้จะมีการ
พยายามประกาศให้จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัด สันติสุขที่ปราศจากความรุนแรง แต่เมื่อดูจากสถิติคดี
ต่างๆ ในช่วงปี 2527-2528 ปรากฏว่าจังหวัดปัตตานีมีคดีเกิดขึ้นกว่า 2,170 คดี จนทาให้จังหวัดต้อง
เริ่มใช้นโยบาย “ลดอาชญากรรม ท่าการพัฒนา สร้างศรัทธามวลชน”ขึ้น421 แต่ในปี 2530 ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในจั ง หวั ด ปั ต ตานี ยั ง ช่ ว ยกั น รณรงค์ ใ ห้ จั ง หวั ด ปั ต ตานี เ ป็ น จั ง หวั ด น่ า เที่ ย วของ
ประเทศ422
ส่วนในจังหวัดนราธิวาส นายสวัสดิ์ แกล้วทะนง นายอาเภอบาเจาะ ได้นาตัวนายอาชิ สาแม
สมาชิกกลุ่มนายเปาะเยะ มะดิเยาะ หัวหน้าขจก.ที่เคยทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษ 2510
เข้ามอบตัวต่อนายชิต นิลพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในเดือนธันวาคม ปี 2525 นายอาชิให้
เหตุผลในการเข้ามอบตัวว่า “...ได้ดูทีวี ฟังวิทยุ และอ่านหนังสือพิมพ์ ว่าทางการจะไม่เอาเรื่องกับ
ขจก. ที่เข้ามอบตัว ประกอบกับอยู่ป่ามีแต่ความล่าบาก จึงตัดสินใจเข้ามอบตัว ”423 ปี 2527 นายนิม
หะยีสีแต อดีตสมาชิกกลุ่มนายมะยิ มะลิซู สังกัดกลุ่มบีเอ็นพีพี ได้เข้ามอบตัวต่อ กอ.รมน. จังหวัด
418

“เสนอตั้งวนอุทยานแห่งชาติที่ “เขาบูโด”,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวในประเทศ รอบเช้า 6
มกราคม 2527): 7.
419
“กองทัพภาคที่ 4 ประกาศให้พื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นเขตสันติสุขถาวร,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ในประเทศ รอบเช้า 16 ตุลาคม 2527): 13.
420
“นายอาเภอมายอ นาสอง ขจก.เข้ามอบตัวต่อทางการ,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า
24 เมษายน 2528): 3.
421
สานักงานจังหวัดปัตตานี, บรรยายสรุปจังหวัดปัตตานี 2530 (เอกสารอัดสาเนา), หน้า 44-48 อ้างถึง
ใน ดรุณี บุญภิบาล, การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส กับจังหวัด
สตูล ซึ่งมีผลกระทบต่อการปกครอง, หน้า 71-72.
422
แสงแดด, “ปัตตานีเขตปลอดอาวุธจริงหรือ!,” ชาวใต้ (21 กันยายน 2530): 6.
423
ปราโมทย์ กระมุท และระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์, “ปฏิทินข่าวภาคใต้,” รูสมิแล 6, 2 (มกราคม-เมษายน
2526):9.
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นราธิวาส ต่อมานายอับดุลลาเต๊ะ นามาศรี และนายลือแม มะโระ อดีตสมาชิกกลุ่มนายมะปิเย๊าะหรือ
มุสตามัน สังกัดบีอาร์เอ็น ได้เข้ามาติดต่อมอบตัวต่อนายวิเชียร สุนทรนนท์ นายอาเภอสุไหงปาดี และ
พ.ต.ท.มนัส เมฆารัฐ สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรอาเภอสุไหงปาดีในปีเดียวกัน424
ในจังหวัดยะลา นายมะยาเต็ง บาราเฮง สั งกัดกลุ่มนายเจ๊ะดิง อีตา เข้ามอบตั วต่อหน่ว ย
เฉพาะกิจที่ 43 อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ในเดือนสิงหาคม ปี 2525 เมื่อถึงเดือนกันยายนนายเจ๊ะดิง
อีตา หั ว หน้ ากองกาลั งติดอาวุธที่เคยทรงอิทธิพลที่สุ ดในเขตอาเภอเบตง และตามพรมแดนไทยมาเลเซีย ได้เข้ามอบตัวต่อทางการ พร้อมสมาชิกในกองกาลังของตนอีกกว่า 10 คน425 นายมะยาเต็ง
เล่าว่าตนออกมามอบตัวเพราะถูกกวาดล้างอย่างหนักจากเจ้าหน้าที่ 426 ส่วนนายเจ๊ะดิง หัวหน้ากลุ่ม
กลับให้เหตุผลว่า “เมื่อเข้าร่วมปฏิบัติการ...ระยะหนึ่งก็มีความคิดว่าผิดหลักปฏิบัติทางศาสนาและทาง
กลุ่มเกิดขัดใจกับหัวหน้าใหญ่ในมาเลเซีย”427
ปี 2526 ศอ.บต. ได้กาหนดโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการให้สมาชิกของกอง
กาลังติดอาวุธทุกกลุ่มในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาร่วมกับรัฐบาลในการพัฒนาชาติไทย โดยใช้ชื่อ
ว่า “โครงการ 999” จนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2527 มีผู้เข้ามอบตัว 642 คน เป็นสมาชิกขจก.
381 คน เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) 62 คน เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่ ง
ประเทศไทย (พคท.) 199 คน ในส่วนของขจก.ที่มามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนั้น เป็นสมาชิก
พูโล 209 คน สมาชิกบีอาร์เอ็น 135 คน เป็นสมาชิกบีเอ็นพีพี 37 คน428
พล.ท.วั น ชั ย จิ ต ต์ จ านง แม่ ทั พ กองทั พ ภาคที่ 4 และพล.ต.ต.พ่ ว ง ชู แ สง ผู้ บั ง คั บ การ
ตารวจภูธร 12 ให้ข้อมูลตรงกันว่าในช่วงปี 2527 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานการณ์ที่ดีกว่าช่วง
ก่อนหน้ามาก สถิติการก่ออาชญากรรมโดยทั่วไปเบาบางลง แต่ก่อการยังมีอยู่บ้างจากขจก.และพคม.

424

“อดีต ขจก.ที่นราธิวาสเข้ามอบตัวพร้อมอาวุธอีกหนึ่งราย,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (25 เมษายน
2527): 2.; “ขจก. กลุ่มนายมะปิเย๊าะ หรือมุสตามัน 2 คนเข้ามอบตัวที่นราธิวาส,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบค่า 27 ตุลาคม 2527): 1.
425
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 3 และ 4 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 140, 195.
426
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 4 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 140.
427
ปราโมทย์ กระมุท และระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์, “ปฏิทินข่าวภาคใต้,” รูสมิแล 6, 1 (กันยายน-ธันวาคม
2525): 8.
428
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, บทบาทองค์กรของรัฐในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ยะลา: ม.ป.ท., 2527), หน้า 14.
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ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย429 นายอนันต์ อนันตกูล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการ
พิเศษ และผอ. ศอ.บต ถึงกับกล่าวว่า “หากสถานการณ์มันดีอย่างขณะนี้ไปอีก 2 ปีต่อไปก็อาจยุบ
ศอ.บต.ได้”430 นายนิวัตน์ พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กล่าวยืนยันว่า “...ในปัจจุบันพื้นที่จังหวัด
ยะลามีความสงบพอสมควร ปัญหาโจรก่อ การร้ายเบาบางลงอย่างน่าพอใจ...”431 และในปีเดียวกันนี้
ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการข่าวและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทาง
ภาคใต้” (ศข. พช. ต.) เพื่อดาเนินการให้กองกาลังติดอาวุธทุกกลุ่มออกมามอบตัวต่อทางการพร้อม
อาวุธยุทโธปกรณ์432
พล.อ.อาทิตย์ กาลังเอก ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบก ได้สรุปสถานการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2528 ระหว่างที่ไปเป็นประธานในพิธี “รับขวัญ ผู้กลับใจ” ที่ศาลา
กลางจังหวัดปัตตานีว่า มีสมาชิกของกองกาลังติดอาวุธในพื้นที่ที่เข้ามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
มีพูโล 93 คน บีอาร์เอ็น 81 คน บีเอ็นพีพี 6 คน พคม. 9 คน พคท. 4 คน และกองกาลังอื่นๆอีก 14
คน รวม 220 คน433พล.ท.วันชัย จิตต์จานงค์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่าในช่วงเวลานี้
“...กลุ่มของโจรคอมมิวนิสต์มลายาและขบวนการโจรก่อการร้ายอยู่ในฐานะที่
พ่ า ยแพ้ ทั้ ง ทางด้ า นการเมื อ งและการทหาร ดั ง นั้ น จึ ง ปฏิ บั ติ ก ารก่ อ กวนสร้ า งความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบต่างๆ เช่น การเรียกค่าคุ้มครอง และการ
ประกอบอาชญากรรมต่าง”434
ในจั งหวัดสงขลา นายนิ วัฒ น์ สวัส ดิ์แก้ว นายอาเภอสะบ้าย้อย ได้นานางสะรีป๊ะ มะสะ
สมาชิกบีอาร์เอ็น กลุ่ม นายเปาะยะลา เข้ามอบตัวต่อนายอเนก โรจนไพบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา ในเดือนพฤษภาคม ปี 2528 นางสะรีป๊ะให้เหตุผลที่ตนเข้ามอบตัวว่า “เนื่องจากทนสภาพ
ความยากล่าบากไม่ไหว ประกอบกับการที่ทางราชการได้เปิดโอกาสให้ผู้หลงผิดได้กลับตัวกลับใจ

429

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2527/82 ปัญหาภาคใต้และนโยบายใต้ร่มเย็นของพลเอกหาญ ลีนา
นนท์ (3 มกราคม-27 ธันวาคม 2527) (ปึกที่ 2 ในจานวน 2 ปึก), หน้า 26, 66.
430
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 1 ในจานวน 2 ปึก), หน้า 15.
431
“ยะลา โจรเบาบางน่าพอใจ,” ชาวใต้ (16 เมษายน 2528): 1, 10.
432
“ตั้งศูนย์ข่าวทางภาคใต้ให้ผู้ก่อการร้ายทุกรูปแบบยุติการต่อสู้กับรัฐแล้ว,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
(ข่าวภูมิภาค รอบค่า 18 กรกฎาคม 2527): 4.
433
ยูซุฟ เอ็น อานาม, “ห่วงบ้านกังวลเมือง,” ชาวใต้ (21 เมษายน 2528): 4.
434
“แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยถึงสถานการณ์ทั่วไปของจังหวัดชายแดนภาคใต้, ” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
(ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 14 มิถุนายน 2528): 1.
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...”435 ในปีถัดมานายอาโซ๊ะ ตายี สมาชิกกลุ่มจูยี สังกัดบีอาร์เอ็น เข้ามอบตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ยะลา เนื่องจาก “...เกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องหลบหนีการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่”436
สมาชิกของกองกาลังที่เข้ามามอบตัวเหล่านี้จะเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย” ที่รัฐจะไม่เอาผิด
ในทางอาญาย้อนหลัง และรัฐจะช่วยจัดสรรที่ดินทากินในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จานวนหนึ่ง
เพื่อ “การเริ่มต้นชีวิตใหม่ และสามารถด่ารงชีวิตด้วยตนเอง” เช่นในกรณีของจังหวัดยะลา ได้มีการ
จัดพิธีมอบที่ดินทากินแก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเหล่านี้รุ่นแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2529 จานวน 34 คน
คนละ 18 ไร่ โดยในปีดังกล่าวมีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งสิ้นกว่า
1,000 คน437 ส่วนนายวิโรจน์ ราชรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยังเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหากลุ่ม
วัยรุ่นออกปล้นจี้ประชาชนและมีกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับการอบรมทางด้ านการยุทธ์จากตะวันออกกลาง
ด้วยการจัดหาที่ดินประมาณ 2,000 ไร่ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีที่ทากิน438 แต่โครงการจัดสรรที่ดินทา
กินให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่เคยเป็นสมาชิกกองกาลังติดอาวุธเหล่านี้ของรัฐ ด้านหนึ่งถูกมองว่ารัฐให้
การต้อนรับและให้บาเหน็ จรางวัล รวมถึงสวัส ดิการนานัปการแก่คนที่เคยสังหารครู เผาโรงเรียน
สังหารเจ้าหน้าที่รัฐ ก่อวินาศกรรม แต่คนไทย (พุทธ) ในพื้นที่ที่เป็นคนดี ไม่เคยสังหารเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่
เคยเผาโรงเรียน ญาติพี่น้องถูกกลุ่มคนเหล่านั้นสังหาร คนไทยเหล่านี้กลับยากจน เสี่ยงภัย และถูก
เบียดเบียนอยู่เช่นเดิม ไม่เคยได้รับสวัสดิการใดๆจากรัฐ439
ตารางที่ 12 : ตารางแสดงรายชื่อ สมาชิ กของขบวนการโจรก่ อการร้ ายที่เ ข้า มอบตั ว ต่ อ
ทางการ (เท่าที่รวบรวมรายชื่อได้)
ชื่อ
นายดอแม กีติง
นายอาแซ วามะ
นายอาซิ อาแวร์
นายดอเลาะห์ สะละแม
435

วันที่มอบตัว
13 ต.ค. 2525
7 พ.ย. 2525
8 พ.ย. 2525
8 พ.ย. 2525

สังกัด
พูโล
กลุ่มนายหะยีสะมะแอ ท่าน้า (พูโล)
กลุ่มนายหะยีสะมะแอ ท่าน้า (พูโล)

จังหวัด
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี

“สมาชิกขบวนการโจรก่อการร้ายเข้ามอบตัวต่อ ผวจ.สงขลา,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค
รอบค่า 31 พฤษภาคม 2528): 1;
436
“โจรจูยี บี อาร์ เอ็น เข้ามอบตัวกับทางราชการ,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 30
พฤษภาคม 2529): 1.
437
“ศอ.บต. ร่วมกับ บช. พตท. 43 จัดสรรที่ดินทากินแก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
(21 มีนาคม 2529): 2.
438
ยูซุฟ เอ็น อานาม, “ห่วงบ้านกังวลเมือง,” ชาวใต้ (21 เมษายน 2528): 4.
439
สันติพร, “เพื่อความอยู่รอด,” ไทยทักษิณ (1-7 กรกฎาคม 2532): 2.
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นายบือราเฮง อาแวร์
นายยาซิง แวร์ฮะมะ
นายซีรอยี สาลาแม
นายดอเลาะ วาหะ
นายสะมะแอ

8 พ.ย. 2525 กลุ่มนายหะยีสะมะแอ ท่าน้า (พูโล)
8 พ.ย. 2525 กลุ่มนายหะยีสะมะแอ ท่าน้า (พูโล)
7 ธ.ค. 2525
22 พ.ค. 2527 กลุ่มนายดอเลาะ ตะโล๊ะเว (พูโล)
14-15 เม.ย.
บีอาร์เอ็น
2527
นายยะโกะ สะตาปา
24 เม.ย. 2528
บีอาร์เอ็น
นายหะมะ ยีดา
24 เม.ย. 2528
บีอาร์เอ็น
นายอาชิ สาแม
26 ธ.ค. 2525
กลุ่มนายเปาะเยะ มะดิเยาะ
นายนิม หะยีสะแต
25 เม.ย. 2527
กลุ่มนายมะ มะลิซู (บีเอ็นพีพี)
นายอับดุลลาเต๊ะ นามา 24 ต.ค. 2527 กลุ่มมะปิเย๊าะ หรือมุสตามัน (บีอาร์
ศรี
เอ็น)
นายลือแม มะโระ
24 ต.ค. 2527 กลุ่มมะปิเย๊าะ หรือมุสตามัน (บีอาร์
เอ็น)
นายมะยาเต็ง บาราเฮง 4 ส.ค. 2525
กลุ่มนายเจ๊ะดิง อีตา
นายเจ๊ะดิง อีตา
ปลายเดือน ก.ย.
2525
นายดือราแม แวกือจิ
2 เม.ย. 2528
กลุ่มนายดอเลาะ ตะโละเว
นายอาโซ๊ะ ตายี
26 พ.ค. 2529
บีอาร์เอ็น
นายมะซาดี ซีแด
นางสะรีป๊ะ มะสะ
31 พ.ค. 2528
กลุ่มนายเปาะยะลา (บีอาร์เอ็น)

ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
สงขลา

5.3.1.8. การคงอยู่ของความรุนแรง
“ขบวนการต่างๆลดน้อยลงไปมาก...แต่ก็ยังไม่สลายไปทีเดียว”440
คากล่าวยอมรับของนายปรีชา มุตตาหารัช อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในปี 2526 แสดง
ให้เห็นสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่แม้ว่ากองกาลังติดอาวุธอย่างขจก.จะ
อ่อนกาลังลงไปมาก แต่ในขณะเดียวกันกองกาลังเหล่านี้ยังไม่ได้สลายลงไปอย่างสิ้นเชิง หากแต่การก่อ
440

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2526 พลโทหาญ ลีนานนท์และนโยบายใต้ร่มเย็น (8 มกราคม-24
ธันวาคม 2526) (ปึกที่ 3 ในจานวน 4 ปึก), หน้า 152.
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การของกองกาลังติดอาวุธยังคงเกิดขึ้น อยู่แต่กาลังรบและความถี่ของการก่อการลดน้อยลงไปกว่า
ช่วงเวลาก่อนหน้าเท่านั้น ความรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในระยะเวลานี้แง่หนึ่งแสดงให้เห็นว่าความคับ
ข้องใจทางเศรษฐกิจหรือปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ที่รัฐให้ความสาคัญนั้นไม่ได้เป็น
รากเหง้าที่แท้จริงของความรุนแรง โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ถาโถมเข้ามาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จึงไม่สามารถแก้ปัญหาความรุนแรงได้อย่างเด็ดขาด และความชอบธรรมที่อิงคุณธรรม
แบบไทยและการพยายามสร้าง “ทัศนคติที่ถูกต้องในความเป็นคนไทย” ของรัฐผ่านโครงการทางด้าน
ต่างๆในเวลานี้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลที่แท้จริงนักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในยุคของพล.อ.
เปรม ติณสูลานนท์ และการบริหารภายใต้ศอ.บต. จึงเป็นการสร้างสงบได้เพียงระยะหนึ่ง แม้ในช่วง
ทศวรรษ 2530 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะดูเหมือน “ได้รับการปรับสภาพการณ์ให้เป็นปรกติ”441ก็
ตาม
การแก้ปัญหาของรัฐโดยการให้สมาชิกของกองกาลังติดอาวุธเข้ามามอบตัวและนิรโทษกรรม
ให้ เป็นกระบวนการที่มีปัญหาในตัวเองเช่นกัน กล่าวคือ แม้คนเหล่านี้กลับเข้ามามอบตัวต่อทางการ
แล้ว แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะกลับเข้าไปสมาชิกให้กองกาลังติดอาวุธเหล่านี้อีกครั้ง เช่น ในกรณีของ
นายอาแซ แลฮา ที่เจ้าหน้าที่ได้ยิงสังหารขณะเข้าพิสูจน์ทราบกองกาลังของบีอาร์เอ็น ในพื้นที่บ้าน
กะตูปะ ตาบลบันนังสาเรง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นผู้ที่เคยมอบตัวต่อทางการครั้งหนึ่งแล้ว แต่
กลับเข้าไปร่วมกับบีอาร์เอ็นอีกครั้งในปี 2527 เนื่องจากได้ยิงสังหารนางแอเซาะ มะลี และเจ้าหน้าที่
เชื่อว่านายอาแซ ยังเป็นผู้นาระเบิดไปวางข่มขู่เรียกค่าคุ้มครองบนถนนสายยะลา-เบตง442
แม้ในปี 2530 ความรุนแรงในพื้นที่ยังคงเกิดขึ้นในอัตราที่มาก การข่มขู่เรียกค่าคุ้มครอง การ
วางระเบิดสถานที่สาคัญ การลอบวางเพลิงสถานศึกษาของทางราชการ การยิงหรือวางเพลิงเผา
ยานพาหนะของภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ และการยิงสังหารประชาชนในพื้นที่มีอัตราที่สูงขึ้นกว่าปี
ก่อนหน้า443 ปี 2531 ภายใต้ร่มเงาของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
ฉบับที่ 2 มีการเผาโรงเรียนในกว่า 17 โรง มีครูที่ถูกสังหารเสียชีวิต คือ นายวิน ลีนิน นายณรงค์

441

ดันแคน แม็กคาร์โก, ฉีกแผ่นดิน: อิสลามและปัญหาความชอบธรรมในภาคใต้ ประเทศไทย, หน้า 3-4,
20, 87, 293, .
442
“ขบวนการโจร บี.อาร์.เอ็น.ออกแสดงอิทธิพลที่ยะลา-เกิดปะทะถึงตายกับเจ้าหน้าที่,” สานักข่าวไทย
อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 17 กันยายน 2528): 1.
443
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน, โครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ของชาวไทยใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กรุงเทพฯ: อักษรไทย, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์), หน้า 16.
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ธรรมศรี นายสุดใจ วงศ์กระจ่าง นายภูชิต ต่วนปูเต๊ะ444 ดังที่ พ.อ.ณรงค์ เด่นอุดม รองผ.บ. พตท. 43
จังหวัดยะลาได้รายงานต่อพล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นว่า “...กลุ่มโจรก่อ
การร้ายได้ปฏิบัติการรุนแรงเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2531 โดยได้ใช้ก่าลังติดอาวุธเข้าวางเพลิงพร้อมกัน
หลายแห่งในท้องที่จังหวัดนราธิวาสและยะลา...”445
เมื่อถึงปี 2532 จากข้อมูลของกองบัญชาการผสมพลเรือนตารวจทหารที่ 43 (พตท. 43) กอง
กาลั ง ติ ดอาวุ ธ ของขจก.มี ป ระมาณ 250-300 คน ที่ยั งเคลื่ อ นไหวในพื้น ที่อ ยู่ 446 เดื อนเมษายนปี
เดียวกันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจพบค่ายพักชั่วคราวจานวน 8 หลังของกองกาลังดังกล่าวในเขตตาบลศรี
บรรพต อาเภอศรีสาคร จังหวัดยนราธิวาส ยังคงปรากฏการทิ้งใบปลิวเพื่อเรียกค่าคุ้มครองจากการ
เดินรถในพื้นที่อาเภอบาเจาะ อาเภอยี่งอ และอาเภอศรีสาคร ในจังหวัดเดียวกันโดยกลุ่มพูโล มีการนา
กาลังเจ้าหน้าที่เข้าปะทะ 2 ครั้งในเขตอาเภอเมืองและอาเภอยะหา จังหวัดยะลา มีการวางระเบิดสวน
ยางพารา 1 ครั้ งที่อาเภอยี่ งอ พร้ อมทิ้ง จดหมายเรียกค่าคุ้มครอง มีการสังหารประชาชนในพื้นที่
อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทาให้ มีผู้เสียชีวิต 1 คน ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สามารถเข้าโจมตี
ค่ายพักของพูโลได้ 1 ครั้ง ที่อาเภอรามัน จังหวัดยะลา นอกจากนี้ยังพบค่ายพักของกองกาลังเหล่านี้
กระจายอยู่ในเขตป่าเขาของอาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อาเภอรามัน และอาเภอยะหา จั งหวัด
ยะลา447เดือนพฤษภาคม เกิดเหตุระเบิดที่ตลาดสด เทศบาลเมืองปัตตานี ทาให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน
บาดเจ็บนับสิบคน พ.ต.อ. สุธรรม วรรณตุง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรจังหวัดปัตตานียังคงยืนยัน

444

ได้แก่ โรงเรียนบ้านปาหนัน อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (กลุ่มบาฮารี โคกนิบงลงมือ) โรงเรียนไม้
แก่น อาเภอรามัน จังหวัดยะลา โรงเรียนท่าละมัย อาเภอยะหา จังหวัดยะลา โรงเรียนมาจอ อาเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี โรงเรียนบ้านลามัย อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (บีอาร์เอ็นลงมือ) โรงเรียนราชภักดี โรงเรียนตาเซะเหนือ
โรงเรียนบ้านบาโงกือแต โรงเรี ยนบ้านตลิ่งสูง โรงเรียนบือราแง อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนมะรื
อโบออก โรงเรียนประชาบารุงอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม อาเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส โรงเรียนป่าไหม้ อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านคลองขุด อาเภอหนองจิก จั งหวัดปัตตานี
โรงเรียนป่าบอน อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านกาเด็ง อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ดูรายละเอียด
ใน “รายงานสรุปผลการพิจารณาเรื่องสวัสดิภาพครูจังหวัดชายแดนภาคใต้,” ชาวใต้ (26 มิถุนายน 2532): 8-9, 13.
445
“ผบ.ทบ.ล่องใต้ติดตามผลโครงการฮารัปปันบารู,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 15
ธันวาคม 2532): 1.
446
กองอานวยการโครงการเพื่อความหวังใหม่, การประชุมสัมมนาเพื่อความมั่นคง (ครั้งที่ 2) ประจาปี
2533 โครงการเพื่อความหวังใหม่ “ฮารัปปันบารู” 5-7 กันยายน 2533 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ และโรงแรม เจ.บี. อ.หาดใหญ่ สงขลา (ม.ป.ท., 2533), หน้า 39.
447
“ขจก. เริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้น,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 1 เมษายน 2532): 3.
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หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ว่า “สถานการณ์โดยทั่วไปของจังหวัดปัตตานีไม่มีปัญหาอะไร การปราบปราม
ทางทหารอย่างหนักก็อาจจะเป็นผลท่าให้ขบวนการต่างๆสร้างความวุ่นวายขึ้น”448
ความรุ น แรงที่ยั งคงเกิดขึ้นอยู่อย่างไม่ลดละในเวลานี้ ทาให้ นายสมบูรณ์ สิทธิมนต์ ส.ส.
จั ง หวั ด กระบี่ แ ละคณะ ได้ เ สนอญั ต ติ ใ นสภาผู้ แ ทนราษฎรเรื่ อ ง “ความไม่ ป ลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดภาคใต้ ” และญัตติเรื่อง “ความไม่มั่นคงของจังหวัดภาคใต้ ” ของ
นายมาโนชญ์ วิชัยกุล ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยยกตัวอย่างถึงขบวนการโจรก่อการร้ายใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ก่อการเผาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตจังหวัดนราธิวาสและปัตตานี การ
เรียกค่าคุ้มครองจากเจ้าของสวนยางพาราเป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่อง “...และไม่มีทีท่าว่าขบวนการ
โจรก่อการร้ายเหล่านี้จะสงบลง สร้างความไม่มั่นใจในการประกอบอาชีพให้เกิดขึ้นกับประชาชนใน 4
จังหวัดทางภาคใต้ ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ยอมรับความสามารถของรัฐบาลในอันที่จะสร้างความสงบ
เรียบร้อยให้เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาคแห่งนี้ ”449 เช่นเดียวกับที่นายปรีชา บุญมี ส.ส. จังหวัดปัตตานีใน
ขณะนั้ น ได้ เล่ าผ่ าน ชาวใต้ (6 มิถุนายน 2532) ว่า “...ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น(ของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้)ในช่วงนี้ไม่มีความปลอดภัย จะเห็นได้ว่าอาชญากรรมไม่เว้ นแต่
ละวัน เดี๋ยวมีการลอบวางระเบิด เดี๋ยวมีการจับเรียกค่าไถ่ เดี๋ยวมีการจี้ เดี๋ยวมีการปล้น แล้วความ
ปลอดภัยจะมีหรือ”450
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนายอารีเพ็ญ อุตรสินธ์ ส.ส. จังหวัดนราธิวาส ได้ทาหนังสือร้องเรียน
เรื่องสวัสดิภาพครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาได้รับเรื่องร้องเรียนและได้
เดิ น ทางมาดู ส ถานการณ์ ใ นจั ง หวั ด ยะลา ปั ต ตานี และนราธิ ว าส ต่ อ มามี ก ารเสนอให้ จั ด ตั้ ง
“คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” และเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาที่รัฐได้
ดาเนินการแล้วทั้งสิ้น คือ เรื่องการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่นว่าเรื่องชาติกับเรื่องศาสนา
เป็นสิ่งที่แตกต่างกัน การยอมรับภาษาพื้นเมือง การเร่งพัฒนาชนบทห่างไกล กาจัดอิทธิพลมือ และ
ปฏิรูปการศึกษาภาคใต้ใหม่451
การยื่นญัตติและการร้องเรียนดังกล่าวของกลุ่มส.ส. ภาคใต้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์รุนแรงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงระอุอยู่ในปี 2532 เฉพาะเดือนมิถุนายนมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น
448

“เกิดเหตุระเบิดที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี ตาย 1 บาดเจ็บ 10,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบค่า 22 พฤษภาคม 2532): 3.
449
คณิต บุญพงษ์มณี, “ภาคใต้...ปลอดภัย..?,” ชาวใต้ (6 มิถุนายน 2532): 2.
450
คณิต บุญพงษ์มณี, “สัมภาษณ์ นายปรีชา บุญมี ส.ส. จังหวัดปัตตานี,” ชาวใต้ (6 มิถุนายน 2532): 7.
451
“ครูใต้ร้อง “มีภัย” ไม่ถูกลืม ส.ส.เตรียมเสนอแนวแก้,” ชาวใต้ (21 มิถุนายน 2532): 1, 3.

365
หลายครั้งในพื้นที่ วันที่ 2 มิถุนายน เกิดเหตุวางระเบิดขบวนรถเร็วสุไหงโก-ลก-กรุงเทพฯ บริเวณ
ระหว่างสถานีตันหยงมัสกับสถานีมะรือโบ หมู่ที่ 4 ตาบลเฉลิม อาเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส ทาให้
รถไฟขบวนดังกล่าวเสียหลักตกรางและพลิกคว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 คน เจ้าหน้าที่พบจดหมายสอง
ฉบับ วางไว้ในสถานที่เกิดเหตุ ฉบับแรกเนื้อหาระบุว่า การกระทาในครั้งนี้เป็นการล้างแค้นให้กับ
สมาชิกกลุ่มพูโล ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ยิงสังหารที่ อาเภอศรีสาคร จังหวั ดนราธิวาส ฉบับที่สองระบุว่า ห้าม
ไม่ให้ชาวมุสลิมใช้รถไฟและห้ามติดต่อกับรัฐบาลไทย หากไม่เชื่อจะไม่รับรองความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พย์ สิน จดหมายเป็น ภาษายาวี ประทับตราภาษาอังกฤษย่อว่า พี.ดี.เอ.เอฟ. (P.D.A.F.) ที่
หมายถึง “กองกาลังติดอาวุธ ขบวนการกู้ชาติปัตตานี ” พล.ต.ต. สาโรจน์ จินตวิโรจน์ ผบ. บกภ. 12
เชื่อว่าเป็นปฏิบัติการของกลุ่มนายบาฮาลี โคกนิบง ซึ่งเจ้าหน้าที่ยกกาลังเข้าปราบปรามในเดือนก่อน
หน้าและสามารถสังหารมือขวาของนายบาฮาลี คือ นายเจ๊ะอูมา ได้สาเร็จ ที่เขตบ้านกอบองอ หมู่ที่ 3
ตาบลศรีบรรพต อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส452 ในวันถัดมายังเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ามันของบริษัท
พิธานพาณิชย์ บนถนนตะลาพอ ตาบลตะลุบัน อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เนื่องจากกองกาลังติด
อาวุธต้องการค่าคุ้มครองจากบริษัทแห่งนี้ในจานวนเงิน 300,000 บาท453
ปลายเดือนมิถุนายนเกิดเหตุการณ์ยิงคนงานสร้างฝายทดน้าเพื่อทาน้าประปา บริเวณบ้าน
กาหยัวะ หมู่ที่ 5 ตาบลกาลีซ อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิว าส ทาให้คนงานเสียชีวิต 2 คน ได้รับ
บาดเจ็บ 1 คน พ.ต.อ.ไพโรจน์ ธนิกกุล ผู้กากับการตารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นากาลังเข้าตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุพบจดหมายเรียกค่าคุ้มครอง 1 ฉบับประทับตราของบีอาร์เอ็น โดยขอค่าคุ้มครอง
500,000 บาท จากทางการหรือคนงาน นายรื่น ช่างสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในขณะนั้น
เชื่อว่าเป็นการก่อการของบีอาร์เอ็น กลุ่มนายมะ สุไหงบาตู อาลียัส โต๊ะบาลา และดิง กูแบสาลอ 454
23 มิถุนายน เกิดเหตุระเบิดในตรอกระหว่างธนาคารเอเซียจากัด สาขายะลา กับธนาคารกรกรุงไทย
จากัดสาขายะลา ในเขตเทศบาลเมืองยะลา เหตุการณ์ทาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 คน ร.ต.อนุกูล สุภา
ไชยกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่คาดว่าเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้น่าจะเป็นการ
ก่อการของพูโลกลุ่มอาบูยาบาน455 ร.ต.อนุกูล ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ว่า

452

“พูโล เปิดบัญชีแค้นระเบิดรถไฟพินาศยับขู่ไทยมุสลิมห้ามใช้รถไฟ,” ชาวใต้ (6 มิถุนายน 2532): 1, 3,

14.
453

“ขจก. ได้ใจวางระเบิดปั๊มน้ามัน บ.พิธานพาณิชย์ขอสามแสน,” ชาวใต้ (6 มิถุนายน 2532): 1, 3.
454
“ขจก.ขบวนการบีอาร์เอ็นยิงคนงานตาย 2 ศพ ที่นราธิวาสวานนี้, ” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (22
มิถุนายน 2532): 3.
455
“ต้นเหตุระเบิดตรอกธนาคาร,” ชาวใต้ (26 มิถุนายน 2532): 1-4.
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“...ถึงแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ด้านการก่อการร้ายในภาคใต้จะดีขึ้นเป็นล่าดับ
แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีการลักลอบก่อวินาศกรรม เช่นวางระเบิดหน่วยงานราชการ หรือ
สถานที่ชุมชนอื่นๆ ซึ่งเชื่อว่าบุคคลผู้ไม่หวังดีบางกลุ่ม สร้างสถานการณ์ขึ้น เพื่อหวังผล
จากการดึ งเงิ น สนั บ สนุ น จากต่ า งประเทศ หรื อ เป็น การสร้ างสถานการณ์ เ พื่ อแสดง
อิทธิพลทางการเมือง”456
นอกจากการวางระเบิดหรือการยิงสังหารผู้คนแล้ว การเผาโรงเรียนและการลักพาตัวครูใน
พื้ น ที่ ยั ง เกิ ด ขึ้ น อยู่ ใ นจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ม้ จ ะมี ก ารออกโครงการฮารั ป ปั น บารู ในเดื อ น
พฤศจิกายนบีอาร์เอ็น ได้ลอบวางเพลิงโรงเรียนบ้านเจาะบือแบ หมู่ที่ 1 ตาบลบือมัน อาเภอรามัน
จังหวัดยะลา ในที่เกิดเหตุพบจดหมายภาษายาวีประทับตราบีอาร์เอ็น เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัว
ภรรยาคนหนึ่งของสมาชิกบีอาร์เอ็น ที่ถูกจับกุมในอาเภอเมืองยะลา457 เดือนธันวาคม กองกาลังติด
อาวุธไม่ทราบกลุ่มได้จับตัวนางฟอง บุญเพชร รักษาการอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนิคมพัฒนาตนเอง 3
อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทั้งสองเหตุการณ์นามาซึ่งการชุมนุมของคณะครูที่สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด (สปจ.) ยะลา เพื่อนัด หมายให้โรงเรียนในกลุ่มกว่า 300 โรง
หยุดการเรียนการสอน เพื่อมาชุมนุมกันที่สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาในเขตอาเภอของ
ตน และส่งตัวแทนเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเสนอเรื่องไปยังรัฐบาลหามาตรการให้ความคุ้มครอง
ครูในพื้นที่ แต่การนัดหมายดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเนื่ องจากนายสุธรรม ปั้นประเสริฐ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้เดินทางเข้ามาเจรจากับคณะครูจังหวัดยะลา458
ในที่สุดนางฟอง บุญเพชร ได้ถูกปล่อยตัวออกมาในเดือนเดียวกัน พร้อมกันกับที่ พล.อ.มานะ
รัตนโกเศศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการเรียกร้องของคณะครูยะลาว่า “...การ
จะให้รัฐบาลพูดรับรองประกันความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นั้น คงไม่มีใครกล้าพูด พูดได้แต่ว่าจะ
พยายามป้องกันอย่างดีที่สุด ไม่ให้เกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้อีก ”459 ต่อมาพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายกรัฐมนตรี ได้นาปัญหาของครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่
456

“ผู้ว่าฯยะลาระบุมีผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หวังเงินทุนจากต่างประเทศ,”
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 2 สิงหาคม 2532): 2.
457
“ขจก.เผาโรงเรียนที่อาเภอรามัญ ยะลา อาคารเรียนเสียหาย 2 หลัง,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
การเมือง-สังคม รอบค่า 28 พฤศจิกายน 2532): 14.
458
“ครู สปจ.ยะลาหยุดสอนประท้วง ขจก. แล้ว,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 25
ธันวาคม 2532): 3.
459
“พล.อ.มานะ ชี้การแก้ปัญหาครูภาคใต้ต้องใช้แนวทางสันติและการเมืองประกอบ,” สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. (ข่าวการเมือง-สังคม รอบเช้า 28 ธันวาคม 2532): 3.
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23 ธัน วาคม มีมติ ให้ ฝ่ า ยความมั่น คงทุ กหน่ว ยในพื้นที่ “ปราบปรามกลุ่ มโจรให้ ร าบคาบโดยเร็ ว
ที่สุด”460
อย่างไรก็ตามการกวาดล้างกองกาลังติดอาวุธในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2532 ยังคงเกิดขึ้นอยู่
5 ธันวาคม มีการนากาลังเจ้าหน้าที่หน่ว ยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ภายใต้การนาของเรือเอกอาคม
ภู่สุวรรณ ออกกวาดล้างกลุ่มนายดิง กูแบสาลอ ที่ฝ่ายข่าวของรัฐเชื่อว่ามีกาลังอยู่กว่า 90-100 คน
บริ เวณเทือกเขาบาตูปูเต๊ะ เทือกเขากูนุงจานอง ในเขตอาเภอศรีสาครต่อกับเขตอาเภอจะแนะ
จังหวัดนราธิวาส 461 ซึ่งทาให้เห็นว่าในปลายปี 2532 กองกาลังติดอาวุธเหล่านี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่
อย่างต่อเนื่อง แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและการปราบปรามของรัฐ เช่น กรณีของพล.ต.อนุสรณ์
กฤษณะเศรณี เลขานุการกองทัพบก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกองกาลังติดอาวุธในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ว่า กองกาลังเหล่านี้ ณ ขณะนี้นั้น “ไม่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศและไม่มี
อุดมการณ์ จึงเป็นโจรธรรมดา ไม่ใช่โจรก่อการร้าย และประชาชนไม่ให้การสนับสนุน เพราะโกรธแค้น
การกระท่าของ ขจก. ในช่วงหลังๆที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี จากรายงานของเจ้าหน้าที่พบว่า ยังมีการ
เคลื่อนไหวอยู่ โดยกระจัดกระจายเป็นกลุ่มเล็กๆ”462
พ.อ.ณรงค์ เด่นอุดม รองผู้บัญชาการกองบัญชาการผสมพลเรือนตารวจทหารที่ 43 (พตท.
43) จังหวัดยะลา กล่าวว่า แม้ขจก. จะเป็นกองกาลังติดอาวุธที่มีการเคลื่อนไหวมากกว่ากลุ่มอื่นๆใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ นขณะนี้ หากแต่ เ ป็ น “การกระท่ า ในลั ก ษณะโจรมิ จ ฉาชี พ ที่ ไ ม่ มี
อุดมการณ์แต่อย่างใด” ความรุนแรงในปี 2532 เมื่อเทียบกับปี 2531 นั้นถือว่าส่ว นใหญ่ลดลง 463
กองบัญชาการผสมพลเรือนตารวจทหารที่ 43 (พตท. 43) ได้ระบุสภาพการณ์ของกองกาลังขจก.ในปี
2532 ไว้ว่า
“...ฐานที่มั่นของ ขจก.ในลักษณะค่ายพักถาวรไม่มีอีกแล้ว ตลอดจนค่ายพัก
ชั่วคราวก็แทบจะไม่ปรากฏ พื้นที่ที่ ขจก.เคยเคลื่อนไหวในอดีตก็ถูกฝ่ายเราเข้าไปกดดัน
โดยตรง ขจก. ระดับ หน.กลุ่ม บางกลุ่มก็หลบหนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ในต่างประเทศ ขจก.
460

“กองทั พ ภาคที่ 4 เตรี ย มกวาดล้ า งกลุ่ ม โจรภาคใต้ ใ ห้ ร าบคาบ,” ส านั ก ข่ า วไทย อ.ส.ม.ท. (ข่ า ว
การเมือง-สังคม รอบเช้า 28 ธันวาคม 2532): 7.
461
“นาวิกโยธินภาคใต้กวาดล้างขบวนการโจรก่อการร้าย,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า
5 ธันวาคม 2532): 3.
462
“เลขานุการกองทัพบกชี้ ขจก.ที่เผา รร. จ.ยะลา ไม่เกี่ยวกัย จคม.,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
การเมือง-สังคม รอบค่า 30 พฤศจิกายน 2532): 6.
463
“ผบ. ทบ. ล่องใต้ติดตามผลโครงการฮารัปปันบารู,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 15
ธันวาคม 2532): 1.
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ที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่บางกลุ่มขาดผู้น่า บางกลุ่มต้องหลบหนีจากพื้ นที่เคลื่อนเดิม
ขณะเดี ย วกั น ก็ ป รากฏเหตุ ก ารณ์ ก รรโชกทรั พ ย์ เ กิ ด ขึ้ น ในหลายพื้ น ที่ แต่ พื้ น ที่ เ กิ ด
เหตุการณ์กรรโชกทรัพย์นั้ น มิได้มีกองก่าลังติดอาวุธ เคลื่อนไหวอยู่นั้น ย่อมแสดงว่า
ขจก.เริ่มหมดอิทธิพลในพื้นที่เดิม จึงพยายามแสดงอิทธิพลให้บุคคลทั่วไปเห็นว่า ขจก.
ยังคงมีอิทธิพลอยู่”464 “...ส่าหรับพฤติการณ์ของ ขจก.ในขณะนี้ได้พยายามใช้แนวร่วม
ด่าเนินการแทน โดยเฉพาะการกรรโชกทรัพย์ การส่งเสบียงอาหาร เนื่องจากขจก. ไม่
อาจเคลื่อนไหวได้โดยเสรี การสนับสนุนจากต่างประเทศน้อยลง เงินทุนต่างๆขาดแคลน
จึงมีความจ่าเป็นต้องเรียกค่าคุ้มครอง และกรรโชกทรัพย์ในหมู่ประชาชน แม้กระทั่งใน
หมู่คนไทยมุสลิมด้วยกัน ยิ่งเป็นการเน้นให้เห็นสภาพเสื่อมทรุดของขบวนการโจรก่อการ
ร้าย อันเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่ว นใหญ่ไม่ให้การสนับสนุน สภาวะของขจก.
ต้องตกอยู่ในสภาพย่่าแย่ อ่อนแอลงทุกขณะ”465
ทางด้านกองอานวยการโครงการเพื่อความหวังใหม่ได้ยืนยันความสาเร็จในการดาเนินการ
ของตนว่า การส่งหน่วยพิทักษ์ประชาชน (นพป.) เข้าปฏิบัติการในหมู่บ้านเป้าหมาย 89 หมู่บ้านนั้น
ประสบความสาเร็จในการคุ้มครองประชาชนจากการก่อการร้ายทุกรูปแบบ เนื่องจากสถิติการก่อการ
ร้ายลดลงตามลาดังตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม ปี 2532466 และ “ไม่มีการก่อการร้ายทุกรูปแบบเกิดขึ้น
ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่รับผิดชอบอยู่”467 รวมถึงไม่มีการเรียกค่าคุ้มครอง และสามารถตัดขาดการ
ติ ด ต่ อ สนั บ สนุ น ระหว่ า งหมู่ บ้ า นเป้ า หมายกั บ กองก าลั ง ติ ด อาวุ ธ ที่ มี ฐ านก าลั ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ป่ า เขา
ประชาชนในหมู่ต่างมีความพอใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี468
แม้ว่าหน่ ว ยงานฝ่ ายรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ทุกฝ่าย จะให้การเป็นเสียงเดียวกันว่ารัฐประสบความสาเร็จในการทาลายขุมกาลังหลักของกอง
กาลังติดอาวุธเหล่านี้ และสามารถใช้นโยบายที่สามารถดึงประชาชนที่เคยสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้เข้า
มาอยู่ฝ่ายของรัฐได้ แต่การเคลื่อนไหวก่อความรุนแรงที่จัดได้ว่าอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างถี่ในปี 2532 ซึ่ง
464

กองอานวยการโครงการเพื่อความหวังใหม่, การประชุมสัมมนาเพื่อความมั่นคง (ครั้งที่ 2) ประจาปี
2533 โครงการเพื่อความหวังใหม่ “ฮารัปปันบารู” 5-7 กันยายน 2533 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ และโรงแรม เจ.บี. อ.หาดใหญ่ สงขลา, หน้า 34.
465
เรื่องเดียวกัน, หน้า 35.
466
กองอานวยการโครงการเพื่อความหวังใหม่, โครงการเพื่อความหวังใหม่ของชาวไทย 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), หน้า 54.
467
เรื่องเดียวกัน, หน้า 22.
468
กองอานวยการโครงการเพื่อความหวังใหม่, ฮารัปปันบารู (กรุงเทพฯ: มิตรสยาม, ม.ป.ป.), หน้า 30.
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เป็นปีที่อยู่ภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2531 และโครงการ
พัฒ นาเพื่อความหวั งใหม่ ของชาวไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ห รือ โครงการฮารัปปั นบารู ที่
ดาเนินการมาตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ปี 2532 สิ่งนี้ทาให้เห็นว่ากองกาลังติดอาวุธที่มีเป้าหมายใน
การแบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกจากรัฐไทย ไม่เคยสิ้นสลายลงอย่างสิ้น เชิง ไม่ว่าจะ
ด้วยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหรือการปราบปรามของรัฐ หากแต่ยังเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการต่อกรกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรง และตกอยู่ในสภาวะอ่อนกาลังรบ
และอุดมการณ์ในบางช่วงเวลาเท่านั้น
5.3.2. การเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะเวลานี้นอกจากจะประสบปัญหาเกี่ยวกับขบวนการโจร
ก่อการร้าย (ขจก.) แล้ว ในระยะเวลานี้ยังคงมีการเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มลายา
(พคม.) หรือ โจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) เป็นอีกหนึ่งในกองกาลังติดอาวุธที่เคลื่อนไหวอยู่ใน
พื้นที่แห่งเดียวกันนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวกองกาลังของพคม.มีการเคลื่อนไหวในเขตประเทศไทยอยู่ 3
กรม ได้แก่ กรมที่ 8 (กองทัพปฏิวัติประชาชนแห่งมลายา) ตั้งฐานกาลังอยู่ในบริเวณเทือกเขาน้าค้าง
เขตรอยต่อระหว่างอาเภอนาทวี กับอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และบางส่วนของจังหวัดสตูล มี
อี้เจียง เป็นผู้บัญชาการกรม (ผบ.กรม.) กรมที่ 10 (กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งมลายา) เคลื่อนไหว
อยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดนราธิวาส มีราซียิก อับดุลราซีดีล เป็นผบ.กรม. มีกองกาลังประมาณ 300 คน
เคลื่อนไหวในเขตอาเภอระแงะ สุไหงปาดี แว้ง และอาเภอสุคิริน และบางส่วนของอาเภอบันนั งสตา
และอาเภอธารโต จังหวัดยะลา กรมที่ 12 (กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งมลายา) ตั้งฐานกาลังอยู่ใน
เขตจังหวัดยะลา มี อาซีหรืออาเซอะ เป็นผบ.กรม. มีกาลังทั้งหมดประมาณ 950 คน แบ่งกองกาลัง
ออกเป็น 4 กลุ่มย่อย คือ กรม 12 เขต 1 (ตาเนอะแมเราะ) กาลังประมาณ 120-200 คน มีอาโหเป็น
หัวหน้า เคลื่อนไหวในตาบลตาเนาะแมเราะ ตาบลยะรม ตาบลเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา กรม
12 เขต 2 (กลุ่มมาร์กซ-เลนิน) มีกาลังประมาณ 500 คน มีอาหลินเป็นหัวหน้า กลุ่มนี้ยังแบ่งกาลังย่อย
อีกเป็น 7 กองร้ อย ได้แก่ กองร้อยที่ 2, 3, 4, 8, 12, 15, 20 เคลื่อนไหวในทิศตะวันตกของตาบล
ตาเนาะแมเราะ ตาบลอัยเยอร์เวง อาเภอเบตง ตาบลแม่หวาด อาเภอธารโต และอาเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา กรม 12 เขต 3 มีกาลังประมาณ 100 คน มีอาโปหรืออาปอเป็นหัวหน้า เคลื่อนไหวใน
พื้นที่ตาบลแม่หวาด อาเภอธารโต ตาบลอัยเยอร์เวง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา กรม 12 เขต 4 หรือ
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เขตพิเศษ มีกาลังประมาณ 200 คน มีอายาหรืออาเยาะ เป็นหัวหน้า เคลื่อนไหวในเขตอาเภอยะหา
และอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา469
ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2525 พคม.ได้ซุ่มโจมตีทหาร
มาเลเซีย ประมาณ 11 ครั้ง การโจมตีเกือบทุกครั้งจะมาจากฝั่ งไทยตามแนวที่ตั้งฐานของตารวจ
ตระเวนชายแดนหรือทหาร จึงมักทาให้ฝ่ายมาเลเซียมองว่าไทยไม่ได้ช่ วยเหลือตนในการปราบปราม
กองกาลังติดอาวุธของพคม. เท่าใดนัก470 และในต้นปี 2525 ยังได้ปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 29 ครั้ง ตาม
แนวพรมแดน 471 เดือนเมษายนปี เดีย วกัน พคม.กลุ่ มเปาะจิมะ ได้นากาลั งเข้าบัง คับนายสาและ
ชาวบ้ านในพื้น ที่ห มู่ที่ 7 ตาบลจะแนะ อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิว าส ให้ จ่ายเงิน 25,000 บาท
เนื่องจากกลุ่มเปาะจิมะเชื่อว่านายสาและเป็นผู้นาทางให้ทหารเข้าไปโจมตีพวกตน 472 พล.ท.หาญ
ลีนานนท์ แม่ทัพภาคที่ 4 เชื่อว่า พคม.จะถือว่าชาวมุสลิมเป็นศัตรู และ “...(พคม.) ที่เข้าปล้นขูดรีด พี่
น้องไทยมุสลิม ท่าให้พี่น้องไทยมุสลิมเข้าใจผิดกับพี่น้องไทยพุทธหรือเชื้อสายจีนว่า เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่
น้่าของจคม”473 หากความเชื่อของพล.ท.หาญ เป็นจริง อาจมีที่มาจากความมุ่งหมายในการปฏิวัติ
ประเทศมาเลเซียของพคม. นอกจากนี้การที่มาเลเซียมีการกาหนดให้กลุ่มประชากรเชื้อชาติมลายู ที่
นับถือศาสนาอิสลามเป็นชนชั้นหนึ่งของมาเลเซีย ที่จะได้รับสวัสดิการและสิท ธิต่างจากรัฐตามหลัก
“ภูมิปุตรา” พคม.ที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นชนชั้นสองของมาเลเซียจึง
อาจมีอคติดังกล่าวติดตัวมา คือ อาจทาให้มองชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีศาสนาและ
วัฒนธรรมมลายูใกล้เคียงกับชนชั้นหนึ่งของมาเลเซียเป็นลบไปด้วย474
469

ดรุณี บุญภิบาล, การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส กับ
จังหวัดสตูล ซึ่งมีผลกระทบต่อการปกครอง, หน้า 76-77.
470
ข้อมูลดังกล่าวมมากจาก พ.ท.ธวัชชัย พิณประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจที่ 53 ดู หอจดหมาย
เหตุ แห่งชาติ, ก/1/2525/162 ความสัม พัน ธ์ระหว่า งประเทศไทย-มาเลเซีย (11 มกราคม-28 ธัน วาคม 2525)
(จานวน 1 ปึก 45 หน้า), หน้า 1.
471
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 1 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 46.
472
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/212 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 2 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 66.
473
“บทสัมภาษณ์พิเศษ พล.ท.หาญ ลีนานนท์ แม่ทัพกองทัพภาคที่ 4,” มาตุภูมิ (30 กันยายน 2526) ใน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2526/51 พลโทหาญ ลีนานนท์และนโยบายใต้ร่มเย็น (8 มกราคม-24 ธันวาคม
2526) (ปึกที่ 3 ในจานวน 4 ปึก), หน้า 127.
474
“ภูมิปุตรา” เป็นชื่อเรียกในภาษามลายูแปลว่า “ลูกของแผ่นดิน” ใช้เรียกชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู
หรือชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นๆที่นับถือศาสนาอิสลาม และมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในประเทศมาเลเซีย แนวคิดเรื่องภูมิ

371
ในช่วงต้นปี 2525 พ.อ. สุฒณัลถ์ ประเสริฐสุข ผู้แทนผอ. กรป.กลาง กล่าวว่า ในระยะนี้
พคม. “ยั งคงปฏิบั ติการเพื่อความอยู่รอดของพวกตนเป็นส่ ว นใหญ่ เน้นหนักด้านประชุมราษฎร
โฆษณาชวนเชื่อ ข่มขู่ประชาชน เพื่อให้สนับสนุน...ทั้งทางการเงิน การข่าว (และทางด้าน) เสบียง
อาหาร” 475 กลุ่ มพ่ อ ค้า ที่ ทาหน้ าที่ ส่ งทุ น และเสบี ย งให้ กั บพคม. มั กอ้ า งว่ า “ถู ก ข่ม ขู่ ต้อ งเสี ย ค่ า
คุ้มครอง” จากข้อมูลของทางการพ่อค้าบางคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จาต้องเสียค่าคุ้ม ครองให้พ
คม.ปีละไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท476 นอกจากนี้พคม. ยังเก็บค่าคุ้มครองจาประชาชนที่อาศัยอยู่ตาม
แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย หรือที่ทางการไทยเรียกว่าว่า “ภาษีเถื่อน”การเก็บค่าคุ้มครองหรือภาษี
เถื่อนเหล่านี้มักดาเนินการมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงตรุษจีน 477 ส่วนการปฏิบัติการทางการทหารนั้น พคม.
จะหลีกเลี่ยงการปะทะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย การปะทะที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความพยายามในการรักษา
อิทธิพลของตนในพื้นที่เท่านั้น478 ดังที่ พ.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าวว่า “จคม.ไม่สู้ ชอบ
ถอยอย่างเดียว จะต่อต้านหนักก็ตรงพื้นที่ที่พวกเขามีผลประโยชน์อยู่เท่านั้น”479

ปุตราก่อรูปขึ้นมาตั้งแต่มาเลเซียอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ แต่แนวคิดนี้ถูกประกาศใช้เป็นนโยบายอย่างเป็น
ทางการภายหลังเหตุการณ์จลาจลทางเชื้อชาติครั้งใหญ่ในมาเลเซีย เมื่อปี 2512 (ค.ศ.1969) โดยนายกรัฐมนตรี ตุน
อับดุล ราซัก (Tun Abdul Razak) ภายใต้ชื่อว่า “นโยบายเศรษฐกิจใหม่ ” ซึ่งออกในปีถัดมา คือ ปี 2513 (ค.ศ.
1970) มีสาระสาคัญอยู่ที่ให้สิทธิพิเศษแก่ชาวมลายูในฐานะภูมิบุตรมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การศึกษา การกู้เงิน หรือการถือสัดส่วนหุ้นในการดาเนินธุรกิจ ปัจจัยหนึ่งของการออกนโยบายดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมา
จากการผูกขาดอานาจทางเศรษฐกิจของชาวจีนในมาเลเซีย ซึ่งทาให้ชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูหวาดระแวงว่ากลุ่ม
ชาวจีนจะใช้อานาจในทางเศรษฐกิจมาเอาเปรียบชาวมลายู ในขณะที่กลุ่มชาวมลายูส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถ
เพียงพอในการก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มนายทุนได้ ดู ศุภการ สิริไพศาล และอดิศร ศักดิ์สูง, ภูมิปุตรา: ประวัติศาสตร์ความ
ขัดแย้งและกระบวนการพัฒนาประเทศของมาเลเซีย (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554),
หน้า 14-16, 19.
475
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/212 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 2 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 70.
476
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 3 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 149.
477
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2527/82 ปัญหาภาคใต้และนโยบายใต้ร่มเย็นของพลเอกหาญ ลีนา
นนท์ (3 มกราคม-27 มีนาคม 2527) (ปึกที่ 2 ในจานวน 2 ปึก), หน้า 26, 68.
478
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/212 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 2 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 70.
479
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/162 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย (11 มกราคม28 ธันวาคม 2525) (จานวน 1 ปึก 45 หน้า), หน้า 11.
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อย่างที่กล่ าวไว้ในบทก่อนหน้าว่าพคม.ไม่ได้รวมตัวกันอย่างเป็นเอกภาพ แต่กลับมีความ
แตกแยกกันระหว่างหน่วยงานแต่ละกรมหรือแต่ละเขต ความขัดแย้งดังกล่าวแสดงออกมาในเดือน
พฤษภาคม ปี 2525 เมื่อพคม. เขต 2 ที่มีนายตงเพ่ง แซ่เหลี ยง เป็นหั ว หน้า ซึ่ง กุมอิทธิพลในหมู่
ชาวสวนยางและเหมืองแร่ในเขตตาบลยะรม อาเภอเบตง จังหวัดยะลา นากาลังติดอาวุธกว่า 100 คน
ไปถล่มพคม. เขต 1 ที่มีนายอาฟุค แซ่เหลียง ที่กุมอิทธิพลอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลอัยยเยอร์เวง อาเภอ
เบตง เป็ น หั ว หน้ า เนื่ อ งจากนายตงเพ่ ง ต้ อ งการขยายอิ ท ธิ พ ลเข้ า ไปในเขตของนายอาฟุ ค โดย
เหตุการณ์ดังกล่าวแม้แต่ร.อ.นิคม อัลภาชน์ ยังไม่กล้าที่จะนากาลังเข้าระงับการปะทะ 480 นอกจาก
พคม.จะมีความขัดแย้งกับพคม. เขตต่างๆด้วยกันเองแล้ว การปะทะกับกองกาลังติดอาวุธของขจก.ใน
ระยะนี้ยังคงมีอยู่ประปราย แม้จะมีการปะทะกันเป็นบางครั้งแต่ก็มีการร่วมกันระหว่างพคม.กับขจก.
กันเป็นครั้งคราว เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นศัตรูร่วม481
เดือนกรกฎาคม มีการเคลื่อนไหวของพคม.กลุ่มโกฝ่า ในเขตพื้นที่บ้านหัวควน ตาบลสานัก
แต้ว อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการออกมาเคลื่อนไหวมวลชนและหาเสบียง
อาหาร เดือนตุลาคมพคม.กลุ่มนายอาดือนัง ออกเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ตาบลศรีสาคร อาเภอศรีสาคร
จังหวัดนราธิว าส เจ้ าหน้ าที่เชื่อว่าในระยะปี 2525 นี้พคม.ได้นาแผน “สมาชิกสันนิบาตเยาวชน
คอมมิว นิ ส ต์มลายา (ส.ย.ค.ม.)” คือการนาเด็ กมาอบรมแนวคิดการปฏิ วัติโ ดยใช้ระบบโรงเรีย น
เคลื่อนที่ในบ้านนาเละ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา482
นอกจากนี้ยังมีพคม.กลุ่มบอมง ออกเคลื่อนไหวมวลชนในเขตบ้านดอลอลาแม ตาบลปะแล
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนี้อยู่ใต้อิทธิพลของทั้งกลุ่มบอมง กลุ่มฮูมา และกลุ่ม
เปาะฮะ483 ในเขตพื้นที่บ้านราโมงเหนือ ตาบลยะรม อาเภอเบตง และพื้นที่บ้านจะเราะสะตาร์ ตาบล
ยะรม อาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีการเคลื่อนไหวของพคม.กลุ่มเจ๊ะอารีและกลุ่มเจ๊ะมาแอ ในช่วง
ปลายปี 2526 ถึงต้นปี 2527 ส่วนในตาบลกาบัง อาเภอยะหา เมื่อถึงปี 2528 ยังเป็นเขตอิทธิพลของ

480

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/212 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 2 ในจานวน 2 ปึก), หน้า 79, 81.
481
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 1 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 34.
482
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 3 และ 5 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 110, 205, 215.
483
เรื่องเดียวกัน (ปึกที่ 5 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 219.
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กลุ่มแมะเยาะ484 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีการเคลื่อนไหวของพคม.กลุ่มหะยี ในบริเวณบ้านกะลูปี
ตาบลมาโมง กิ่งอาเภอสุคิริน เมื่อต้นปี 2527485 การเคลื่อนไหวของพคม.กลุ่มต่างๆในช่วงปี 2525 ถึง
ปี 2528 จึงจากัดอยู่ที่การเคลื่อนไหวมวลชนหรือการปลุกระดมมวลชน การออกหาสเบียง และการ
สืบหาข่าวการเคลื่อนไหวของทางการและเจ้าหน้ารัฐเป็นสาคัญ ดังที่ พ.อ. ประเสริฐ หวังดี ผู้แทนกอง
อานวยการกลาง กล่าวว่า
“...โดยทั่ ว ไป (พคม.) ยั ง คงท่ า การข่ ม ขู่ บั ง คั บ ราษฎรในพื้ น ที่ อิ ท ธิ พ ลให้
สนับสนุนเงินและเสบียงอาหาร สอบถามข่าวความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ปราบปราม
และท่าการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ และพยายามหลีกเลี่ยง
การเผชิญหน้ากับฝ่ายเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา”486
แต่ในเดือนสิงหาคม ปี 2528 หากข้อมูลของนายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล ปลัดจังหวัดยะลาใน
ขณะนั้นเป็นจริง พคม. ได้ยิงสังหารนายเดโช เดิมกังกับนางดารุณี เดิมกัง ราษฎรบ้านสันติ หมู่ที่ 6
ตาบลแม่หวาด อาเภอธารโต จังหวัดยะลา เนื่องจากทั้งสองได้เข้าไปหาปลาในเขตหวงห้ามของพคม.
คือ เขตทะเลสาบของเขื่อนบางลาง 487 นับเป็นการสร้างอิทธิพลโดยการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน
ชาวไทยในเขตพื้นที่อิทธิพลของตนโดยตรง หรืออาจเป็นการแสดงให้เห็นถึงการแตกแยกอย่างหนัก
ของพคม.ด้วยกัน จึงเกิดการเข้าใจผิดและสังหารผิดตัว เนื่องจากคิดว่าเหยื่อทั้งสองเป็นพคม.กลุ่ม
ตรงกันข้ามกับตน แม้จะมีการก่อความรุนแรงต่อประชาชนในบางพื้นที่ แต่ในบางพื้นที่พคม.ได้ ชื่อว่า
เป็น “ขวัญใจของชาวบ้านที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเหยียบย่างเข้าไปไม่ถึง”488

484

“จคม. บริเวณพื้นที่ อ.เบตง เริ่มการเคลื่อนไหวหาข่าวจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอีก,” สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 3 มกราคม 2527): 2.; “ราษฎรยะลาสูญเสียชีวิตอีกสองคนจากกับระเบิดของ จคม.,”
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 30 เมษายน 2528): 1.
485
“จคม. เริ่มเคลื่อนไหวหาแนวร่วมที่กิ่งอาเภอสุคิริน ในนราธิวาส,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบบ่าย 9 กุมภาพันธ์ 2527): 1.
486
“ผู้แทนกองอานวยการกลางชี้แจงถึงสถานการณ์ จคม.ในพื้นที่พรมแดนไทย-มาเลเซีย,” สานักขข่าว
ไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 9 กันยายน 2527): 2.
487
“จคม. ที่ อ.ธารโต สาแดงเดช ยิงทิ้งสองราษฎรตายในเขตอิทธิพลของตน,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
(ข่าวภูมิภาค รอบค่า 22 สิงหาคม 2528): 2.
488
“นักธุรกิจนิรนาม,” ชาวใต้ (21 มิถุนายน 2532): 7.
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5.3.2.1. การปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์มลายาของทางการไทย
“การคุกคามของพวกคอมมิวนิสต์ตามพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียได้ถูกควบคุมไว้ได้เป็นอย่าง
ดี”489
คากล่าวของพล.อ.สายหยุด เกิดผล ผู้บัญ ชาการทหารสูงสุด ที่ได้แถลงในช่วงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2525 แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของเจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุมและปราบปรามกองกาลังติด
อาวุธตามแนวพรมแดนไทย-มาเลเซีย และด้านหนึ่งยังเป็นการแสดงให้ เห็นว่าพคม.อ่อนกาลังลงจน
ทางการไทยสามารถการาบได้อย่างไม่ยากเย็นนัก การโหมปราบปรามกองกาลังของพคม.ตามแนว
ชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลานี้เริ่มตั้งแต่การออก “แผนยุทธการ 82” ซึ่งเป็นแผนที่ใช้
ในการปราบปรามพคม.ที่ตั้งฐานกาลั งอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอสะเดา นาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา อาเภอเบตง ธารโต และอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในระหว่างวันที่ 21 มกราคม
ถึง 17 กุ มภาพัน ธ์ 2525 ทาให้ พ คม. กรม 8 และพคม.เขต 2 ออกมามอบตั ว ราว 4 คน 490 และ
ทางการยังเชื่อมั่นว่าสามารถขจัดอิทธิพลของพคม.ในเขตหมู่บ้านอัยเยอเบอเรอ ตาบลอัยเยอร์เวง
อาเภอเบตง จังหวัดยะลาได้แล้ว 491 แต่เมื่อมีการปราบปรามอย่างหนักจากฝั่งไทยปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
พคม.จะหนีเข้าเขตมาเลเซีย และเมื่อการหยุดปราบปรามกองกาลังดังกล่าวจะทยอยกลับเข้ามาในเขต
ไทยอีก แม้ว่าการปราบหลายครั้งมาเลเซียจะส่งทหารเข้าปิดล้อมชายแดนเพื่อป้องกันพคม.หลบหนี
เข้าเขตมาเลเซียแล้วก็ตาม492
สาเหตุในการปราบปรามพคม.อย่างหนัก แม้ว่าพคม.จะมีเป้าหมายในการปฏิวัติประเทศ
มาเลเซียให้เป็นประเทศคอมมิวนิสต์โดยใช้ชายแดนไทยเป็นเพียงแค่ฐานกาลัง แม้ว่าส่วนหนึ่งเกิดขึ้น
จากการเข้ามาปลุกระดมประชาชนตามแนวชายแดนและการเรียกค่าคุ้มครองจากพ่อค้า นายทุน และ
ประชาชนที่อยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของตน แต่เป้าหมายที่แท้จริงอยู่ที่การต้องการทาลายการร่วมมือทุก
รูปแบบทั้งแบบถาวรหรือชั่วคราวระหว่างขจก.กับพคม. ดังนั้นเมื่อทางการต้องการทาลายขุมกาลัง
ของขจก. กองกาลังติดอาวุธอื่นๆในพื้นที่จาต้องถูกทาลายไปด้วยพร้อมกันเพื่อป้องกันการช่วยเหลือ
489

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 1 ในจานวน 5 ปึก).
490
เรื่องเดียวกัน, หน้า 24.
491
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/162 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย (11 มกราคม28 ธันวาคม 2525) (จานวน 1 ปึก 45 หน้า), หน้า 3.
492
ข้อมูลดังกล่าวมาจากนายอานวย สุวรรณคีรี ประธานกรรมาธิการทหารของรัฐสภาในช่วงเวลานั้น ดู
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/212 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึกที่ 2 ใน
จานวน 5 ปึก), หน้า 77.

375
กันไม่ว่าจะในทางใด นอกจากนี้ยังเกี่ยวพันกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไทยต้องการมา
โดยตลอด คือ การให้มาเลเซียยอมช่วยเหลื อในการปราบปรามขจก. หรือเป็นการซื้อใจมาเลเซียให้
ช่ว ยไทยในการปราบขจก. รวมถึ ง ประเด็น อุ ด มการณ์ท างการเมื อ งที่รั ฐ ไทยถื อข้ า งฝ่ า ยโลกเสรี
ประชาธิป ไตยมาโดยตลอด การปราบปรามพคม.จึงเกิดจากความกดดันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย และอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกในยุคสงครามเย็นในเวลา
เดียวกัน ดังที่พล.ท.วันชัย จิตจานงค์ แม่ทัพกองทัพภาคที่ 4 ในช่วงปี 2528 ได้กล่าวถึงพคม.ว่า “...
เป็นกองก่าลังต่างชาติ ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้อ่านาจอิทธิพลยึด
ดินแดนในประเทศ ท่าให้บูรณภาพแห่งดินแดนต้องเสียไป อ่านาจอธิปไตยหมดสิ้น อ่านาจรัฐตกอยู่
ภายใต้ของจคม.”493
การปราบปรามพคม. ครั้งใหญ่เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปี 2525 โดยทางการไทยได้ส่งกาลัง
ทหารเข้าปิดล้อมฐานที่มั่นของพคม. ในเขตอาเภอเบตง และอาเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นเขต
งานของพคม.กองร้อย 3 ที่มีอาร์.ซี.เป็นผู้บัญชาการ มีกาลังประมาณ 225 คน ต่อมาเจ้าหน้าที่กอง
กาลังผสมเฉพาะกิจ 53 (ฉก. 53) ได้นากาลังเข้าโจมตี กองร้อย 4 และ 8 ของพคม.เขต 2 บริเวณบ้าน
บ่อน้าร้อน ตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา วันที่ 5 กรกฎาคม พล.ท.หาญ ลีนานนท์
แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยังกองอานวยการปราบปรามเพื่อวางแผนปฏิบัติการด้วยตนเอง เมื่อ
สามารถยึดหน่วยผลิตและค่ายพักของพคม.ได้ กองทัพภาคที่ 4 จึงรุกทางด้านการเมืองโดยการเชิญ
พ่อค้าในอาเภอเบตง มาประชุมเพื่อขอความร่วมมือจากพ่อค้าบางคนในการงดส่งเสบียงอาหารให้
พคม.494 พ.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้ากองข่าวกองทัพภาคที่ 4 ในขณะนั้นกล่าวว่า
“ขณะนี้กองทัพปลดแอกมลายา ไม่มีตัวตนในประเทศไทย มีแต่กองโจรปลดแอกมลายาที่คอยเรี ยกค่า
ไถ่เรี ย กค่าคุ้มครองเท่านั้ น ”495 และกองทัพภาคที่ 4 จะยกเลิ กการใช้คาว่า “โจรจีนคอมมิว นิส ต์
มลายา” และจะเรียกว่า “ผู้ก่อการร้าย” เท่านั้น และทางการอาจเสนอสัญชาติไทยให้กับสมาชิกของ
กองกาลังเหล่านี้หากยอมมอบตัวต่อทางการไทย496
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“แม่ทัพ 4 โต้สื่อมวลชนพูดขาดสติ “รังแกโจรจีน”,” ชาวใต้ (16 เมษายน 2528): 1, 10.
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 2 และ 3 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 99, 101, 103, 108.
495
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/162 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-มาเลเซีย (11 มกราคม-28
ธันวาคม 2525) (จานวน 1 ปึก 45 หน้า), หน้า 11.
496
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 3 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 104.
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ในต้นเดือนเดียวกันยังมีการนากาลังเข้าโจมตีฐานกาลังของพคม.กรม 10 กองร้อย 23 ที่มี
นายอับดุลซีดี เป็นผบ.กรม. และมีนายราชิด ไมดิน เป็นผบ.กองร้อย มีขุมกาลังประมาณ 80 คน ที่
จังหวัดนราธิวาส วันที่ 11 กรกฎาคม ปี 2525 กองทัพภาคที่ 4 เริ่มใช้แผน “ยุทธการใต้ร่มเย็น 11”
เข้าโจมตีฐานที่มั่นของพคม. กรม 12 เขต 4 ที่มีนายปักเซมุก หรือปั๊ก เซมา (อาโก๊ะ) เป็นหัวหน้า ใน
พื้นที่บ้านแยะ อาเภอยะหา จังหวัดยะลา มีกาลังประมาณ 180 คน และยังได้เข้าโจมตีพคม. กรม 8
ที่มีฐานอยู่ในบริเวณเทือกเขาน้าค้าง 497 บ้านนาปรัง ตาบลคลองกวาง อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่
ได้ชื่อว่า “แข็งแกร่งที่สุดในบรรดา (พคม.) ทั้งหมด 3 กรม” ที่มีอีเจียงหรือว่อง อากั้วเป็นผบ.กรม.
ยุทธการใต้ร่มเย็น 11 เป็นผลให้ค่ายพักของพคม.กรม 12 ที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา แตกเมื่อวันที่
12 กรกฎาคม และยึดค่ายของพคม.กรม 8 ที่เขาน้าค้าง ได้สาเร็จในวันที่ 28 กรกฎาคม นับเป็นการ
ยึดค่ายที่ขึ้นชื่อว่า “ค่ายที่ไม่เคยเข้าไปถึง ” ได้สาเร็จ ในเวลาต่อมาค่ายของพคม. กรม 10 ในเขต
อาเภอสุคิริน ถูกตีแตกเช่นกัน 498 พล.ท.หาญ ลีนานนท์ ได้กล่าวถึงผลงานในครั้งนี้ว่า “นับแต่นี้ไป
ชายแดนไทยจะปลอดภัยเป็นอิสระ ไม่มีความจ่าเป็นที่มาเลเซียต้องส่งกองทหารเข้ามาปราบปราม
จคม.อีก”499
แม้จะสามารถยึดค่ายหลักได้สาเร็จแต่จะเห็นได้ว่ากองกาลังของพคม.ยังคงอยู่กระจัดกระจาย
ในบริ เ วณค่ า ยเดิ ม ที่ ถู ก ตี แ ตก เห็ น ได้ จ ากเหตุ ก ารณ์ ล อบยิ ง เฮลิ ค อปเตอร์ ที่ ท างกองทั พ น าคณะ
สื่อมวลชนจากต่างประเทศเข้าชมสภาพค่ายพคม.กรม 8 ที่เขาน้าค้าง แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ500 การ
ทุ่มกาลังปราบปรามในช่วงเดือนกรกฎาคมผ่านยุทธการใต้ร่มเย็นถูกตั้งวิพากษ์และตั้งคาถามจาก
เกษม ล่าสกุล ผ่านบทความเรื่อง “ค่ายจคม. แตกจริงหรือ?” ใน ชาวไทย (4 กันยายน 2525) ว่าเป็น
การยึ ด ได้ เ พีย งค่า ยร้ า ง และปื น เก่ าของ พคม. แต่ไ ม่ ส ามารถทลายฐานใหญ่ ที่แ ท้ จริ ง ของพคม.
497

ค่ายของพคม.กรม 8 ที่บริเวณเขาน้าค้าง อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นค่ายที่ขึ้นชื่อว่า “ไม่สามารถ
ทลายได้” เป็นเวลากว่า 30 ปี การออกแบบค่ายพักที่นี่มีการเจาะเขาทั้งลูกออกเป็น 3 ชั้น เป็นอุโมงค์สูง 250 เมตร
ในเนื้อที่ 150 ไร่ มีทางเดนติดต่อกัน ทางเดินกว้าง 1.5 เมตร สูง 2 เมตร อุโมงค์ชั้นแรกเป็นคลังเก็บข้าวสาร ชั้น 2
เป็นห้องยุทธการและห้องสื่อสาร ชั้น 3 เป็นคลังเก็บอาวุธ ชั้น 3 จะทะลุต้นเขา และในบริเวณเชิงเขายังมีการสร้าง
ฝายน้ าประกอบไฟฟ้ า ซึ่ ง ทางการไม่ ส ามารถโจมตี ค่ า ยแห่ ง นี้ ท างอากาศได้ ดู หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ ,
ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึกที่ 3 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 124.
498
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/212 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 2 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 77.; หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30
ธันวาคม 2525) (ปึกที่ 3 และ4 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 107, 109, 113-115, 124, 132, 152.
499
เรื่องเดียวกัน, หน้า 124.
500
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 4 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 152.
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เหตุ ก ารณ์ นี้ เ ป็ น การลงทุ น ที่ ไ ม่ คุ้ ม ค่ า ของกองทั พ ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นงบประมาณ และการสู ญ เสี ย
นายทหารระดับผู้นาไป 2 คน สูญเสียชีวิตทหารไป 8 นาย และทาให้ทหารได้รับบาดเจ็บและพิการอีก
ไม่น้อยกว่า 60 นาย ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการยึดได้เพียงแค่สิ่งดังกล่าว 501 แต่ทางพล.ท.หาญ ลีนานนท์ ยัง
ยืนยันว่า “ฐานที่มั่น (จคม.) ตามแนวชายแดน เราได้ท่าลายจนหมดแล้ว จคม.ไม่มีที่พักอาศัย ถ้าเข้า
มาต้องไปอยู่ตามบ้านคนที่สนับสนุน”502
เดือนกันยายนถึงตุลาคมเจ้าหน้า ที่ยังคงใช้ “ยุทธการ 82” เช่นเดียวกับเมื่อต้นปี มีการออก
ลาดตระเวนตรวจค้นหาสมาชิกพคม. ที่กระจัดกระจายอยู่ในเขตอาเภอสะเดา นาทวี และอาเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีการปะทะกันในพื้นที่เชิงเขาน้าค้าง อาเภอนาทวี ตาบลปาเนาะแอเราะ
อาเภอเบตง จังหวัด ยะลา และในตาบลปะแต อาเภอยะหา จังหวัดยะลา503 แม้ว่าจะมีการประกาศว่า
ทางการสามารถยึดค่ายเขาน้าค้างได้สาเร็จ แต่ในปี 2527 ยังมีข่าวการเคลื่อนไหวของพคม. เขต 2
กลุ่มมาร์กซ-เลนิน จากอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มาประสานกาลังกับพคม. กรม 8 ที่ยังคงเคลื่อนไหว
อยู่ ใ นบริ เ วณเขาน้ าค้ า ง อ าเภอนาทวี โดยใช้ ชื่ อ ว่ า “มาเลเซี ย น พี เ พิ้ ล ลิ เ บอร์ เ รชั่ น อาร์ มี่ ”
(Malaysian People Liberation Army) คาดว่าจะมีอาหลิน (อดีตผบ.เขต 2) เป็นผู้บัญชาการ และอี
เจียง (อดีตผบ. กรม 8) เป็นรองผู้บัญชาการ504
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมปี 2527 เจ้าหน้าที่ยังคงส่งกาลังเข้าปราบปรามกอง
กาลังของพคม.ที่ยังกระจัดกระจายอยู่ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะในเขตอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับพคม. ในตาบลบันยี่ไร่ ตาบลตาเนาะแมเราะ จานวนหลายครั้ง
จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม พล.ท.วันชัย จิตจานงค์ แม่ ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ ได้เดินทางมาบัญชาการรบ
และร่วมวางแผนปราบปรามด้วยตนเอง และเร่งดาเนิน “ยุทธการ 8403” ใช้กองกาลังผสมเฉพาะกิจ
ไทย ทาลายกองกาลังของพคม.ทั้งในเขตอาเภอธารโต และอาเภอเบตง เจ้าหน้าที่สามารถยึดค่ายและ

501

“ค่ า ยจคม. แตกจริ ง หรื อ ? (2),” ชาวไทย (4 กั น ยายน 2525) ใน หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ ,
ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึกที่ 4 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 160.
502
เรื่องเดียวกัน, หน้า 169.
503
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 5 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 203, 209.
504
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2527/82 ปัญหาภาคใต้และนโยบายใต้ร่มเย็นของพลเอกหาญ ลีนา
นนท์ (3 มกราคม-27 ธันวาคม 2527) (ปึกที่ 1 ในจานวน 2 ปึก), หน้า 16.

378
แหล่งผลิตอาหารของพคม.ได้ พร้อมกับการตอบโต้ของพคม.อย่างต่อเนื่อง ทาให้ฝั่งเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ
ไม่น้อยกว่า 8 นาย505
พร้อมกับการโหมกาลังเข้าปราบปรามทาง พ.อ.จานงค์ ไพโรจน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการ
ผสมพลเรือนตารวจทหารที่ 43 ยังได้เรียกประชุมผู้ประกอบการเหมืองแร่ในเขตจังหวัดยะลา ให้
ร่วมมือกับทางการในการปราบปราม พคม. ในเขตตาบลถ้าทะลุ อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่ง
มี พ คม. กรม 12 กองร้ อ ย 20 และ 25 หลบซ่ อ นอยู่ 506 เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ปี 2528 พตท. 43 ได้
ปฏิบัติการตามแผนยุทธการทักษิณ 4308/28 เข้าปราบพคม.เขต 12 กรม 12 ในบ้านวังไทร ตาบลแม่
หวาด อาเภอธารโต ใช้ยุทธการทักษิณ 8502 มีทหารอาสาสมัครทหารพรานและตารวจตระเวน
ชายแดน และทหารปืนใหญ่ เข้าปราบปรามพคม.ในเขตอาเภอเบตง 507 และใช้ยุทธการ 8503508 คือ
ใช้กาลังทหารพรานจานวน 2 หน่วย นาโดยพล.ต.จาบ เอี่ยมศิริ ในเดือนถัดมา เข้าปราบปรามพคม.
เขต 2 กองร้อยที่ 2 ซึ่งอยู่ในเขตบ้านวังใหม่ ตาบลอัยเยอร์เวง อาเภอเบตง มีนายเซี่ยวหู (ฉายาไอ้นิ้ว
ด้วน) เป็นหัวหน้า เจ้าหน้าที่สามารถยึดค่ายได้สาเร็จ
เดือนเมษายน ร.อ.อภิชัย สว่างภพ ได้นากาลังทหารที่ 4104 เข้าตรวจค้นพื้นที่บ้านวังไทร
ตาบลแม่หวาด อาเภอธารโต ตามแผนยุทธการที่ 4309/28 เกิดปะทะกับพคม.กลุ่มอะโหหรืออะไข่
(ค่าย บก.กองพิเศษ เขตผสม) มีกาลังประมาณ 80 คน เจ้าหน้าที่สามารถยึดค่ายพักใหญ่ที่มีโรงเรือน
กว่า 100 หลัง พร้อมกับค่ายผลิตอาหาร ซึ่งนับเป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดของพคม.ที่เจ้าหน้าที่เคยยึดได้
แผนนี้ยังครอบคลุ มพื้นที่อาเภอเบตง และเจ้าหน้าหน้าที่ส ามารถยึดค่ายของพคม. เขต 1 ร้อย 3

505

“ตชด.ปะทะ จคม.ที่ยะลามีบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมสี่คน,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบ
เช้า 23 มีนาคม 2527): 1.; “ผลการกวาดล้าง จคม.ที่อาเภอเบตงเมื่อต้นสัปดาห์นี้, ” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบค่า 20 เมษายน 2527): 2.; “กองทัพภาคที่ 4 เปิดยุทธการ 8403 ทาลาย จคม.ที่ยะลา,” สานักข่าวไทย
อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 4 พฤษภาคม 2527): 2.; “เจ้าหน้าที่ ทบ.บาดเจ็บ 8 นาย จากผลปฏิบัติแผน
ยุทธการ 8403,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 5 พฤษภาคม 2527): 2.
506
“บก.พตท. 43 จัดประชุมผู้ประกอบการเหมืองแร่พื้นที่จังหวัดยะลา,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าว
ภูมิภาค รอบเช้า 1 กรกฎาคม 2527): 1.
507
“พื้นที่ 2 อาเภอี่ยะลาเกิดปะทะกับขจก. และจคม. อีก,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า
26 กุ มภาพัน ธ์ 2528): 1.; “แม่ ทัพ ภาคที่ 4 ตรวจเยี่ ยมและติ ดตามผลการปราบปรามกวาดล้ าง จคม. ในเขต
อาเภอเบตง,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 27 กุมภาพันธ์ 2528): 1.
508
ยุทธการนี้มีการใช้เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ติดจรวดกันชิฟปืน เอ็ม. 60 ระดมยิงเป้าหมาย จากนั้น
จึงใช้ทหารราบเดินตามจุดเพื่อเข้าถึงเป้าหมาย
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หมวด 6 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าลึกห่างจากบ้านอัยเยอร์เบอจัง ตาบลธารน้าทิพ อาเภอเบตง ประมาณ 10
กิโลเมตร509
การรุกปราบดังกล่าวสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่รัฐบาลไทยในสายตาของมาเลเซีย และ “สร้าง
ความพึงพอใจให้กับมาเลเซียเป็นอย่างมาก” เห็นได้จากการที่พล.ท.ดาโอ๊ะ วันอิสมาแอล แม่ทัพกอง
พลน้อยที่ 2 และพล.ต.ดาโต๊ะ ยาค็อบ ผบ. กองพลทหารราบที่ 2 ของมาเลเซียเดินทางเข้ามาชมค่าย
ที่ทางการยึ ดได้ด้ ว ยตนเอง ในขณะที่ทางพล.ท.วั นชัย จิตจานง แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ยื นยันว่ าการ
เคลื่อนไหวพคม.ในเขตอาเภอเบตงนั้น “ได้ลดน้อยลงหรือจะถือได้ว่าเท่ากับศูนย์ ” และขอให้พคม.ที่
ยังจับอาวุธอยู่ออกมามอบตัวต่อทางการไทย ทางการจะให้ความปลอดภัย ให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านของ
“ผู้กลับใจ” และจะให้ที่ทากิน510 แม้จะยืนว่าพคม.แทบจะไม่เคลื่อนไหวอีกแล้วในพื้นที่อาเภอเบตง
แต่ยังมีเหตุการณ์ที่พคม. เขต 2 กองร้อย 2 ที่มีนายจังจุงหมิงเป็นหัวหน้า พยายามเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่
ที่ประจาการอยู่ในค่ายของพคม.เขต 2 ที่ยึดได้ในบ้านบ่อน้าร้อน ตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง
จังหวัดยะลา511
เดือนมิถุนายนปีเดียวกัน พตท. 43 ได้เริ่มใช้แผนยุทธการ 4310/2528 เพื่อปราบพคม.กลุ่ม
นายเหลียงซาน ซึ่งตั้งฐานกาลังอยู่ในบริเวณบ้านสันติ (เขื่อนบางลาง) อาเภอธารโต และบ้านภักดี
อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นาโดย ร.อ.อภิไทย สว่างภพ และร.อ.ปริญญา ทิพย์โรจน์ พร้อมกับ
ทหารราบ 2 ชุด ทางการเชื่อว่ากลุ่มนี้มักเรียกค่าคุ้มครองผู้ค้าไม้ในเขตดังกล่าวและมั กนาเด็กจากฝั่ง
ไทยไปปลู กฝั งแนวคิดคอมมิว นิ ส ต์เพื่อดึงเข้ามาเป็นสมาชิกอยู่เสมอ แต่การปะทะดังกล่ าวทาให้
เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1 นาย512 เมื่อถึงปี 2529 ทางการไทยยังมีการออกยุทธการ 8061 ซึ่งเป็นแผน
ปราบปรามพคม.ร่วมกันระหว่างไทยกับมาเลเซีย เฉพาะในเขตอาเภอเบตง จังหวัด ยะลา513 ซึ่งแสดง
509

“ทหารพรานล่า “ไอ้นิ้วด้วน” ถล่มทางอากาศ ตาย-เจ็บระนาว,” ชาวใต้ (1 เมษายน 2528): 1, 10.;
“จคม.จวน อวสานถูกยึดค่ายใหญ่ได้อีกหน,” ชาวใต้ (6 เมษายน 2528): 1, 10.; “แม่ทัพ 4 โต้สื่อมวลชนพูดขาดสติ
“รังแกโจรจีน”,” ชาวใต้ (16 เมษายน 2528): 1, 10.; “ทหารพรานเพียรยึดค่าย จคม. เดินป่า 3 วัน ปะทะ 3 ครั้ง
ค่ายแตก,” ชาวใต้ (6 พฤษภาคม 2528): 1, 10.
510
“นายพลมาเลย์พอใจยึดค่ายจคม. แม่ทัพ 4 ยินดีช่วยเหลือหากเข้ามอบตัว,” ชาวใต้ (16 พฤษภาคม
2528): 1, 10.
511
“เบตงไม่สิ้นเสียงปืน,” ชาวใต้ (11 มิถุนายน 2528): 2.
512
“รต.หนุ่มฝ่าดงระเบิด จคม.ขาขาด บุกค่ายเหลียงซานจับเด็กไทย,” ชาวใต้ (16 มิถุนายน 2528): 1,
10.; “ทหารปะทะจคม.ดับ 1,” ชาวใต้ (21 มิถุนายน 2528): 1, 10.
513
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , ก/1/2529/69 คอมมิ ว นิ ส ต์ แ ละขบวนการก่ อ การร้ า ยกลุ่ ม ต่ า งๆ (13
มกราคม-7 ธันวาคม 2529) (จานวน 1 ปึก 53 หน้า), หน้า 9.
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ให้เห็นว่าพื้นที่อาเภอเบตงในระยะเวลานี้ ยังเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของพคม.อยู่เช่นเดิม แม้จะเสื่อม
กาลังลงไปมาก
ส่วนในจังหวัดนราธิวาส ปี 2527 ทหารร้อยปืนเล็กที่ 1 เฉพาะกิจนาวิกโยธินเภตรา บ้านกูมุง
เข้าปะทะกับ พคม.กลุ่มนายเปาะจิ ในเขตบ้านโอซือเราะ หมู่ที่ 7 ตาบลจะแนะ อาเภอระแงะ เมื่อ
เดือนมกราคม และเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการกองร้อยทหารราบที่ 4053 หมวดลาดตะเวนปืนเล็กที่
1 กิ่งอาเภอสุคิริน ได้เข้าปะทะกับพคม.ในเขตบ้านเขาศูนย์พัฒนา 4 หมู่ที่ 5 ตาบลสุคิริน กิ่งอาเภอ
สุคิริน ในปลายปีเดียวกัน514
ในต้น ปี 2528 จากข้อมูลของทางการไทย พคม.ยังคงมีกองกาลังติดอาวุธ รวมกันทั้งหมด
ประมาณ 1,430-1,830 คน กรม 8 มีกาลังประมาณ 50-100 คน เขต 2 มีกาลังประมาณ 520-620
คน กรมผสมพิเศษมีกาลังประมาณ 20-210 คน กรม 10 ยังมีกาลังประมาณ 28-30 คน กรม 12 มี
กาลังประมาณ 14-150 คน และเขตงานพิเศษยังมีกาลังรบเหลืออยู่ประมาณ 240-290 คน พล.ต.
ทานุ ผุดผาด เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ให้ข้อมูลว่า ในเดือนพฤษภาคมปี 2528 พคม.ยังใช้ยุทธวิธี
หลบซ่อนตามป่าเขา ภายหลังจากการปราบปรามอย่างหนัก ได้ทาให้ กองกาลังเหล่านี้ขาดแคลน
เสบียงอาหาร สูญเสียอิทธิพล และเริ่มตกอยู่ในสภาพยากลาบาก แต่ยังมีการเคลื่อนไหวมวลชน สะสม
เสบียงอาหาร และเรียกค่าคุ้มครองจากประชาชนในพื้นที่อยู่ แต่ในขณะนี้ถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ทา
ให้เริ่มเป็นฝ่ายจู่โจมเจ้าหน้าที่ แต่ตนเชื่อว่าด้วยสภาวการณ์เช่นนี้จะทาให้สมาชิก พคม.จะหลบหนี
ออกมามอบตั ว เพิ่ ม มากขึ้ น 515 เนื่ อ งจากเริ่ ม อยู่ ใ นสถานะที่ “พ่ า ยแพ้ ทั้ ง ทางด้ า นการเมื อ งและ
การทหาร” จึงมีทางออกอยู่ทางเดียวคือการมอบตัว ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 4 ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ทาลายชีวิต แต่ต้องการกดดันให้ออกมามอบตัว เพื่ออยู่อาศัยในพื้นที่ราบและใช้ชีวิตเยี่ยงสุจริตชน516
สิ่งที่สอดคล้องกับข้อมูลของพล.ต.ทานุ คือ ในเขตอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีสมาชิกพคม.
นาจดหมายไปวางไว้หน้าบ้านพักตารวจสถานีตารวจภูธรปาดังเบซาร์ ข้อความในจดหมายขอร้องให้
เจ้าหน้าที่ทหารและตารวจของไทยหยุดโจมตีพวกตน517 ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะมีความเป็นจริงมากน้อย
514

“กองร้อยเฉพาะกิจ นย.ที่นราธิวาส เกิดปะทะกับจคม.อีก,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบ
เช้า 29 มกราคม 2527): 3.; “ทหารปะทะ จคม.ที่นราธิวาส มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บราวสามคน,” สานักข่าว
ไทยอ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 16 ตุลาคม 2527): 2.
515
“ฝ่ายทหารคาดว่า จคม.ยังคงยึดแนวนโยบายมุ่งมั่นแสวงหาเสบียงอาหาร,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
(25 พฤษภาคม 2528): 2.
516
“แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยถึงสถานการณ์ทั่วไปของจังหวัดชายแดนภาคใต้, ” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
(14 มิถุนายน 2528): 1.
517
“จคม.ระบายความในใจ บุกส่งจม.เสียบประตูบ้านตร.,” ชาวใต้ (21 เมษายน 2528): 1, 10.
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ประการใด แต่ข่าวลือ ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความรับรู้ทั่วไปว่าพคม.ได้อ่อนกาลังลงจนไม่สามารถ
ต่อต้านการปราบปรามของทางการไทยและมาเลเซียได้อย่างมีประสิ ทธิภาพอีกต่อไป และแสดงให้
เห็นถึงความมั่นใจของทางการและสังคมในท้องที่ที่มีการเคลื่อนไหวของพคม.ว่า การสลายตัวของ
พคม.จะเกิดขึ้นในไม่ช้า
ในปี 2528 นอกจากจะมีการปราบปรามพคม.ในเขตจังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาสแล้ว
ยังมีการปราบปรามในเขตจังหวัดปัตตานี โดยใช้กาลัง เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ และเจ้าหน้าที่
สถานีตารวจภูธรอาเภอมายอ เข้าปะทะพคม.กลุ่มนายต่วนปะซู ปาแซ เจ้าหน้าที่สามารถยึดค่ายได้518
ปี 2529 มีร่ ว มปราบปรามพคม.ระหว่ า งไทยกั บมาเลเซี ยตามแนวพรมแดน แม้ จะเข้ า สู่ ปี 2530
กองทัพภาคที่ 4 ได้ใช้แผนยุทธการทักษิณ 301 เข้ากวาดล้างพคม. กรม 10 ในเขตอาเภอสุคิรินและ
กิ่งอาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และยังทาการปิดล้อมทางเศรษฐกิจ เพื่อกันไม่ให้พคม.สามารถ
เข้าถึงการช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่ จนกว่ากองกาลังเหล่านี้จะยอมออกมามอบตัวต่อทางการ
เพื่อเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย519
5.3.2.2. การมอบตัวของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มลายาและ “จีนเป็ง”
ในปี 2525 นายเปาะจิ กาซิม ผู้บัญชาการพคม. กรม 10 ได้ติดต่อเข้ามอบตัวต่อกองทัพภาค
ที่ 4 นับเป็นการสร้างความสั่นคลอนและความอ่อนแอให้กับพคม.กรม 10 เป็นอย่างมาก520 ทั้งยังเป็น
การเริ่มเปิดฉากการยอมวางอาวุธของพคม. ที่เคยเป็นหนึ่งในกองกาลังติดอาวุธที่เข้มแข็งที่สุดในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีนี้พล.ท.หาญ ลีนานนท์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เสนอนโยบายการมอบสัญชาติ
ไทยแก่สมาชิกพคม.ที่เริ่มทยอยออกมามอบตัวต่อทางการ 521 ในปีถัดมานายเจ๊ะหลง อานุยกับนางซิตี

518

“จคม.ปะทะเจ้าหน้าที่ในกิ่งอ.ทุ่งยางแดง ที่ปัตตานี อีก,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบ
เช้า 31 สิงหาคม 2528): 2.
519
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , ก/1/2529/69 คอมมิ ว นิ ส ต์ แ ละขบวนการก่ อ การร้ า ยกลุ่ ม ต่ า งๆ (13
มกราคม-7 ธันวาคม 2529) (จานวน 1 ปึก 53 หน้า), หน้า 11.; “ล้างจคม.กรม 10 ดื้อไม่รายงานตัวทัพ 4,” ชาวใต้
(1 กันยายน 2530): 4.
520
หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ , ก/1/2525/162 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศไทย-มาเลเซี ย : ปั ญ หา
ชายแดนไทย-มาเลเซีย (11 มกราคม-28 ธันวาคม 2525) (จานวน 1 ปึก 45 หน้า), หน้า 20.; หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึกที่ 3 ในจานวน 5 ปึก), หน้า
148.
521
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525) (ปึก
ที่ 3 ในจานวน 5 ปึก), หน้า 105.
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ฮาวอ ภรรยา สมาชิก พคม.กรม 10 กองร้อย 2 หมวด 1 ที่มีนายเปาะจิมะเป็นหัวหน้าได้เข้ามามอบ
ตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส522
ปี 2527 ในเขตจั ง หวัด ปั ต ตานี มีน ายอั บดุ ล รอแม ยูโ ซ๊ะ และนางเอเสาะ ละสะมะนอ
สมาชิกพคม. ระดับนาของเขตงานที่ 15 มามอบตัวต่อทางการ โดยมีนายวิโรจน์ ราชรักษ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี และนายผัน จันทรปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่าย
ทหารและตารวจของจังหวัดปัตตานีเป็นผู้รับมอบ523 ต่อมานายดอเลาะ ปาโล (ชื่อจัดตั้ง มาฮาแม) กับ
นางรอปิอะ หะซา (ชื่อจัดตั้ง การีนา) ภรรยา ซึ่งเคยเคลื่อนไหวอยู่ ในเขตอาเภอยะหา จังหวัดยะลา
และอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้เข้ามามอบตัวที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ทั้งสองให้เหตุผล
ของการมอบตัวว่า “ไม่สามารถทนกับความล่าบากและต้องคอยหลบหนีจากการปราบปรามของ
เจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา”524 นอกจากนี้ยังมีนายมะเซะ อุเส็ง (ชื่อจัดตั้ง รอหิม) อดีตสมาชิกพคม.ที่เคย
เคลื่อนไหวอยู่ในเขตอาเภอยะหา จังหวัดยะลา เข้ามามอบตัวต่อนายอเนก โรจนไพบูลย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา และให้เหตุผลของการมอบตัวในครั้งนี้ว่า “...ไม่สามารถทนอยู่กับความยากล่าบาก
ภายในป่าและถูกตัดขาดจากญาติพี่น้อง ประกอบกับทราบว่า ทางราชการได้มีนโยบายให้ผู้หลงผิดเข้า
มอบตัวโดยไม่เอาโทษ”525
ส่วนในจังหวัดปัตตานี มีนายสุกรี มูน๊ะ พคม.กลุ่มนายเปาะวอ ออกมามอบตัวต่อนายผัน
จันทรปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เมื่อปี 2528526 เมื่อถึงปี 2530 นายบือราเฮง เจ๊ะแต (ชื่อ
จัดตั้งนิมะ) และนางมารีเย๊าะ โต๊ะฮาดี (นิซ๊ะ) สองสามีภรรยา สมาชิกพคม.ที่เคยปฏิบัติการอยู่ในเขต
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้เข้ามามอบตัวต่อนายอานวย ยอดเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ในขณะนั้น และให้เหตุผลว่าตนนั้น “เบื่อหน่ายและสิ้นหวังในการเป็น จคม. ในอุดมการณ์ (และ) ถูก

522

ปราโมทย์ กระมุท และระวีว รรณ ชอุ่ มพฤกษ์, “ปฏิ ทิ น ข่า วภาคใต้ , ” รู ส มิแ ล 6, 3 (พฤษภาคมสิงหาคม 2526): 8.
523
“จคม.ระดับนาที่ปัตตานีเข้ามอบตัวอีก 2 คน,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 8
พฤษภาคม 2527): 3.
524
“โจรคอมมิวนิสต์มาลายา เข้ามอบตัวต่อ ผวจ. ปัตตานี 2 คน,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค
รอบค่า 18 สิงหาคม 2527): 1.
525
“จคม.กลับใจเข้ามอบตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า
20 สิงหาคม 2527): 2.
526
“กานัน ต.เมาะมาวี ปัตตานี นาจคม. เข้ามอบตัวต่อทางการ,” สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวภูมิภาค
รอบบ่าย 23 มกราคม 2528): 2.
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เจ้าหน้าที่ปราบปรามอย่างหนัก”527 เมื่อถึงเดือนสิงหาคม ปี 2532 ยังมีสมาชิกพคม.เขตงานพิเศษที่ 4
กองร้อยที่ 15 หรือกลุ่มนายอามิน ได้เข้ามามอบตัวต่อ พ.ต.พิมล ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี (ปี 2532) จานวน 4 คน คือ นายดอรอเซะ ปอเปาะ นายมะสง ปอเปาะ นายวิชิต มามุเกษม
และนางไมมุเนาะ นิบู ทั้งสี่คนต่างให้เหตุผลในทานองเดียวกันคือ เมื่อพวกตนได้ศึกษานโยบายของ
รัฐบาลไทยอย่างรอบด้านและข่าวคราวด้านต่างๆแล้วพบว่า การเข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยเป็น
วิถีทางที่ดีที่สุด528 นับว่าสมาชิกพคม.ที่เข้ามามอบตัวให้เหตุผลของการมอบตัวเป็นไปทิศทางเดียวกัน
ทั้งหมด และยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันการให้เหตุผลในการมอบตัวของสมาชิกขจก. คือ การทน
ความลาบากในป่าเขาและการปราบปรามจากรัฐไม่ไหว เบื่อหน่ายกับอุดมการณ์ที่ไม่มีวันเป็นจริง
และนโยบายของรัฐเปิดทางให้พวกตนสามารถเข้ามามอบตัว
การมอบตัวครั้งสาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของพคม.คือ การมอบตัวของจีนเป็ง เลขาธิการ
พรรคคอมมิวนิสต์มลายาและสมาชิกพรรค ที่นับได้ว่าเป็นการยอมวางอาวุธอย่างสิ้นเชิงของพคม.
และจะนามาซึ่งการล่มสลายของกองกาลังติดอาวุธของพคม.ที่เคลื่อนไหวมานานกว่า 41 ปี เหตุการณ์
ดัง กล่ าวเกิ ดขึ้ น ในวั น ที่ 2 ธั น วาคม ปี 2532 เมื่ อ ไทย มาเลเซีย และพคม.ได้ ล งนาม “ข้ อตกลง
สันติภาพ 3 ฝ่าย” ซึ่งเป็นการประกาศยุติการเคลื่อนไหวด้วยอาวุธทั้งหมดของพคม. ณ โรงแรมลีการ์
เด้ น ท์ อาเภอหาดใหญ่ จั งหวัด สงขลา โดยมี พ ล.อ.ชวลิ ต ยงใจยุท ธ ผู้ บัญ ชาการทหารบก และ
รั ก ษาการผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนรั ฐ บาลไทย ดาโต๊ ะ ฮาจิ ห วั น ซิ เ ด็ ก บิ น
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนมาเลเซีย และนายจีนเป็ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มลายา
ตามข้อตกลงสมาชิกพคม.สามารถกลับเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในมาเลเซียได้อย่างเสรี ภายใต้
กฎหมายและรัฐธรรมนูญของมาเลเซีย นายจีนเป็งให้สัตย์ว่า “ตนให้สัญญาที่จะปฏิบัติตามความตกลง
ทุกข้อทุกตัวอักษร และจะสลายก่าลังติดอาวุธ ยุติความเป็นศัตรูต่อกัน อีกทั้งจะท่าลายอาวุธ เพื่อ
แสดงให้เห็นความจริงใจในการยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธ ”529 จีนเป็งกล่าวว่าสมาชิกพคม.ของตนนั้นจะมี
ทั้งกลับไปอยู่ในประเทศจีน มาเลเซีย และจะมีบางส่วนที่ขออยู่ในประเทศไทยต่อไป โดยมีสมาชิก
พรรคทั้ ง หมดที่ ยุ ติ ก ารสู้ ร บด้ ว ยอาวุ ธ ในครั้ ง นี้ จ านวน 1,110 คน 530 ท าให้ ก ลุ่ ม ติ ด อาวุ ธ ที่ ยั ง คง
527

“โจรจี นคอมมิ วนิ สต์ม ลายา (จคม.) เข้ ามอบตั วต่ อรองผู้ ว่า ราชการจั งหวั ดปั ตตานี, ” ชาวใต้ (11
กันยายน 2530): 6.
528
“จคม.มอบตัว เข้ าร่ วมเป็ นผู้ พัฒ นาชาติไ ทย,” ส านั กข่ าวไทย อ.ส.ม.ท. (ข่า วภู มิภ าค รอบค่า 23
สิงหาคม 2532): 2.
529
“ไทย-มาเลเซีย และพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาลงนามข้อตกลงสันติภาพ 3 ฝ่ายแล้วเช้านี้,” สานักข่าว
ไทย อ.ส.ม.ท. (ข่าวการเมือง-สังคม รอบบ่าย 2 ธันวาคม 2532): 7.
530
“จี น เป็ง ยื นยั น จะปฏิ บั ติต ามข้อ ตกลงสั น ติภ าพอย่ า งเคร่ งครั ด ,” ส านัก ข่ า วไทย อ.ส.ม.ท. (ข่ า ว
การเมือง-สังคม 2 ธันวาคม 2532): 7.
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เคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้เหลือเพียงแค่ กลุ่มของขจก. และนับจากนี้ปัญหา
ความมั่นคงและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจากัดอยู่เพียงแค่การห้าหั่นกันระหว่าง
กองกาลังของรัฐบาลไทยกับกองกาลังติดอาวุธที่มีเป้าหมายในการแบ่งแยกดินแดนเท่านั้น
การเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่รัฐเรียกว่า “ขบวนการ
โจรก่อการร้ าย” มีลั กษณะของการเคลื่อนไหวก่อความรุนแรงที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันของรัฐ
กล่าวคือ ยิ่งรัฐให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านใด การเคลื่อนไหวต่อต้านโครงการพัฒนาด้านดังกล่าว
ของขบวนการโจรก่อการร้ ายยิ่ งเกิดขึ้นหนักหน่วงตามไปด้วย การก่อการของกลุ่ มนี้จึงเป็นไปใน
ลักษณะของการต่อต้านโครงการพัฒนาการศึกษาของรัฐที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทย ด้วยการคุกคามกลไกการศึกษาของรัฐไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐหรือข้าราชการครูในพื้นที่
ในส่วนของโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มนี้ได้เคลื่อนไหวก่อความรุนแรงต่อพื้นที่
พัฒนาและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นตัวเมือง ร้านค้า
โรงงาน เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา พื้นที่ปลูกยางพาราขนาดใหญ่ และกลุ่มทุนหรือพ่อค้า
นอกจากนี้ยังได้เคลื่อนไหวก่อความรุนแรงบนเส้นทางคมนาคม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการ
พัฒ นาเส้น ทางคมนาคมของรั ฐ ด้วยการโจมตีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามของรัฐ ข้าราชการครู
รถบรรทุกของกลุ่มบริษัทหรือร้านค้า รถโดยสารประจาทาง ตลอดจนการต่อต้านการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมเชิงสัญลักษณ์เช่นการวางระเบิดสะพาน การเรียกค่าคุ้มครองจากการก่อสร้างเส้นทางบาง
สาย และการทิ้งจดหมายข่มขู่ผู้คนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร ซึ่งเป็นการสร้างอิทธิพลและก่อความ
รุนแรงโดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมของรัฐโดยตรง
อย่างไรก็ตามการที่รัฐเริ่มสามารถโหมปราบปรามกองกาลังติ ดอาวุธทุกกลุ่มในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในช่วงปลายทศวรรษ 2520 ทาให้เห็นถึงการเสื่อมกาลังลงของกองกาลังติดอาวุธทุก
กลุ่มในพื้นที่นี้ แต่การเสื่อมกาลังดังกล่าวยังไม่สามารถบอกได้ว่าเกี่ยวพันกับการเร่งพัฒนาทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมของรัฐ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่นี้โดยเฉพาะ
กลุ่มขบวนการโจรก่อการร้าย ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ตรงกันข้าม กล่าวคือ โครงการพัฒนาเพื่อ
แก้ปัญหาความมั่นคงของรัฐ กลับทาให้กลุ่มกองกาลังนี้สามารถใช้เป้าหมายหรือผลพวงบางอย่างจาก
การพัฒนาของรัฐมาเป็นข้ออ้างในการต่อต้านรัฐ โดยการก่อความรุนแรงในพื้นที่ได้อย่างค่อนข้างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อถึงปี 2532 การเคลื่อนไหวพรรคคอมมิวนิสต์มลายาในเขตแดนไทยได้สิ้นสุดลง
ภายหลังการมอบตัวของจีนเป็ง ในขณะเดียวกันแม้สมาชิกของขบวนการโจรก่อการร้ายจานวนมากจะ
ยอมมอบตัวต่อทางการ แต่ทว่ากองกาลังเหล่านี้ในทางปฏิบัติแล้วไม่เคยสูญสลายลงอย่างแท้จริง

บทที่ 6
บทสรุป
ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ อั น ประกอบไปด้ ว ย ยะลา ปั ต ตานี
นราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา เป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยให้ความสาคัญมาตลอดระยะเวลา
กว่า 5 ทศวรรษ ปัญหาดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนและมีปัจจัยทั้งจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
ศาสนา การดาเนินการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐช่ว ง
ทศวรรษ 2500-2510 นั บ เป็ น ครั้ งแรกที่รัฐ บาลไทยเริ่ม กระบวนการจัดการปัญหาโดยออกเป็ น
นโยบายกลาง เพื่อกาหนดโครงการพัฒ นาพื้นที่ส ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐด้านต่างๆ โดย
รัฐบาลเริ่มให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากเดิมที่รัฐเน้นนโยบายด้าน
ความมั่นคงเป็นหลัก ต่อมารัฐบาลได้ดาเนินการจัดทา “นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2521” ต่อเนื่องจากนโยบายเดิมช่วงทศวรรษ 2500-2510 ซึ่งส่งผลอย่างชัดเจน
ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
ด้านการจัดการศึกษา โดยเนื้อแท้แล้วโครงการพัฒนาการศึกษาของรัฐเกือบทุกโครงการที่
เคยดาเนินการมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2500-2510 ยังคงได้รับการดาเนินการต่อตลอดช่วงปี 2521 ถึง
ปี 2532 จากการใช้นโยบายเดิมพบว่าภายหลังจากรัฐเข้าควบคุมโรงเรียนราษฎร์หรือโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากปอเนาะได้เป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี 2514 การจัดการศึกษาของรัฐ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดทศวรรษ 2520 ถึ งต้นทศวรรษ 2530 อยู่ในรูปของการพัฒนา
โรงเรียนราษฎร์หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ให้ได้มาตรฐานตามที่รัฐต้องการ ซึ่งหมายถึง
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร อาคารสถานที่ ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน
ให้ตรงตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ช่วงทศวรรษ 2500-2510 การขยายบทบาทเข้า
ไปมีอานาจควบคุมปอเนาะเป็นเป้าหมายสาคัญที่สุดของรัฐ แต่ในช่วงทศวรรษ 2520 เป้าหมายสาคัญ
ที่สุดของรัฐกลับอยู่ที่การเพิ่มสัดส่วนของวิชาสามัญและภาษาไทยเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระยะนี้ จึงอยู่ในช่วงที่รัฐมีอานาจใน
การควบคุมและสามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ค่อนข้าง
สมบูรณ์ แม้จะมีโรงเรียนที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองไปในแนวทางที่รัฐต้องการได้ทั้งหมด หากแต่
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจานวนมาก สามารถพัฒนาไปในแนวทางที่รัฐต้องการ เป้าหมาย
สาคัญของการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดาเนินการ
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สืบเนื่องติดต่อกันในหลายทศวรรษ คือ การสร้าง “ทัศนคติที่ถูกต้องในความเป็นไทย” หรือสานึกใน
ความเป็นไทย เป้าหมายดังกล่าวนี้สัมพันธ์กับเป้าหมายทางด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สาคัญ
ที่สุดของรัฐในการดาเนินโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดช่วงทศวรรษนี้ กล่าวคือ
รัฐเชื่อว่าการสร้างสานึกในความเป็นไทยให้เกิดขึ้นแก่ชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู ที่ไม่ใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจาวัน คือ การทาทุกวิถีทางให้คนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สามารถใช้ภาษาไทยที่เป็นภาษากลางของรัฐได้ โดยผ่านการศึกษาวิชาสามัญที่จะเอื้อให้เกิด
การปลูกฝังวัฒนธรรมแบบไทย และสร้างสานึกในความเป็นพลเมืองของรัฐไปพร้อมกัน การพัฒนา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว
การพัฒนาทางด้านการศึกษานามาซึ่งการเพิ่มจานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มี
หลักสูตรวิชาสามัญและภาษาไทย พร้อมกับการลดจานวนของโรงเรียนเอกชนที่สอนวิชาศาสนาแต่
เพีย งอย่ า งเดี ย ว การเพิ่ม จ านวนของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามที่มี ห ลั ก สู ตรสามั ญและ
ภาษาไทยอย่างค่อนข้างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากแรงหนุนทางด้านงบประมาณจาก
รัฐไปยังโรงเรียนที่มีหลักสูตรสามัญตามที่รัฐต้องการ แต่อีกปัจจัยหนึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลง
ภายในสังคมมุสลิมในพื้นที่ ที่เริ่มยอมรับและให้ความสาคัญกับระบบการศึกษาที่กาหนดโดยทางการ
เนื่ องจากตกอยู่ ในสภาวะที่วิช าสามัญและภาษาไทยกลายเป็นสิ่งจาเป็นในการดารงชีวิต ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่จาต้องปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มมุสลิมที่อยู่ใน
ตัวเมืองและมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี
กระบวนการพั ฒ นาโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามของรัฐ ภายใต้โ ครงการอุ ดหนุ น
ประเภทต่างๆ แม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าก่อให้เกิดสานึกในความเป็นไทยแก่นักเรียนมุสลิมได้มาก
น้ อ ยเพี ย งใด แต่ ก ารพั ฒ นาโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม ซึ่ ง มี ร ากฐานจากการเป็ น
สถาบันการศึกษาแบบจารีตประเพณีที่ให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนเฉพาะภาษา วัฒนธรรม ที่
เกี่ยวพันกับโลกอิสลาม-มลายู ให้กลายมาเป็นสถาบันภายใต้การควบคุมของรัฐที่ทาหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ที่รัฐต้องการได้ในระดับหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ทาให้นักเรียนมุสลิมที่เคยอยู่ในสังคมที่ใช้ เฉพาะภาษา
มลายูในชีวิตประจาวัน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมของรัฐ
จานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีหลักสูตรการสอนภาษาไทยและวิชาสามัญที่เพิ่มมากขึ้น
ในช่วงทศวรรษนี้ เกิดขึ้นพร้อมกับจานวนนักเรียนมุสลิมที่เข้าเรียนในระบบการศึกษาดังกล่าวที่เพิ่ม
มากขึ้น ทาให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกลายเป็นสถาบันสาคัญที่ส่งเสริมให้การเรียนการ
สอนวิชาสามัญและภาษาไทยขยายตัวในระบบการศึกษาของชาวมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งเป็นผลโดยตรงให้เกิดมุสลิมรุ่นใหม่ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีกว่ากลุ่มมุสลิมรุ่นก่อน
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โครงการพั ฒ นาทักษะการใช้ภ าษาไทยในหมู่นั กเรีย นมุส ลิ มของรัฐ เกิดขึ้ นได้ ด้ว ยการใช้
ฟันเฟืองสาคัญในการขับเคลื่อน คือ ครูช่วยสอน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รัฐส่งไปดูแลหลักสูตรการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทยและวิชาสามัญของทุกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้ นที่ ยกเว้นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีหลักสูตรวิชาศาสนาอิสลามแต่เพียงอย่างเดียว ครูช่วยสอนทาหน้าที่
สอนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย และจัดระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐต้องการ ความสาเร็จในการเข้าไปปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของรัฐ และการขยายตัวของจานวนนักเรียนมุสลิมที่ผ่านการศึกษา
วิชาสามัญและสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร จึงเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากคนกลุ่มนี้
จะเห็นได้ว่า ภาษาไทย เป็นหัวใจและเป้าหมายสาคัญที่สุดของรัฐในการพัฒนาการศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงปี 2521-2532 แนวคิดดังกล่าวมาจากความเชื่อของรัฐว่า ปัญหา
ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะปัญหาการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐของขบวนการ
โจรก่อการร้าย เกิดขึ้นมาจากการที่ชาวมุสลิมในพื้นที่ไม่สามารถและไม่ต้องการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร แต่ได้ใช้ภาษามลายูซึ่งเป็นกลุ่มภาษาเดียวกับภาษาที่ใช้กันในประเทศมาเลเซียเป็นภาษาหลัก
ในชีวิตประจาวัน การมีภาษามลายูเป็นภาษาแม่กลายเป็นสิ่งที่รัฐเชื่อว่าเป็นที่มาของทัศนคติด้านลบ
ต่อรัฐ และทาให้ชาวมุสลิมในพื้นที่เห็นใจกลุ่มขบวนการโจรก่อการร้ายมากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยแก่ชาวมุสลิมในพื้นที่ จึงเป็นโครงการที่รัฐให้ความสาคัญ
เนื่องจากรัฐไม่ได้มองว่าความแตกต่างทางศาสนาของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้เป็นที่มาของปัญหา
ความมั่นคง หากแต่ที่มาสาคัญของปัญหาในความคิดของรัฐคือ ความแตกต่างทางด้านภาษา ซึ่งเป็น
ที่มาของความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนมุสลิมที่ใช้ภาษามลายู หรือแม้แต่
ประชาชนที่เป็นมุสลิมกับประชาชนที่เป็นชาวพุทธ ดังนั้น การส่งเสริมและการพัฒนาความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยแก่ชาวมุสลิมจึงเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาความมั่นคงในความคิดของรัฐ เนื่องจาก
ความสามารถหรือทักษะการใช้ภาษาไทยของชาวมุสลิม จะทาให้กลุ่มคนเหล่ านี้สามารถเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของกลไกในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ และยังทาให้คนกลุ่มนี้สามารถรับนโยบายจากรัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดังที่กล่าวมาข้างต้น แล้ว การ
พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยแก่ ช าวมุ ส ลิ ม ในช่ ว งทศวรรษนี้ ยั ง ด าเนิ น การผ่ า นทั้ ง โครงการจั ด
การศึกษาแก่เด็กเล็ก การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ การจัดการศึกษานอกโรงเรียน และการอบรมกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นาชุมชนมุสลิมที่อยู่ในความควบคุมของรัฐ นอกจากนี้โครงการที่ได้รับการ
สานต่อเพื่อตอบสนองเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ความรู้ในวิชาสามัญ และการ
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สร้างสานึกในความเป็นไทยแก่นักเรียนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ โครงการให้สิทธิ พิเศษ
ทางการศึกษาแก่นักเรียนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการนี้นับเป็นโครงการที่สาคัญมากใน
ความคิดของรัฐในการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ แม้จะยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจานวนนิสิต
นักศึกษามุสลิมที่ผ่านการศึกษาในระบบ แล้วกลับเข้าไปทางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมาก
น้อยเพียงใด แต่โครงการเหล่านี้ได้สร้างมุสลิมรุ่นใหม่ที่ผ่านการศึกษาจากทางการ และอาศัยในสังคม
ที่เป็นตัวแทนสาคัญของวัฒนธรรมแบบรัฐไทย คือ กรุงเทพมหานคร นักเรียนเหล่านี้กลายเป็นกลุ่ม
มุสลิมรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาขั้นสูงแบบรัฐ และมีความรู้ในรูปแบบที่ รัฐต้องการ ไม่ว่าคนกลุ่มนี้จะ
ยังคงปักหลักทางานอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือกลับไปเป็นกลไกของรัฐในการสร้างความมั่นคงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตาม
การพัฒนาการศึกษาของรัฐในพื้นที่อีกด้านหนึ่ง คือ การปรับระบบการเรียนการสอนและ
หลักสูตรของโรงเรียนสามัญที่เป็นของรัฐโดยตรงให้มีหลักสูตรอิสลามศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมุสลิม
เข้ามาเรียนในโรงเรียนสามัญของรัฐมากขึ้น เนื่องจากว่า แม้รัฐจะดาเนินการพัฒนาโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามให้มีหลักสูตรวิชาสามัญและภาษาไทยตามมาตรฐานของรัฐ แต่สถานะความเป็น
สถาบันการศึกษาทางศาสนาและวัฒนธรรมมลายูของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังคงดารงอยู่
ในสังคมของมุสลิม แม้ความนิยมหรือความยอมรับในตัวโต๊ะครูหรือเจ้าของโรงเรียนสอนศาสนาจะเริ่ม
เปลี่ยนมาสู่ความนิยมในตัวสถาบันหรือโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาทางศาสนาอิสลาม
ผสานกับวิชาสามัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่รัฐปรับปรุงระบบการเรียนการสอนโรงเรียนของรัฐ
เองในพื้นที่ ส่วนหนึ่งจึงเป็นการช่วงชิงนักเรีย นจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มาอยู่ใน
ระบบการเรียนการสอนแบบสามัญและใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนทั้งหมด เพื่อที่จะสามารถ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและสร้างสานึกความเป็นไทยแก่นักเรียนเหล่านี้
ตลอดช่ว งปี 2521 ถึงปี 2532 โครงการพัฒ นาการศึกษาของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จึงจากัดอยู่ที่การพัฒนาสถาบันการศึกษาของท้องถิ่น คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐต้องการ และพัฒนาสถาบันการศึกษาของรัฐเอง คือ โรงเรียนสามัญของ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ให้มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
ศาสนาอิสลาม เพื่อสร้างการยอมรับจากสังคมมุสลิมในท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการศึกษาของคนใน
ท้องถิ่น โดยการให้สิทธินักเรียนมุสลิมในท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในส่วนกลาง ซึ่งเป็น
การศึก ษาระดั บ สู ง การพัฒ นาเหล่ านี้ เ ป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ทาให้ กลุ่ ม มุส ลิ ม รุ่น ใหม่ ใ นพื้น ที่ จัง หวั ด
ชายแดนชายภาคใต้ กลายเป็นกลุ่มคนที่ใช้สองภาษาในชีวิตประจาวัน คือ ภาษาไทยและภาษามลายู
และเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้กลุ่มมุสลิมที่เป็นผลพวงจากศึกษาในระยะนี้ มีลักษณะของปัญญาชนที่มี
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ความรู้และถูกหล่อหลอมจากระบบการศึกษาในลักษณะผสมผสานระหว่างวิชาสามัญและวิชาอิสลาม
ศึกษา ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างวัฒนธรรมการศึกษาของรัฐกับท้องถิ่น
ในทางกลั บ กัน กระบวนการพัฒ นาการศึกษาของรัฐ ที่ให้ ความส าคัญกับการขยายการใช้
ภาษาไทยให้เกิดขึ้นแก่ชาวมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน ได้รับการ
ตอบโต้โดยตรงจากกลุ่มที่รัฐเรียกว่า “ขบวนการโจรก่อการร้าย” หรือ ขจก. ไม่ว่ากลุ่มเหล่านี้จะเรียก
ตนเองว่ากองกาลังปลดแอก หน่วยจรยุทธ หรือกองกาลังกู้ชาติปัตตานีหรือกองกาลังกู้ ชาติปาตานีก็
ตาม กองกาลังเหล่านี้นับเป็นกองกาลังติดอาวุธที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลไทยที่มีเครือข่ายและกอง
กาลังกว้างขวางที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ว่ากลุ่มเหล่านี้จะมีกลุ่มย่อยและองค์กรที่ต่าง
อุดมการณ์รวมถึงรูปแบบวิธีการเคลื่อนไหว แต่ทุกกลุ่มล้วนมีเป้าหมายในการปลดปล่อยพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ออกจากอานาจการปกครองของรัฐบาลไทย นั่นคือรัฐบาลไทยเป็นศัตรูร่วมกันของ
ขบวนการต่างๆในพื้นที่ นอกจากการเคลื่อนไหวโจมตีกองกาลังฝ่ายความมั่นคงของรัฐ แล้ ว กลุ่ ม
เหล่านี้ยังเคลื่อนไหวต่อต้านโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของรัฐในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นกัน
กองกาลังเหล่านี้ได้เคลื่ อนไหวต่อต้านโครงการพัฒ นาทักษะการใช้ภาษาไทยแก่นักเรียน
มุสลิมของรัฐ ผ่านการดาเนินการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจับครูเรียกค่าไถ่ การสังหารครู การเผา
โรงเรียน การข่มขู่คุกคามครูหรือ โรงเรียนจนทาให้โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอน การเรียกค่า
คุ้มครองจากครู หรือการทิ้งจดหมายข่มขู่ภายหลังจากการเผาโรงเรียน เป็นต้น การก่อการในลักษณะ
ดังกล่าวเกือบทุกครั้งเป็นการข่มขู่ให้ครูและโรงเรียนของรัฐยุติการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนมุสลิม
โดยเหยื่อจากการก่อความรุนแรงในลักษณะดังกล่าว คือ โรงเรียนของรัฐและครูของรัฐโดยเฉพาะครู
ประชาบาล ซึ่งเป็ น ครูที่ป ระจ าการอยู่ในโรงเรี ยนชนบทที่ห่ างไกลจากตัว เมือง แต่เดิมเคยสั งกัด
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กลายเป็นเป้าหมายสาคัญของการก่อการ
การต่อต้านนโยบายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยแก่นักเรียนมุสลิม จึงเป็นการเคลื่อนไหวที่มี
ลักษณะร่วมกันของเหล่าขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะนี้
การก่อการมีเป้าหมายให้ระบบการศึกษาของรัฐกลายเป็นอัมพาต กลายเป็นสานึก ร่วมกันของเหล่า
สมาชิกขบวนการโจรก่อการร้ายหลายกลุ่มว่า ตนมีภาระหน้าที่สาคัญในการทาลายนโยบายพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยแก่นักเรียนมุสลิมของรัฐ โดยการทาลายตัวแทนหรือตัวจักรสาคัญของระบบ
การศึกษาของรัฐ คือ โรงเรียนและครู เพื่อให้ทาให้ระบบการศึกษาของรัฐและโครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาไทยของรัฐต้องสะดุดลง การต่อต้านการพัฒนาการศึกษาของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในช่วงปี 2521 ถึงปี 2524 สัมพันธ์กับช่วงเวลาที่รัฐมีอานาจในการกาหนดทิศทางการเรียนการ
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สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้เต็มที่ มีการเร่งรัดนโยบายพัฒนาการศึกษาที่ เน้นการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยแก่นักเรียนและประชาชนมุสลิมในพื้นที่ ทั้งยังเป็นเวลาที่นโยบายพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยเริ่มประสบความสาเร็จในการเปลี่ยนให้ชาวมุสลิมกลายเป็นกลุ่มคนที่สามารถ
สื่อสารได้สองภาษา และเกิดกลุ่มมุสลิมรุ่นใหม่ที่ผ่านการศึกษาแบบสามัญที่ใช้ ภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
การเคลื่อนไหวต่อต้านโครงการพัฒนาการศึกษาของรัฐอย่างหนักในช่วงต้นทศวรรษ 2520
ด้านหนึ่งแสดงให้เห็นความสาเร็จของนโยบายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของรัฐ ที่สามารถสร้าง
ความแพร่หลายในการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของนั กเรียนมุสลิมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ แสดงถึง
ความสาเร็จในการพัฒนาการศึกษาของรัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังแสดงให้เห็นถึง
ความสาคัญของการจัดการศึกษาของรัฐที่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนในพื้น การเคลื่อนไหวต่อต้าน
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของรัฐโดยขบวนการโจรก่อการร้ายยิ่งหนักหน่วงเพียงใด ยิ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงระดับของผลกระทบและความสาคัญของโครงการพัฒนาในด้านดังกล่าวไปพร้อมกัน
ในขณะเดี ย วก็ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การพั ฒ นาการศึ ก ษาของรั ฐ กลายเป็ น แรงกระตุ้ น ส าคั ญ ให้ ก าร
เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐหนักหน่วงขึ้นด้วย
เพื่อตอบโต้การดาเนิ น การของรัฐ ภาษามลายู ซึ่งเป็นภาษาที่ชาวมุสลิมในพื้นที่ใช้ในการ
สื่อสาร และเป็นรากทางวัฒนธรรมของสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเครื่องมือสาคัญที่
นามาใช้โดยขบวนการโจรก่อการร้ายเพื่อแสดงถึงความชอบธรรมในการตอบโต้การพัฒนาการศึกษาที่
ให้ ความส าคัญกับ การพัฒ นาทักษะภาษาไทยของรัฐ เนื่องจากกลุ่ มกองกาลั งติดอาวุธ ต่ อต้านรั ฐ
แสดงออกอย่างชัดเจนว่า ภาษาไทย เป็นเครื่องมือที่รัฐใช้ในการทาลายรากฐานทางวัฒนธรรมที่สาคัญ
ที่สุดของสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ภาษามลายูกับศาสนาอิสลาม ดังนั้น การดาเนิน
โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยของรัฐ จึงเป็นกระบวนการทาลายล้างวัฒนธรรมมลายู -อิสลามของ
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้ขบวนการโจรก่อการร้ายมีความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ในการ
ทาหน้าที่พิทักษ์วัฒนธรรมของตน ผ่านการคุกคามกลไกระบบการศึกษาของรัฐในพื้นที่
สาหรับโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านอื่นๆ รัฐได้ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาแหล่งน้า การคมนาคม และอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อการพัฒนาอาชีพของประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนา
ด้านนี้มาจากรากฐานความคิดและความเชื่อของรัฐว่า ความยากจนเป็นสาเหตุที่ทาให้ประชาชน
สนับสนุนการเคลื่อนไหวของขบวนการโจรก่อการร้าย ไม่ว่าจะโดยการสนับสนุนทางด้านวัตถุ กาลังใจ
หรื อการเข้าเป็ น สมาชิกของกองกาลั งติดอาวุธ เพื่อหารายได้การจากข่มขู่เรียกค่าไถ่ การพัฒ นา
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ทางด้านเศรษฐกิจของรัฐจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาแหล่งน้าที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของหลายหน่วยงานเพื่อสนอง
เป้าหมายดังกล่าว เช่นเดียวกับการพัฒนาการคมนาคม หรือแม้กระทั่งการพัฒนาอุตสาหกรรม ล้วน
วางอยู่บนเป้าหมายของการยกระดับรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในพื้นที่
การดาเนินการพัฒนาด้านนี้ประกอบด้วยหน่วยงานและโครงการที่เกี่ยวข้องหลายส่วนได้แก่
โครงการสร้างงานในชนบท สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.)
กองอานวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.กลาง) โครงการพัฒนาของจังหวัดของแต่ละ
จังหวัด นิคมสร้างตนเองพัฒ นาภาคใต้ กรมประชาสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภาคใต้ กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมทางหลวง กรมชลประทาน และ
โครงการตามพระราชดาริหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งในงานวิจัยนี้จั ดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริให้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ
เนื่องจากหน่วยงานที่เข้าไปพัฒนาในนามของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ คือ หน่วยงานของ
รัฐ นอกจากนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริยังมีเป้าหมายและวิธีคิดในการแก้ปัญหาความ
มั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาของรัฐในเวลานั้น หน่วยงานที่กล่าว
มาข้า งต้น เป็ น หน่ ว ยงานที่ มีบ ทบาทส าคัญ ในการพั ฒ นา และให้ ค วามส าคัญ ต่ อโครงการพัฒ นา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ
โครงการที่มีจานวนมากในช่วงเวลานี้คือ การพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ากินน้าใช้ของประชาชนและ
แก้ปัญหาน้าท่วม ซึ่งมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน
โครงการพัฒ นาแหล่ งน้ากิน น้าใช้ขนาดเล็กในรูปบ่อน้า ดาเนินการโดยหน่ว ยงานราชการของรัฐ
โดยตรง แต่โครงการชลประทานขนาดใหญ่จานวนมากดาเนินการภายใต้โครงการตามพระราชดาริ
การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมผ่านการดาเนินการพัฒนาชลประทานของรัฐตลอดช่วงทศวรรษนี้ไม่
สามารถระบุ ไ ด้ ว่ า ท าให้ เ กิ ด การขยายพื้ น ที่ ก ารเกษตร การเพิ่ ม จ านวนผลผลิ ต และรายได้ จ าก
การเกษตรของประชาชนในพื้ น ที่ ม ากน้อ ยเพีย งใด แต่ ก ารด าเนิ น การของกรมชลประทานและ
โครงการตามพระราชดาริ เป็นผลให้มีการขยายตัวของระบบชลประทาน และการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่า
พรุและเขตที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาเป็นชุมชนนิคมสหกรณ์ที่มีลักษณะเป็นทั้งหมู่บ้าน
และสหกรณ์ทางการเกษตรในเวลาเดียวกัน ชุมชนนี้ก่อตั้งขึ้นโดยโครงการตามพระราชดาริ และเอื้อ
ผลให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่ทางการเกษตร ทั้งยังเป็นการช่วงชิงพื้นที่กับกลุ่มขบวนการโจรก่อการ
ร้ายที่มักใช้พื้นที่ป่าเป็นฐานกาลังด้วย
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อย่างไรก็ตามการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ เพื่อตอบสนองเป้าหมายในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือการแก้ปัญหาความยากจน นามาซึ่งการพยายามปรับเปลี่ยน
พืชพันธุ์ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพารา ข้าว และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ให้เป็นพืชผลสาย
พันธุ์ใหม่ที่สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่าสายพันธุ์เก่า และยัง มีการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ
เพาะปลูกให้เป็นไปตามหลักวิชาแผนใหม่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการแก้ปัญหาทางด้านความมั่นคง การดาเนินการด้านนี้ทาให้พื้นที่ปลูก
ยางพาราสายพันธุ์ใหม่ที่ให้น้ายางมากกว่ายางพาราสายพันธุ์เก่าขยายตัว แต่ในส่วนของพืชผลทาง
การเกษตรประเภทอื่นจะปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตแผนใหม่ที่รัฐต้องการมากน้อยเพียงใดและการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตทางการเกษตรของประชาชนดังกล่าวจะส่งผลต่อรายได้และเศรษฐกิจ
ของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรในช่วงทศวรรษนี้ ยังต้องการงานวิจัยที่ศึกษาเรื่อง
ดังกล่าวต่อไป
ด้า นการพั ฒ นาอุต สาหกรรม รั ฐ ได้ ส นั บสนุ นการพั ฒ นาอุต สาหกรรมในเขตสามจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ผ่ านโครงการด้า นต่างๆ จากหลั กฐานที่ผู้ วิจัยสามารถเข้ าถึงได้ โครงการพัฒ นา
ทางด้า นนี้ ของรั ฐ เริ่ ม เกิด ขึ้น อย่ างเป็ น รู ปธรรมหลั งปี 2525 คือ ภายหลั ง จากการใช้ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) และการเกิดศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.) เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับดังกล่าวนี้และศอ.
บต. ได้กาหนดให้มีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัด
ปัตตานี แต่ระหว่างปี 2521 ถึงปี 2532 การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
เป็นไปอย่างจากัดมาโดยตลอด กล่าวคือ หัตถอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่เน้นการนาผลผลิตทางการเกษตรและประมงจากในพื้นที่มาแปรรูปเป็นสินค้า ยังเป็น
อุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ แต่ในช่วงปี 2521-2524 กับช่วงปี 2525 ถึงปี 2532 แตกต่างกันตรงที่
ในช่วงต้นทศวรรษโรงสีข้าวเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจานวนมากที่สุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่ในช่วงปลายทศวรรษหัตถอุตสาหกรรมประเภทใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐขยายตัวมากขึ้น
โดยเฉพาะโรงงานทาอิฐ ทาถ้วยน้ายาง โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา โรงงานอาหารทะเล โรงงานปลา
ป่น โรงงานทาขนมปัง โรงกลั่นน้ามันพืช โรงกลึงโลหะและซ่อมเครื่องยนต์ โรงน้าแข็ง และโรงงาน
ห้องเย็น ซึ่งเป็นโรงงานที่เกี่ยวพันกับอาชีพหลักของคนในพื้นที่
ในขณะเดียวกันการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมตลอดช่วงปี 2521-2532 ได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงของการใช้แรงงานในพื้นที่ คือ การผลั ดเปลี่ ยนหมุนเวียนไปเป็นแรงงานทั้งในภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม คื อ เป็นแรงงานในภาคอุต สาหกรรมในฤดู ที่ไม่ ส ามารถกรี ด
ยางพารา ทาสวนผลไม้ ทานา หรือทาประมงได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้โดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
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ของรั ฐ ทั้งทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นอกจากนี้การมีนโยบายสนับสนุนการพัฒ นา
อุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นความพยายามแก้ปัญหาโครงสร้างด้านการผลิต ของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่มีฐานแคบ คือ รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่มาจากการเกษตรกรรมและประมงแต่เพียง
อย่างเดียว ซึ่งเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับปัญหาความมั่นคงในความเชื่อของรัฐ อย่างไรก็
ตามพบว่าการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในระยะเวลานี้ยังคงจากัดอยู่ในตัวเมืองเท่านั้น
การต่อต้านการพัฒนาของรัฐในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่าน
การพัฒนาทางด้านการจัดการน้า การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมจากขบวนการโจรก่อการ
ร้าย ใช้วิธีการมุ่งโจมตีพื้นที่ตัวเมืองหรือพื้นที่ที่เป็นจุดพัฒนาของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นตลาด ร้านค้าในตัว
เมือง โรงงาน หรือเขื่อน รวมถึงการโจมตีกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของรัฐ หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาดังกล่าว ได้แก่ เจ้าของโรงงาน พ่อค้า กลุ่มธุรกิจ
เรือประมง เจ้าของสวนยางพาราขนาดใหญ่ สมาชิกของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ คนงานรับจ้าง
กรีดยางพารา คนงานของบริษัทร้านค้า และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ฝ่ายพัฒนา การก่อการเป็นไปใน
ลักษณะของการลอบวางหรือปาระเบิดใส่โรงงาน ร้านค้า โรงงาน เพื่อข่มขู่เรียกค่าคุ้มครอง การยิง
สังหารหรือลอบวางระเบิดในสวนยางพารา เพื่อโจมตีคนงานและข่มขู่ให้เจ้าของสวนยางขนาดใหญ่
เสียค่าคุ้มครอง การสกัดการเดินรถในท้องถนนของร้านค้า บริษัท และโรงงาน รวมถึงการเผาหรือยิง
รถของกลุ่มทุนให้เกิดความเสียหายเพื่อข่มขู่คนงาน อันเป็นการส่งสัญญานไปยังเจ้าของให้เสียค่า
คุ้มครอง การปิดปากแม่น้าหรือปากอ่าวเพื่อกันไม่ให้เรือประมงออกหาปลา หรือแม้กระทั่งการลักพา
ตัวพ่อค้า เจ้าของบริษัทร้านค้า หรือลูกหลานของกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อเรียกค่าคุ้มครองโดยตรง การก่อ
การต่อกลุ่มพ่อค้า นายทุน และคหบดีในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการส่งจดหมายพร้อมคาขู่ให้
เสียค่าคุ้มครองให้กลุ่มตนเป็นรายเดือนหรือรายปี หากกลุ่มคนเหล่านี้พ ยายามขัดขืนไม่ยอมจ่ายค่า
คุ้มครอง การก่อความรุ นแรงในลักษณะต่างๆจากกลุ่มกองกาลังติดอาวุธ จึงเกิดขึ้น การก่อการนี้
เป็นไปเพื่อแสดงศักยภาพในการก่อความรุนแรงต่อเหยื่อที่เป็นกลุ่มทุนและการแสวงหารายได้เข้ากอง
กาลังติดอาวุธ เพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐ ขบวนการโจรก่อการร้ายได้บีบบังคับเอาทุน จาก
กลุ่ มทุนในพื้นที่ที่ได้ป ระโยชน์ จากการพัฒ นาของรัฐ นั่นเท่ากับว่ากองกาลั งติดอาวุธเหล่ านี้ได้ใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ โดยการขูดรีดจากกลุ่มทุนในพื้นที่เพื่อมาใช้เป็น
ทุนในการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐเอง
โครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงที่รัฐให้ความสาคัญ
ตลอดมา คือ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมหรือการสร้างถนน โครงการพัฒนาทางด้านนี้รัฐใช้ใน
การแก้ปัญหาความมั่นคงในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่
รัฐให้ความสาคัญกับการพัฒนาในด้านดังกล่าวนี้มาก โดยเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษ 2500-
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2510 เน้นการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ากับพื้นที่ภาคใต้
ตอนบน การเชื่อมพื้นที่จังหวัดเข้ากับจังหวัดและอาเภอกับอาเภอเป็นสาคัญ แต่ในระหว่างปี 2521
ถึงปี 2532 รั ฐ ให้ ความส าคัญกับการพัฒ นาเส้ นทางคมนาคมที่เชื่อมพื้นที่ตอนในของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เข้าด้วยกัน และเชื่อมพื้นที่ดังกล่ าวเข้ากับถนนสายหลั ก โครงการพัฒ นาเส้ นทาง
คมนาคมเป็นโครงการสร้างถนนเชื่อมหมู่บ้านกับหมู่บ้าน ตาบลกับตาบล หรือตาบลกับหมู่บ้านเข้า
ด้วยกัน โดยรัฐยังคงดาเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมทั้งในแบบถนนลูกรังบดอัดและถนนลาดยาง
พื้น ที่ที่รั ฐ เข้าไปพัฒ นาเส้ น ทางคมนาคม นอกจากจะเป็นไปเพื่อ ให้ ประชาชนในหมู่บ้านสามารถ
ลาเลียงผลผลิตออกสู่ท้องตลาดได้อย่างสะดวกแล้ว พื้นที่จานวนมากยังเป็นตาบลหรือหมู่บ้านที่เป็น
ฐานก าลั ง ของกลุ่ ม ติ ด อาวุ ธ ต่ อ ต้ า นรั ฐ ไม่ ว่ า จะเป็ น ขบวนการโจรก่ อ การร้ า ยหรื อ สมาชิ ก พรรค
คอมมิวนิสต์มลายา การพัฒนาเส้นทางคมนาคมของรัฐในระยะนี้ ได้ทาให้เกิดการเชื่อมพื้นที่ตอนใน
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าด้วยกัน เป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางด้านการ
คมนาคมขึ้น
การก่อสร้างถนนไปยังพื้นที่ตั้งกองกาลังที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐ นัยหนึ่งเป็นการก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคมเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการลาเลียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามของรัฐเข้าไปทาลายกองกาลังฝ่าย
ตรงกันข้ามกับรัฐ เนื่องจากฐานกาลังของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้คือ ภูเขาและป่า การตัดถนนเข้าไปยัง
พื้นที่ชนบทนอกจากจะเป็นการเอื้อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการขยาย
อานาจการปราบปรามของรัฐไปยังพื้นที่ดังกล่าวด้วย ในขณะเดียวกันขบวนการโจรก่อการร้ายได้
เคลื่อนไหวต่อต้านการพัฒนาด้านนี้ของรัฐ โดยการใช้เส้นทางคมนาคมที่รัฐสร้างขึ้นมาเป็นพื้นที่ก่อ
ความรุนแรง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทั่วไป โดยการปิดถนน เพื่อจับกลุ่มนายทุน ประชาชน
และเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเรียกค่าไถ่ ตลอดจนการข่มขู่กลุ่มบริษัทรถโดยสารที่มีรถวิ่งให้บริการอยู่ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเรียกค่าคุ้มครอง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตลอดช่วงทศวรรษ
นี้ การก่อการของกองกาลังติดอาวุธต่อเจ้าหน้าที่รัฐบนเส้นทางคมนาคม เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐฝ่าย
พัฒ นา ครู และเจ้ าหน้ าที่รัฐ ฝ่ ายปราบปราม นอกจากนี้กลุ่ มติ ดอาวุธยังใช้เส้ นทางคมนาคมเป็น
สัญลักษณ์ที่สาคัญในการต่อต้านโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมของรัฐเอง ไม่ว่าจะเป็นการลอบวาง
ระเบิดสะพาน การทิ้งจดหมายข่มขู่กลุ่มนายทุนให้เสียค่าคุ้มครองหากต้องการใช้เส้นทางที่กลุ่มเหล่านี้
มีอิทธิพลอยู่ การต่อต้านโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมของขบวนการโจรก่อการร้ายมีลักษณะของ
การพยายามเปลี่ยนเส้นทางคมนาคมที่รัฐสร้างขึ้น ให้กลายเป็นพื้นที่ก่อความรุนแรงต่อรัฐ กลุ่มทุน
และประชาชนในพื้นที่ และใช้เส้นทางเหล่านี้ในการตอบโต้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามของรัฐ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดช่วงปี 2521 ถึงปี
2532 ดาเนินไปพร้อมกับการตอบโต้การพัฒนาดังกล่าวโดยกลุ่มติดอาวุธหรือขบวนการโจรก่อการร้าย
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การเคลื่อนไหวต่อต้านการพัฒนาของรัฐโดยกลุ่มต่อต้านรัฐยิ่งมีมากเท่าใด แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
ดังกล่าวมีความสาคัญและส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยรวม แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างความชอบธรรม
ให้กับกลุ่มติดอาวุธในการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐและโครงการพัฒนาของรัฐเอง
การจัดตั้งศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.) ในปี 2524 แม้ส่งเสริมให้
เกิดโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายประการ อย่างไรก็ดี
โครงการดังกล่าวยังคงมีเป้าหมายและเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับโครงการพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษ
2520 การเกิดขึ้นของศอ. บต. ทาให้โครงการพัฒนาดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวางและครอบคลุม
พื้นที่เป้าหมายเป็นระบบมากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อย่างมีนัยสาคัญยังไม่เกิดขึ้น และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่ยังคงเป็นหน่วยงาน
เดิม เนื่องจาก ศอ. บต. เป็นเพียงหน่วยงานที่ทาหน้าประสานงานด้านงบประมาณและการดาเนินการ
พัฒนา ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีอานาจในการดาเนินการโดยตรง แม้จะมีโครงการพัฒนาเพื่อความหวัง
ใหม่ของชาวไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือโครงการฮารัปปันบารูในปี 2532 แต่สาระและ
รูปแบบการพัฒนายังไม่เปลี่ยนแปลงจากกรอบคิดและนโยบายที่สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาก่อนหน้า
อย่างไรก็ตามโครงการที่เกิดขึ้นในปี 2532 แสดงให้เห็นว่ากองทัพได้กลายเป็นผู้มีบทบาทนาในการ
กาหนดทิศทางการพัฒ นาทางด้า นเศรษฐกิจ และสั งคมเพื่ อแก้ ปัญ หาความมั่ นคงในพื้นที่ จัง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
การพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ ผ่านโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
และสั ง คมเพื่อ แก้ ปั ญ หาความมั่ น คงในระหว่ า งปี 2521 ถึ งปี 2532 เป็ น การพั ฒ นาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาดังกล่าวทาให้ขบวนการโจรก่อการร้าย
ในพื้นที่เคลื่อนไหวต่อต้านโครงการพัฒนาเหล่านี้อย่างหนัก โดยใช้เป้าหมายของโครงการเป็นข้ออ้าง
ในการสร้างความชอบธรรมในการต่อต้านรัฐ ซึ่งทาให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของกองกาลังติดอาวุธกลุ่ม
นี้สัมพันธ์กับการพัฒนาของรัฐ กล่าวคือ ยิ่งรัฐให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านใด กองกาลังเหล่านี้ ยิ่ง
เคลื่อนไหวต่อต้านการพัฒนาดังกล่าวมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ให้ความสาคัญเฉพาะการ
เคลื่อนไหวของขบวนการโจรก่อการร้ายซึ่งเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านการพัฒนาของรัฐ การศึกษา
เกี่ย วกับ การเคลื่ อนไหวของพรรคคอมมิวนิส ต์มลายาในเขตแดนไทยยังต้องการงานที่ ศึกษาเรื่อง
ดังกล่าวอย่างละเอียด รวมถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทาให้ขบวนการโจรก่อการร้ายอ่อนกาลังรบและ
อุด มการณ์ ล งในช่ ว งปลายทศวรรษ 2520 ยั ง ต้ อ งการงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งดั ง กล่ า ว โดยเฉพาะ
นอกจากนี้ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการดาเนินการตามนโยบายความมั่นคงของรัฐ แต่จากการศึกษา
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จะเห็นว่ามีตัวแสดงทางการเมืองที่สาคัญอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันพระมหากษัตริย์ กลุ่มการเมือง
ท้องถิ่น หรือแม้แต่การเมืองระหว่างประเทศ ที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ
ช่วงเวลานี้ ที่สมควรได้รับการศึกษาต่อไปเช่นกัน
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ตารางที่ 13: ตารางแสดงจานวนโครงการพัฒนาของรัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างปี
2521-2524
ที่

1.

ประเภทโครงการ

โครงการพัฒนาการศึกษา

จานวนโครงการ
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2521 2522 2523
5
57
6

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(รวมโครงการตามพระราชดาริ)
2.1. โครงการสร้างงานในชนบท
(ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้า
เกษตรกรรม และการพัฒนาสิ่งที่เป็น
สาธารณประโยชน์ คือ ถนน สะพาน
และโรงเรียน)
2.2. โครงการพัฒนาของจังหวัด
(ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมรายได้
และปัจจัยการผลิต การพัฒนา
โครงสร้างขั้นพื้นฐาน การพัฒนา
หมู่บ้าน และการพัฒนาองค์กร
ประชาชน)
2.3. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
54
(ถนน) (ในที่นี้จะนับจานวนถนนเป็น
สาย)

หมายเหตุ
พ.ศ.
2524
8
เป็น
โครงการ
ต่อเนื่อง 6
โครงการ

2.

2.4. โครงการพัฒนาการเกษตร แหล่งน้า
การส่งเสริมอาชีพ และการจัดตั้งนิคม

23

1,143

1,30
3

33

34

19

44

167

123

201

รวม
โครงการ
พัฒนาเส้น
คมนาคม
ของจังหวัด
เป็น
โครงการ
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สหกรณ์ (รวมจานวนบ่อน้า และแหล่ง
เก็บกักน้าที่รัฐบาลได้จัดสร้าง)
2.5. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
2.6. โครงการพัฒนานิคมสร้างตนเองพัฒนา 1
ภาคใต้

ต่อเนื่อง 1
โครงการ
1

1
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ตารางที่ 14: ตารางแสดงการเกิดเหตุการณ์ “ความรุนแรง” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี
2521-25241
ที่

ประเภทของการก่อความรุนแรง

การก่อความรุนแรงต่อระบบการศึกษาของ
รัฐ
1.1. การสังหาร/ข่มขู่/คุกคามครู
1.2. การเผา/ข่มขู่คุกคามโรงเรียนและ
สถานศึกษาของรัฐ
2. การโจมตี/คุกคามสถานที่ราชการประเภท
อื่น/งานเทศกาลที่จัดโดยทางราชการ

จานวนเหตุการณ์
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2521 2522 2523 2524

1.

3.

3

การก่อการบนเส้นทางคมนาคมและสถานี
รถไฟ
4. การโจมตีพื้นที่เศรษฐกิจ/พื้นที่พัฒนาของรัฐ 30
(รวมบริษัท ร้านค้า เขื่อน นิคมสร้างตนเอง
และสวนยางพารา)
5. การคุกคามพ่อค้า/นักธุรกิจ/เจ้าของสวน
2
ยางพารา
6. การโจมตี/คุกคามเจ้าหน้าที่รัฐ
นอกเหนือจากครู
6.1. เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง/ปราบปราม และ 1
บุคคลที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในฝ่าย
ดังกล่าว
1

10
11

6
7

5
4

4

3

3

13

23

14

5

9

4

18

30

19

8

18

8

ตารางแสดงจานวนเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งส่วนนี้และในส่วนถัดไป จะนับเฉพาะเหตุการณ์ความรุนแรง
ที่เชื่อว่า “ขบวนการโจรก่อการร้าย” (ขจก.) เป็นผู้ก่อการ ซึ่งในหลายเหตุการณ์จะเป็นการก่อการที่สามารถจาแนก
ประเภทได้มากกว่า 1 รูปแบบ ผู้วิจัยจึงขอระบุจานวนการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแยกเป็นประเภทไป ทาให้
เหตุการณ์ 1 เหตุการณ์เมื่อระบุในตารางข้างต้น อาจอยู่ในจานวนประเภทของการก่อความรุนแรงหลายประเภท
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6.2. เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพัฒนาหรือบุคลากร
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของรัฐ
6.3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น
7. การโจมตี/คุกคามสมาชิกของนิคมสร้าง
ตนเองพัฒนาภาคใต้และชาวบ้านทั่วไป
8. การโจมตีพระสงฆ์
9. การโจมตีผู้นาศาสนาอิสลาม

2
1

3

4

3

3
4

1
28

16

1
4

401

402
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รายการอ้างอิง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
“กสจ. ปัตตานี อนุมัติโครงการเพิ่มอีกสองโครงการ,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 18 พฤษภาคม 2528).
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“กอ.รมน. ยะลารายงานความเคลื่อนไหวของขจก.ในพื้นที่ ,”. (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 22 มิถุนายน
2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“กองทัพภาคที่ 4 เตรียมกวาดล้างกลุ่มโจรภาคใต้ให้ราบคาบ,” (ข่าวการเมือง-สังคม รอบเช้า 28
ธันวาคม 2532). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 7.
“กองทัพภาคที่ 4 ประกาศให้พื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นเขตสันติสุขถาวร,” (ข่าวในประเทศ รอบเช้า 16
ตุลาคม 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 13.
“กองทัพภาคที่ 4 เปิดยุทธการ 8403 ทาลาย จคม.ที่ยะลา,” (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 4 พฤษภาคม
2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“กองร้ อยเฉพาะกิจ นย.ที่น ราธิว าส เกิดปะทะกับจคม.อีก ,” (ข่าวภูมิภ าค รอบเช้า 29 มกราคม
2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“การพิจารณาแนวทางดาเนินการก่อสร้างถนนสายเบตง-แว้งในภาคใต้ตอนล่าง,” (ข่าวภูมิภาค รอบ
บ่าย 16 เมษายน 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท., p. 2.
“กานัน ต.เมาะมาวี ปัตตานี นาจคม. เข้ามอบตัวต่อทางการ,”. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 23 มกราคม
2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“กานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางทัศนศึกษาที่กท.-ภาคเหนือ,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า
1 มีนาคม 2529). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“เกษตรกรยะลาจะเริ่มเก็บข้าวปีการผลิตนี้ช่วงเดือน มี.ค. นี้ ,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 18 มกราคม
2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“เกิดเหตุระเบิ ดที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี ตาย 1 บาดเจ็บ 10,”. (ข่าวภูมิภ าค รอบค่า 22
พฤษภาคม 2532). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“ขจก. 2 กลุ่มออกปรากฏตัวในพื้นที่อ.ระแงะ ที่นราธิวาสอีก ,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 28 มกราคม
2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“ขจก. กลุ่มทรงอิทธิพลที่ อ. รือเสาะ นราธิวาส เปิดปะทะ 3 ครั้งกับเจ้าหน้าที่อีก,”. (ข่าวภูมิภาค
รอบเช้า 13 มิถุนายน 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
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“ขจก. กลุ่มนายมะปิเย๊าะ หรือมุสตามัน 2 คนเข้ามอบตัวที่นราธิวาส,”. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 27
ตุลาคม 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ขจก. กลุ่มใหญ่ออกปรากฏตัวเพื่อเรียกเงินค่าคุ้มครองที่ อ.รือเสาะอีก ,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 8
มกราคม 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“ขจก. กลุ่มอิทธิพลที่นราธิวาส ออกปรากฏตัวที่ อ.ศรีสาคร,” (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 21 มิถุนายน
2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“ขจก. บี.อาร์.เอ็น. ที่ อ.รือเสาะ ยิงถล่มบ้านพักราษฎรฐานไม่ยอมจ่ายเงินค่าคุ้ มครอง,” (ข่าวภูมิภาค
รอบเช้า 10 พฤษภาคม 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“ขจก. บี.อาร์.เอ็น. แสดงอิทธิพลเผารถตักดินขณะปฏิบัติงานที่กิ่ง อ.จะแนะ อีก ,” (ข่าวภูมิภาค รอบ
บ่าย 29 เมษายน 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ขจก. เริ่มก่อกวนในพื้นที่สองอาเภอที่ยะลาอีก,” (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 5 กรกฎาคม 2528). สานัก
ข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ขจก. เริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้น,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 1 เมษายน 2532). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p.
3.
“ขจก. สังกัดขบวนการ บี.อาร์.เอ็น. เริ่มตั้งค่ายพั กชั่วคราวบางพื้นที่ในอาเภอเมือง ยะลา,” (ข่าว
ภูมิภาค รอบบ่าย 15 มกราคม 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท., p. 3.
“ขจก.กับเจ้าหน้าที่เกิดปะทะกันขึ้นอีกที่ อ.ยะหา,” (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 23 สิงหาคม 2528). สานัก
ข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“ขจก.ขบวนการบีอาร์เอ็นยิงคนงานตาย 2 ศพ ที่นราธิวาสวานนี้,” (22 มิถุนายน 2532). สานักข่าว
ไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“ขจก.ที่ อ.บั น นั ง สตา ยะลา ลอบซุ่ มยิ ง เจ้า หน้า ที่ ข ณะปฏิ บัติ ง านอี ก ,” (ข่า วภู มิภ าค รอบค่ า 1
มกราคม 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“ขจก.เผาโรงเรียนที่อาเภอรามัญ ยะลา อาคารเรียนเสียหาย 2 หลัง,” (ข่าวการเมือง-สังคม รอบค่า
28 พฤศจิกายน 2532). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 14.
“ขบวนการโจร บี.อาร์.เอ็น. ออกแสดงอิทธิพลที่ยะลา-เกิดปะทะถึงตายกับเจ้าหน้าที่ ,” (ข่าวภูมิภาค
รอบค่า 17 กันยายน 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ขบวนการโจรก่อการร้ายลอบยิงผู้ใหญ่บ้าน-ราษฎรที่เขื่อนบางลางเสียชีวิตอีกเมื่อวานนี้ ,”. (ข่าว
ภูมิภาค รอบค่า 5 กรกฎาคม 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท., p. 1.
“คนร้ายซุ่มยิงรถโดยสารที่ยะลาสองคันรวดมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวม 26 คน,”. (ข่าวภูมิภาค รอบ
บ่าย 26 กุมภาพันธ์ 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
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“ครู สปจ.ยะลาหยุดสอนประท้วง ขจก. แล้ว ,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 25 ธันวาคม 2532). สานักข่าว
ไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“โครงการตัดถนนเพื่อความมั่นคงจังหวัดยะลาจะเสร็จใช้งานได้ปลายเดือนมิ.ย.นี้,” (ข่าวภูมิภาค รอบ
ค่า 19 มิถุนายน 2532). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“โครงการเผยแพร่ภาษาไทยที่ปัตตานีได้ผลดี ,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 25 พฤศจิกายน 2532). สานัก
ข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“โครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติของปัตตานีได้ผล,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 29 กันยายน
2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“จคม. ที่ อ.ธารโต สาแดงเดช ยิงทิ้งสองราษฎรตายในเขตอิทธิพลของตน,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 22
สิงหาคม 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“จคม. บริเวณพื้นที่ อ.เบตง เริ่มการเคลื่อนไหวหาข่าวจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอีก,” (ข่าวภูมิภาค รอบ
ค่า 3 มกราคม 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“จคม. เริ่ ม เคลื่ อ นไหวหาแนวร่ ว มที่ กิ่ ง อ าเภอสุ คิ ริ น ในนราธิ ว าส,” (ข่ า วภู มิ ภ าค รอบบ่ า ย 9
กุมภาพันธ์ 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“จคม.กลับใจเข้ามอบตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 20 สิงหาคม 2527).
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“จคม.ปะทะเจ้าหน้าที่ในกิ่งอ.ทุ่งยางแดง ที่ปัตตานี อีก ,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 31 สิงหาคม 2528).
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“จคม.มอบตัวเข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทย,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 23 สิงหาคม 2532). สานักข่าว
ไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“จคม.ระดับนาที่ปัตตานีเข้ามอบตัวอีก 2 คน,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 8 พฤษภาคม 2527). สานักข่าว
ไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“จังหวัดยะลาอนุมัติ 9 โครงการ กสช. สาหรับปี 33,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 23 ธันวาคม 2532).
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“จังหวัดยะลาอนุ มัติการจัดทาโครงการ กสช.ปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ ว ,” (ข่าวภูมิภ าค รอบเช้า 28
มีนาคม 2529). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 4.
“จัดอบรมการศึกษาผู้ใหญ่แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1,” (ข่าวภูมิภาค รอบ
บ่าย 12 กุมภาพันธ์ 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“จีนเป็ง ยืนยันจะปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพอย่างเคร่งครัด ,” (ข่าวการเมือง-สังคม 2 ธันวาคม
2532). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 7.
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“เจ้ า หน้ า ที่ ทบ.บาดเจ็ บ 8 นาย จากผลปฏิ บั ติ แ ผนยุ ท ธการ 8403,” (ข่ า วภู มิ ภ าค รอบค่ า 5
พฤษภาคม 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“เจ้าหน้าที่เกิดปะทะกาลัง ขจก. ที่ อ.ศรีสาคร นราธิวาสอีก ,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 1 กรกฎาคม
2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“เจ้าหน้าที่นปพ. ที่ยะลาเหยียบกับระเบิดฝ่าย ขจก. อีกหนึ่งราย,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 2 มกราคม
2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“เจ้าหน้าที่หลายพื้นที่ในนราธิวาสยกกาลังกวาดล้าง ขจก. รวมซ้อน 3 วัน,”. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 25
มกราคม 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“โจรคอมมิวนิสต์มาลายา เข้ามอบตัวต่อ ผวจ. ปัตตานี 2 คน,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 18 สิงหาคม
2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“โจรจูยี บี อาร์ เอ็น เข้ามอบตัวกับทางราชการ,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 30 พฤษภาคม 2529). สานัก
ข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ชุดปฏิบัติงานช่าง นพค. 53 สร้างเส้นทางในชนบทที่ยะลา,” (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 5 มิถุนายน
2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“ตชด. ปะทะ ขจก.ที่สะบ้าย้อย สงขลา,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 7 พฤษภาคม 2527). สานักข่าวไทย
อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ตชด.ปะทะ ขจก.ที่น ราธิว าส ยึดค่ายพักได้ 11 หลั ง,” (ข่าวภูมิภ าค รอบค่า 26 ตุลาคม 2527).
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“ตชด.ปะทะ จคม.ที่ยะลามีบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมสี่คน,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 23 มีนาคม 2527).
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ตั้งศูนย์ข่าวทางภาคใต้ให้ผู้ก่อการร้ายทุกรูปแบบยุติการต่อสู้กับรัฐแล้ว ,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 18
กรกฎาคม 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 4.
“ตารวจปะทะ ขจก. ที่ยะลาเสียชีวิตสองคนยึดของกลางหลายรายการ,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 8
กรกฎาคม 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ทหารปะทะ จคม.ที่นราธิวาส มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บราวสามคน,” (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 16
ตุลาคม 2527). สานักข่าวไทยอ.ส.ม.ท. , p. 2.
“ไทย-มาเลเซีย และพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาลงนามข้อตกลงสันติภาพ 3 ฝ่ายแล้วเช้านี้ ,”. (ข่าว
การเมือง-สังคม รอบบ่าย 2 ธันวาคม 2532). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท., p. 7.
“นปพ. 1235 ยะลา ปะทะกับ ขจก.ผลตารวจสาหัสหนึ่งคน,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 20 พฤศจิกายน
2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
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“นปพ. ยะลา ยึดค่าย ขจก. 12 หลัง ร.ต.ต. บาดเจ็บหนึ่งคน,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 2 มกราคม
2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“นพค. 51 กรป.กลาง จัดสร้างเส้นทางเขตท้องถิ่นชนบทที่ อ.รือเสาะ นราธิวาส,” (ข่าวภูมิภาค รอบ
ค่า 17 มิถุนายน 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“นพค. 51 นราธิวาส จัดชุดปฏิบัติงานช่าง ออกไปสร้างเส้นทางช่วยเหลือราษฎร ในเขตพื้นที่พัฒนา
,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 3 มีนาคม 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“นพค. 51 นราธิวาส สร้างถนนสนับสนุนโครงการ กสช.,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 27 เมษายน 2527).
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“นพค. 51 นราธิวาสสร้างถนนในโครงการ กสช. ช่วยเหลือราษฎรท้องถิ่นกันดาร,” (ข่าวภูมิภาค รอบ
ค่า 24 พฤษภาคม 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“นพค. 52 กรป. กลาง ปัตตานีซ่อมและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่ อ.ปานาเระ,” (ข่าวภูมิภาค รอบ
บ่าย 27 กุมภาพันธ์ 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“นพค. 52 กรป.กลาง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แก่ราษฎรที่ปัตตานี ,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 10
พฤศจิกายน 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“นพค. 52 ปัตตานี สร้ างเส้ นทางคมนาคมให้ ราษฎรท้องถิ่นชนบท,”. (ข่าวภูมิภ าค รอบบ่าย 29
กรกฎาคม 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“นพค. ๕๒ ปั ตตานี ช่ว ยเหลื อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ช าวชนบท,” (ข่ าวภู มิภ าค รอบบ่า ย 9
เมษายน 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“นพค. 52 มีแผนงานสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใน จว.ปัตตานีปี 2527 รวม 13 เส้นทาง,” (ข่าว
ภูมิภาค รอบเช้า 20 พฤษภาคม 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“นพค. ๕๒ ร่วมกับราษฎรจัดแสดงธรรมทางศาสนาอิสลาม ที่ปัตตานี ,” (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 8
มิถุนายน 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“นพค. 52 วางแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคมช่วยเหลือราษฎรที่ปัตตานีในปี 2528,” (ข่าวภูมิภาค รอบ
ค่า 4 พฤศจิกายน 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“นพค. 53 กรป.กลาง ส่งชุดปฏิบัติงานสร้างทางระหว่างหมู่บ้านที่ยะลา,”. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 23
กุมภาพันธ์ 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“นพค. 53 จั ด ซ่ อ มสร้ า งเส้ น ทางคมนาคมเขตพื้ น ที่ พั ฒ นาที่ ย ะลา,” (ข่ า วภู มิ ภ าค รอบบ่ า ย 9
กุมภาพันธ์ 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“นพค. 53 พัฒนาซ่อมปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่ยะลา,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 26 เมษายน 2527).
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
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“นพค. 53 สร้ างเส้น ทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านที่ยะลา,” (ข่าวภูมิภ าค รอบบ่าย 7 กรกฎาคม
2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“นพค. 53 สร้ างเส้ น ทางคมนาคมและจั ดชุด เคลื่ อ นที่เ ยี่ย มราษฎรท้ องถิ่น ชนบทที่ ยะลา,” (ข่า ว
ภูมิภาค รอบเช้า 16 เมษายน 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“นราธิวาสจัดฝึกอบรมความรู้เยาวชนด้านช่าง,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 11 กรกฎาคม 2528). สานัก
ข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“นราธิวาสใช้เงิน กสช.กว่า 19 ล้านบาท ใน 12 อาเภอรวม 84 โครงการ,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 10
กุมภาพันธ์ 2532). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 5.
“นราธิวาสประชุมจัดงบพิเศษงาน กสช.ปี 29,” (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 10 เมษายน 2529). สานัก
ข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“นายอาเภอมายอ นาสอง ขจก.เข้ามอบตัวต่อทางการ,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 24 เมษายน 2528).
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“นาวิกโยธินภาคใต้กวาดล้างขบวนการโจรก่อการร้าย,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 5 ธันวาคม 2532).
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“บก.พตท. 43 จั ดประชุม ผู้ ป ระกอบการเหมือ งแร่ พื้น ที่จั งหวัด ยะลา,” (ข่า วภู มิภ าค รอบเช้ า 1
กรกฎาคม 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ปัตตานีเตรียมโครงการขยายบริการโทรศัพท์รับงานตั้งเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด ,” (ข่าวภูมิภาค
รอบบ่าย 31 พฤษภาคม 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท., p. 2.
“ปัตตานีมอบเงินอุดหนุนแก่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จานวน ๓๓ แห่ง,” (ข่าว
ภูมิภาค รอบเช้า 3 พฤศจิกายน 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท., p. 1.
“ปัตตานีอนุมัติโครงการ กสช.แล้ว 151 โครงการ,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 7 เมษายน 2528). สานัก
ข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ผบ.ทบ.ล่องใต้ติดตามผลโครงการฮารัปปันบารู ,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 15 ธันวาคม 2532). สานัก
ข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ผบ.พตท. 43 มอบเงิน 37,875 บาท ให้ผู้เสียชีวิตที่ช่วยราชการปราบ ขจก. ,”. (ข่าวภูมิภาค รอบ
เช้า 7 ตุลาคม 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“ผบ.พตท. 43 ร่ว มประชุมราษฎรชายแดนไทย-มาเลเซีย ,”. (ข่าวภูมิภ าค รอบบ่าย 19 เมษายน
2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ผลการกวาดล้าง จคม.ที่อาเภอเบตงเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ,”. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 20 เมษายน 2527).
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
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“ผลคืบหน้าโครงการ กสช.ปัตตานี,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 15 มีนาคม 2529). สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. , p. 2.
“ผวจ.นราธิวาส เยี่ย มราษฎรที่ปะทะกับกลุ่ มโจร,” (ข่าวภูมิภ าค รอบค่า 23 พฤศจิกายน 2528).
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“ผอ. ศอ. บต. เปิดอบรมผู้สอนตามโครงการเผยแพร่ภาษาไทย,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 1 กรกฎาคม
2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ผู้แทนกองอานวยการกลางชี้แจงถึงสถานการณ์ จคม.ในพื้นที่พรมแดนไทย-มาเลเซีย,” (ข่าวภูมิภาค
รอบเช้า 9 กันยายน 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“ผู้ว่าฯยะลาระบุมีผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หวังเงินทุนจากต่างประเทศ,”
(ข่าวภูมิภาค รอบค่า 2 สิงหาคม 2532). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท., p. 2.
“เผย 4 จังหวัดภาคใต้ ยังมีผู้พูดภาษาไทยไม่ได้เหลืออยู่เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น,” (ข่าวภูมิภาค รอบ
เช้า). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“ฝ่ายทหารคาดว่า จคม.ยังคงยึดแนวนโยบายมุ่งมั่นแสวงหาเสบียงอาหาร,” (25 พฤษภาคม 2528).
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“พบท้อ งที่ ทั้ง อาเภอรามั น ที่ ย ะลายัง ไม่ รู้ห นัง สื อ ทั้ง พื้น ที่ ,”. (ข่ าวภูมิ ภ าค รอบบ่ าย 10 มกราคม
2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“พล.อ.มานะ ชี้การแก้ปัญหาครูภาคใต้ต้องใช้แนวทางสันติและการเมืองประกอบ,” (ข่าวการเมืองสังคม รอบเช้า 28 ธันวาคม 2532). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“พัฒนาชุมชนเขต ๙ จัดฝึกอบรมเด็กก่อนประจาการรุ่นที่ ๒ ที่นราธิวาส,”. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 10
มกราคม 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 4.
“พื้นที่ 2 อาเภอที่ยะลาเกิดปะทะกับ ขจก. และ จคม. อีก ,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 26 กุมภาพันธ์
2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“แม่ทัพภาค ๔ ชี้ผลดีการให้ชาวไทยอิสลามเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา,” (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 16
กุมภาพันธ์ 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปราบปรามกวาดล้าง จคม. ในเขตอาเภอเบตง,”. (ข่าว
ภูมิภาค รอบเช้า 27 กุมภาพันธ์ 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท., p. 1.
“แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยถึงสถานการณ์ทั่วไปของจังหวัดชายแดนภาคใต้,” (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 14
มิถุนายน 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“แม่ทัพภาคที่ 4 ว่าปัจจุบันสถานการณ์ใน 4 จว.ภาคใต้ดีขึ้นมาก,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 6 เมษายน
2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
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“ยะลาประกวดกิจกรรมนักเรียน ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 7 จังหวัดภาคใต้,” (ข่าวภูมิภาค รอบ
บ่าย 7 กุมภาพันธ์ 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ยะลาสร้ า งถนนฉั ต รมงคล 1 สายบาโหย-โกตาบารู ห์ เ สร็ จ แล้ ว ,”. (ข่ า วภู มิ ภ าค รอบบ่ า ย 17
พฤษภาคม 2532). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ยะลาอนุมัติโครงการ กสช. แล้ว 13 โครงการ,”. (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 18 มีนาคม 2528). สานัก
ข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“รอง ผวจ. ปัตตานี คลี่คลายปัญหาโครงการ กสช.,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 1 พฤษภาคม 2528).
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“รอง ผวจ. ปัตตานี นาคณะตรวจเยี่ยมการขุดลอกร่องน้าปัตตานี,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 28 มิถุนายน
2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“รองเลขาธิการพรรคเอกภาพชี้ “ฮารัปปันบารู” ยังไม่ใช่การพัฒนาคุณภาพชีวิต,” (ข่าวภูมิภาค รอบ
บ่าย 10 พฤศจิกายน 2532). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“ราษฎรยะลาสูญเสียชีวิตอีกสองคนจากกับระเบิดของ จคม.,” (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 30 เมษายน
2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“เลขานุการกองทัพบกชี้ ขจก.ที่เผา รร. จ.ยะลา ไม่เกี่ยวกัย จคม.,” (ข่าวการเมือง-สังคม รอบค่า 30
พฤศจิกายน 2532). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 6.
“ไล่ล่าขบวนการโจรไม่ยอมเสร็จ เดินป่า 3 วันล่า 8 คน พลาด!,”. (16 พฤษภาคม 2528). ชาวใต้ pp.
1, 10.
“ศอ.บต. จัดสัมมนาผู้บริหาร ร.ร. เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ๕ จว.ชายแดนภาคใต้ ,” (ข่าวภูมิภาค
รอบบ่าย 20 สิงหาคม 27). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ศอ.บต. ร่วมกับ ทภ. ๔ รับสมัครนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”
(ข่าวภูมิภาค รอบค่า 7 มีนาคม 2527 ). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท., p. 2.
“ศอ.บต. ร่วมกับ บช. พตท. 43 จัดสรรที่ดินทากินแก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย,” (21 มีนาคม 2529).
สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“ศอ.บต. วิตกปัญหาเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่างงานถึง ๘๒,๖๑๐ คน จะเข้ามาเลเซีย ,”.
(ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 15 กันยายน 2532). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท., p. 3.
“ศอ.บต.จัดประชุมอบรมศึกษาแบบเบ็ดเสร็จแก่กานันผู้ใหญ่บ้าน,”. (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 31 ตุลาคม
2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จว.ยะลา ทดลองนาร่องเพื่อการศึกษา-รณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ,” (ข่าว
ภูมิภาค รอบค่า 16 มีนาคม 28). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท., p. 3.
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“ส่งเสริมชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีเข้ารับการศึกษาในสถาบันชั้นสูง ,” (ข่าว
ภูมิภาค รอบค่า 20 ตุลาคม 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท., p. 3.
“สถานการณ์ ขจก. และ จคม. ช่วงปลายปีที่แล้ วต่อต้นปีนี้ ,” (ข่าวภูมิภาค รอบบ่าย 24 มกราคม
2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 4.
“สมาชิกขบวนการโจรก่อการร้ายเข้ามอบตัวต่อ ผวจ.สงขลา,” (ข่าวภูมิภาค รอบค่า 31 พฤษภาคม
2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 1.
“สานักงานการประถมศึกษานราธิวาสเปิดอบรมวิทยากรสอนวิ ชาอิสลามศึกษา,” (ข่าวภูมิภาค รอบ
ค่า 30 พฤษภาคม 2528). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 3.
“เสนอตั้งวนอุทยานแห่งชาติที่ “เขาบูโด”,”. (ข่าวในประเทศ รอบเช้า 6 มกราคม 2527). สานักข่าว
ไทย อ.ส.ม.ท. , p. 7.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2) กต.1.1.2.8/1 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาภาคใต้ ปีพุทธศักราช
2507-2509 (14 มี.ค. 2507-24 ก.พ. 2509).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2)กต1.1.2.8/2 นายถนัด คอมันตร์ ประธานคณะกรรมการภาคใต้ และ
คณะเดินทางไปตรวจราชการภาคใต้ (18 มี.ค. 2507-15 ธ.ค. 2512).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2)กต1.1.2.8/3 คณะกรรมการภาคใต้ขอให้ผู้ อานวยการยูซอมส ารวจ
เส้นทางนราธิวาสตากใบ และเส้นทางสายชุมพร-นครศรีธรรมราช (15 มิ.ย.-28 ก.ค. 2508).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2)กต1.1.2.8/8 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ครั้งที่ 21/2512ครั้งที่ 23/2512 (6 มี.ค. 2511-4 มิ.ย. 2512).
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ. (2)กต1.1.2.8/10 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒ นา
ภาคใต้ ประจาปี 2513-2514 (แฟ้ม 1) (28 ม.ค. 2513-29 ธ.ค. 2514).
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ. (2)กต1.1.2.8/11 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒ นา
ภาคใต้ประจาปี 2507-2513 (28 ก.ค.-12 ส.ค. 2513).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2)กต1.1.2.8/12 การประชุมเรื่องนโยบายความมั่นคงปลอดภัยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2513, ครั้งที่ 2/2514 และครั้งที่ 3/2515 (5 ต.ค. 2513-5 มี.ค.
2514).
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ. (2)กต1.1.2.8/13 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒ นา
ภาคใต้ ประจาปี 2513-2514 (แฟ้ม 2) (26 มค.-27 สค. 2514).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2)กต1.1.2.8/15 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
พั ฒ นาภาคใต้ ครั้ ง ที่ 1/2525 วั น ที่ 13 มกราคม 2515 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ อ งรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายพัฒนา กระทรวงมหาดไทย (10-13 ม.ค. 2515).
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หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ . ก/1/2525/162 ความสั มพันธ์ระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย: ปัญหา
ชายแดนไทย-มาเลเซีย (11 มกราคม-28 สิงหาคม 2525) (จานวน 1 ปึก 45 หน้า).
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ. ก/1/2525/212 กรณีศ าลทหารกรุ ง เทพฯตั ดสิ น ประหารชี วิ ต สมาชิ ก
ขบวนการโจรก่อการร้าย “พูโล” ในคดีลอบวางระเบิดพลับพลาที่ประทับ จังหวัดยะลา (24
กันยายน 2525) (จานวน 1 ปึก 6 หน้า).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/1/2525/214 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-30 ธันวาคม 2525)
(จานวน 5 ปึก).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/1/2525/330 ปัญหาต่างๆในภาคใต้ (6 มกราคม-18 ธันวาคม 2525)
(จานวน 1 ปึก 46 หน้า).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/1/2526/51 พลโทหาญ ลีนานนท์และนโยบายใต้ร่มเย็น (8 มกราคม-24
ธันวาคม 2526) (จานวน 4 ปึก).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/1/2527/82 ปัญหาภาคใต้และนโยบายใต้ร่มเย็นของพลเอกหาญ ลีนา
นนท์ (3 มกราคม-27 ธันวาคม 2527) (จานวน 2 ปึก).
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ . ก/1/2529/69 คอมมิ ว นิ ส ต์ แ ละขบวนการก่ อ การร้ า ยกลุ่ ม ต่ า งๆ (13
มกราคม-7 ธันวาคม 2529) (จานวน 1 ปึก 53 หน้า).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/3/2525/140 ศาสนาอิสลามและบทบาทของชาวไทยมุสลิม (4 มกราคม28 ธันวาคม 2525) (จานวน 1 ปึก 54 หน้า).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/ป8/2520/4 หลักสูตรและแบบเรียน (จานวน 1 ปึก).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/ป/8/2520/1 แนะนาศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดยะลา (จานวน 4
ปึก).
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ. กต1.1.2.8/5 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองโครงการพัฒ นา
ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2510, ครั้งที่ 6-10/2510, ครั้งที่ 9-11/2511 และครั้งที่ 12/2512 (3 พ.ย.
2509-21 ม.ค. 2512).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใต้และการปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้าย
(2 มกราคม-29 ธันวาคม 2522) (จานวน 12 ปึก 756 หน้า).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/1/2523/201 ขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาในจังหวัดภาคใต้ (4 มกราคม 2523-26 ธันวาคม 2523) (จานวน 12
ปึก 913 หน้า).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/1/2524/200 ปัญหาภาคใต้และนโยบายแก้ปัญหาภาคใต้ (5 มกราคม31ธันวาคม 2524) (จานวน 12 ปึก 572 หน้า).
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/1/2524/201 ปัญหาชายแดนไทย-มาเลเซีย และผลกระทบที่ทาให้ชาว
ไทยมุสลิมอพยพไปอยู่ในประเทศมาเลเซี ย (13 กุมภาพันธ์-23 ธันวาคม 2524) (จานวน 3
ปึก 162 หน้า).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/3/2522/9 การศึกษา (2 มกราคม 2522- ธันวาคม 2522) (จานวน 8 ปึก
425 หน้า).
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ . ก/3/2522/17 ปั ญ หาแบบเรี ย นตามหลั ก สู ต รใหม่ (4 มกราคม- 23
พฤศจิกายน 2522) จานวน 1 ปึก 45 หน้า.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/3/2523/1 การศึกษา (4 มกราคม 2523-31 ธันวาคม 2523) (จานวน 5
ปึก 283 หน้า).
หอจดหมายเหตุแ ห่ ง ชาติ . ก/3/2523/8 การศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษา (3 มกราคม 2523 -3
ธันวาคม 2523) (จานวน 1 ปึก 68 หน้า).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/3/2523/27 การดาเนินการของโรงเรียนราษฎร์ (3 มกราคม 2523 -30
ธันวาคม 2523) (จานวน 2 ปึก 108 หน้า).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/3/2524/1 การศึกษา (8 มกราคม – 26 ธันวาคม 2524) (จานวน 4 ปึก
185 หน้า).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/3/2524/11 การศึกษาระดับประถม (6 มกราคม- 24 ธันวาคม 2524)
(จานวน 3 ปึก 167 หน้า).
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ . ก/ป2/2521/1 การบริ ห ารงานของรั ฐ บาลในสมั ย พลเอกเกรี ย งศั ก ดิ์
ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี (1 มกราคม-26 สิงหาคม 2521) (จานวน 4 ปึก).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/ป7/2521/8 ปัญหาสี่จังหวัดภาคใต้ (23 มิถุนายน 2521- 3 ธันวาคม
2521) (จานวน 1 ปึก 86 หน้า).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/ป8/2521/1 นโยบายและการดาเนินงานทางการศึกษา (5 มกราคม
2521 -22 ธันวาคม 2521) (จานวน 2 ปึก 153 หน้า).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/1 ก.ย. 21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินจากพระ
ตาหนักทักษิณราชนิเวศน์ไปยังโครงการระบายน้าปานาเระ จังหวัดปัตตานี.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/1ก.ย.19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วย
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯพระบรมราชิ นี น าถ และสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอไปยั ง อ.บาเจาะ จ.
นราธิวาส.
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ . ข1/1ก.ย. 21 ส านั ก งานเร่ ง รั ดพั ฒ นาชนบทเร่ ง ด าเนิ น การสร้ า งทาง
มาตรฐานรพช.ที่จังหวัดปัตตานี.
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/2-3 พ.ค. 23 ปลัดกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐอียิปต์เสร็จสิ้นการ
เยือนชาวไทยมุสลิมภาคใต้.
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ. ข1/2 ก.ค. 23 จังหวัดปัตตานีจัดประกวดหมู่บ้านพัฒนาระดับจังหวัด
ประจาปี พ.ศ. 2523.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/2 ก.ย. 20 นายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และนายอินทร์ จันทรสถิตย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปตรวจ
เยี่ยมโครงการจัดสรรที่ดินหมู่บ้านพระราชดาริ ทุ่งริมะสะโง จังหวัดปัตตานี.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/2 ธ.ค. 22 ผลคืบหน้าการกู้ยืมเครดิตของจังหวัดยะลาและปัตตานี.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/2ก.ย. 21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
โครงการชลประทานนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/2ธ.ค.23 เปิดการประชุมสัมมนาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเยาวชน
ห้าจังหวัดภาคใต้.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/3 ม.ค. 21 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ชี้แจงเรื่องการทาแผนพัฒนาจังหวัด.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/4 ต.ค. 22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรผลงานของ
โครงการระบายน้าตามพระราชดาริที่อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/4 เม.ย. 26 ความเป็นมาของหลักสูตรอิสลามศึกษา.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/5 ต.ค. 22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรพื้นที่พรุในเขตพื้นที่ ตาบลพ
ร่อน จังหวัดนราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/5 ต.ค. 23 หมู่บ้านที่ชนะการประกวดประจาปี 2523 จังหวัดปัตตานี.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/5 มิ.ย. 24 เยี่ยมหมู่บ้านโครงการพระราชดาริที่อาเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/5ก.พ.22 กองอานวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติแถลงถึงผล
การส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทหารกองทัพบกออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัด
ยะลา.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/9 ม.ค. 24 จังหวัดยะลาอนุมัติโครงการสร้างงานในชนบทปี 2524
ทั้งหมด 466 โครงการ.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/10 พ.ค. 21 อิหม่ามในจังหวัดภาคใต้ เข้าเยี่ยมคารวะและรับทราบ
นโยบายจากรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี.
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/10พ.ย. 23 การจัดสร้างบ่อแก๊สมูลสัตว์ที่จังหวัดปัตตานี.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/11 ก.ย.22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็ จพระราชดาเนิน พร้อม
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังสถานีพืชอาหารสัตว์นราธิวาส
ศูนย์แพร่พันธุ์สัตว์นราธิวาส และโครงการหมู่บ้านตัวอย่างพรุกาบแดง ต. ไพรวัน อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/11ส.ค. 23 หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี สร้างเส้นทางคมนาคม
ในเขตพัฒนา.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/12 พ.ย. 25 เร่งรัดพัฒนาชนบท จ.ยะลา.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/12 ม.ค. 21 การดาเนินการอพยพชาวนาชาวไร่จากจังหวัดต่างๆไป
ประกอบอาชีพในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/13 ก.ย. 24 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินพร้อม
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ไปยังโครงการฝายทดน้าท่าธง อาเภอรามัน จังหวัดยะลา.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/13 ธ.ค. 21 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัตติยะอิสลามพิยะ อ.เมือง
จ.นราธิวาส เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกบุญชัย บารงพงศ์.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/13 ม.ค.24 โครงการอบรมผู้นาศาสนาอิสลามกับการพัฒนาชุมชนของ
จังหวัดปัตตานี ปี 2524.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/13เม.ย.22 กองบัญชาการทหารสู งสุดรายงานถึงเรื่องที่นิสิตนักศึกษา
อาสาร่วมพัฒนาชนบทกับ กรป.กลาง กองบัญชาการทหารสูงสุด ที่จังหวัดยะลา.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/14 ธ.ค. 24 โครงการตามพระราชดาริ.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/14 พ.ค. 21 ว่าที่ร้อยตรีพิเชษณ์ มากช่วย ศึกษาธิการจังหวัดยะลาชี้แจง
ถึงโครงการส่งเสริมกลุ่มโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/15 ก.ย.22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
โครงการชลประทานนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.นราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ. ข1/15ส.ค. 24 โครงการชลประทานไม้แก่นตามพระราชดาริ จังหวั ด
ปัตตานี.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/17-18 พ.ย.23 จังหวัดปัตตานีจัดงานวันสาธิตเพิ่มผลิตข้าว เพื่อเป็น
แนวทางให้เกษตรกรนาความรู้ไปปฏิบัติ.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/17 พ.ค. 24 ความก้าวหน้าการสร้างงานในชนบทของจังหวัดภาคใต้.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/17 มี.ค. 26 จัดทาแผนพัฒนาชนบทใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/17 เมย 25 จ.ยะลาสร้างถนนร่วมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี.
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/18 ก.ย.19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินพร้อม
ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา ไปทอดพระเนตรโครงการก่อสร้าง
ชลประทานมูโนะ.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/18 ก.ย. 24 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
โครงการตามพระราชดาริในเขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/19 ก.ย. 22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดาเนินไปยังโครงการระบายน้าท่าพรุ
ตามพระราชดาริ และโครงการเจาะสันทรายชายทะเล อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/19 พ.ค. 21 สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทร่วมกับกรมวิชาการเกษตร
ส่งเสริมการทายางแผ่นที่มีคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรในจังหวัดภาคใต้.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/19 พ.ค. 24 ผลงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาสปี
2524.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/20 ก.ย. 23 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปเยี่ยม
โครงการระบายน้าคลองลาน โครงการศิลปาชีพพิเศษ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/20 ม.ค. 24 โครงการสร้างงานในชนบทปี 2524 จังหวัดปัตตานี.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/20 มิ.ย. 23 นายกรัฐมนตรีตรวจโครงการสร้างงานในชนบทที่จังหวัด
ยะลา.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/20 มิ.ย. 23 นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการสร้างานในชนบทของ
จังหวัดปัตตานี.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/20 มิ.ย. 24 โครงการสร้างงานในชนบทของจังหวัดยะลาเสร็จสิ้นไปแล้ว
ร้อยละ 89.8.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/20 เม.ย.23 กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสร้าง
งานในชนบทใหม่เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่.
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ . ข1/20 ส.ค. 23 หน่ ว ยทหารช่ า งเจาะน้ าบาดาลที่ 4 ของกรป.กลาง
กองบัญชาการทหารสูงสุด ปฏิบัติงานที่จังหวัดนราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/20มิ.ย.23 นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจโครงการสร้างงานใน
ชนบทจังหวัดนราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/22 ก.ย. 23 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมโครงการ
ชลประทานปัตตานี.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/22 ธ.ค. 20 กรมการปกครองแถลงถึงนโยบายช่วยเหลือชาวไร่ชาวนา.
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/22ธ.ค.21 นายวิทยา ศิริพงษ์ ผู้อานวยการกองวางแผนภาค สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงเกี่ยวกับการประชุมเรื่องการ
ประสานงานแผนพัฒนา 14 จังหวัดภาคใต้.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/23 มิ.ย. 23 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 ปัตตานี มอบถนนให้จังหวัด.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/23 เม.ย. 21 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปตรวจราชการ
ที่จังหวัดปัตตานี.
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ. ข1/23 เม.ย. 23 จัดตั้งส านักงานดาเนินงานตามโครงการสร้างงานใน
ชนบท.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/23 ส.ค. 21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
โครงการระบายน้าพรุบาเจาะ และโครงการระบายน้าโคกเคียน.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/23ม.ค. 22 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ของกรป.กลางสร้างถนนที่ปัตตานี.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/24 พ.ค.24 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจราชการที่อาเภอเบ
ตง จังหวัดยะลา.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/25 ส.ค. 21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
โครงการระบายน้าท่าพรุ ตามพระราชดาริ.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/26-30 ก.ย. 23 อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์และคณะตรวจสภาพพื้นที่
จัดสรรแก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา และนราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/26 ก.พ. 22 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดประชุม
เพื่อตรวจร่างแบบเรียนภาษาอาหรับ.
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ. ข1/26 พ.ย.23 จังหวัดยะลาจัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อวาง
แนวทางปฏิบัติงานโครงการสร้างงานในชนบทปี 2524.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/27 ก.พ. 24 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจงานโครงการสร้าง
งานชนบทจังหวัดปัตตานี.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/27 พ.ย. 22 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดาเนินการก่อสร้างโครงการแม่กลอง
ระยะที่ 2 และโครงการปัตตานีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/27 พ.ย. 23 โครงการสร้างงานในชนบทของจังหวัดยะลา.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/27 ส.ค. 21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
โครงการชลประทานเกาะสะท้อน ตามพระราชดาริ ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส.
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/27ส.ค. 20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินไปยังบ่อ
เลี้ ย งปลาสาธิตบ้ านต้นไทร โครงการระบายน้าไม้แก่น โครงการระบายน้าบาเจาะ และ
โครงการไฟฟ้าหมู่บ้านสามจังหวัดภาคใต้ จ.นราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/28 พ.ค. 21 นายกฤช สมบัติสิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชี้แจงเรื่องแผนพัฒนาจังหวัด.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/28 ส.ค. 20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวเสด็จพะราชดาเนินไปยัง
โครงการระบายน้าโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/29 พ.ค. 24 ความก้าวหน้าของโครงการสร้างงานในชนบท.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/29 ส.ค. 21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
โครงการหมู่บ้านพระราชดาริทุ่งลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/30 ก.ค.23 จังหวัดปัตตานีจัดประกวดผลไม้ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
ผลไม้พันธุ์ดี และใช้วิทยาการแผนใหม่เพื่อการเกษตร
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/30 มิ.ย. 23 จังหวัดปัตตานีจัดตลาดนัดเกษตรขายสินค้าราคาถูก.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/30ส.ค. 20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินพร้อม
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาไปทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ยะลูตง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/31 พ.ค. 24 การดาเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดยะลา.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข1/31 ส.ค. 20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินพร้อม
ด้ว ยสมเด็จ พระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ไป
ทอดพระเนตรโครงการระบายน้าท่าพรุ ฯลฯ ในเขตพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข2/สข/2520/162 กรมการปกครองสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในสี่จังหวัด
ภาคใต้
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ข2/สร/2521/38 อิหม่ามจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรี.
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ . ข/29 พ.ค. 24 เปิ ด อบรมการจั ด ค่า ยเยาวชนเพื่ อ จั ด ตั้ ง ศูน ย์ เ ยาวชน
ตาบลบือมัง อาเภอรามัน จังหวัดยะลา.
“อ.ศรีสาคร ที่นราธิวาส มี ขจก.กลุ่ม บี.อาร์.เอ็น. แสดงอิทธิพลเถื่อนอีก ,” (ข่าวภูมิภาค รอบเช้า 16
พฤศจิกายน 2527). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
“อดีต ขจก.ที่นราธิวาสเข้ามอบตัวพร้อมอาวุธอีกหนึ่งราย,” (25 เมษายน 2527). สานักข่าวไทย อ.
ส.ม.ท. , p. 2.
“อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ และคณะตรวจเยี่ยมสมาชิกนิคมสร้างตนเองพัฒ นาภาคใต้ จังหวัด
นราธิวาส,”. (1-19 ตุลาคม 2523). วิทยุสารประจาวัน 333 p. 5910.
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“อนุ มัติ งบฯ ๖.๙๖ ล้ าน ให้ จั งหวัด ปัต ตานีส ร้า งถนนสายบ่ อทอง-ยาวี ,”. (ข่ า วภู มิภ าค บ่ าย 18
กุมภาพันธ์ 2532). สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. , p. 2.
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ภาพที่ 1: แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทางด้านการจัดการน้าขนาดใหญ่
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา: แผนที่ภาคใต้ (กรุงเทพฯ: พรานนกวิทยา, ม.ป.ป.).
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1. โครงการระบายน้าพรุบาเจาะตามพระราชดาริ เขตบ้านบูเก๊ะสุดอ ตาบลปานาเระใต้ อาเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (ต่อมาพัฒนาเป็นโครงการสหกรณ์นิคมบาเจาะ)
2. โครงการระบายน้าปานาเระ ตาบลคอกกระบือ อาเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี
3. โครงการระบายน้าท่าพรุ ตาบลเจ๊ะเห อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โครงการระบายน้าน้าแบ่ง อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โครงการชลประทานเกาะสะท้อน ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ส่วน
หนึ่งของ โครงการชลประทานมูโน๊ะ)
โครงการหมู่บ้านตัวอย่างพรุกาบแดง ตาบลไพรวัน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โครงการระบายน้าคลองลานตามพระราชดาริ ตาบลพร่อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โครงการจัดและส่งเสริมสหกรณ์บ้านโคกไทร ตาบลพร่อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโน๊ะ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ศูนย์สาขาที่ 3 ของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง)
4.
5.
6.
7.
8.

โครงการหมู่บ้านพระราชดาริทุ่งลิปะสะโง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โครงการระบายน้าท่าพรุ (ตอนบน) ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โครงการระบายน้ายี่งอ อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
โครงการชลประทานไม้แก่น ตาบลไทรทอง กิ่งอาเภอไม้แก่น (ในขณะนั้น) จังหวัดปัตตานี
โครงการชลประทานมูโน๊ะ และโครงการจัดและส่งเสริมสหกรณ์นิคมมูโน๊ะ อาเภอสุไหงโกลก และอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
9. โครงการจัดและส่งเสริมสหกรณ์หมู่บ้านปิเหล็ง ตาบลมะรือโบออก อาเภอเจาะไอร้อง
จังหวัดนราธิวาส
10. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โครงการสวนยางเขาตันหยง (ศูนย์สาขาที่ 1 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง) เขาตันหยง
อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
11. โครงการหมู่บ้านปิแนมูดอ ตาบลบูกิต อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (ศูนย์สาขาที่ 2 ของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล)
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ภาพที่ 2: แผนที่แสดงเขตเทือกเขา (พื้นที่สีน้าตาล) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมักเป็นฐานที่มั่น
ของกองกาลังติดอาวุธต่อต้านรัฐในขณะนั้น

ที่มา: เรื่องเดียวกัน. (ในวงสีแดงคือที่ตั้งของเทือกเขาบูโด ซึ่งต่อมารัฐบาลได้จัดตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติบูโด)
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สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาประวัติศาสตร์ จาก
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปี 2556 เข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2557

