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Abstract 
 

This paper examines why ethnic minority movements change their strategies from radical 
to moderate.  The author explores some factors that can explain the changes in strategies of 
ethnic minority movements by looking at the case of the Malay-Muslims in southern border 
provinces of Thailand.  The moderation which has arisen in ethnic movement strategies may be 
caused by many factors.  In this study, democratization of the system, better living standards, and 
cultural exchanges are considered to be the chief factors that created a general environment to 
change its strategy towards moderation.  Empirical data for testing these factors are obtained 
mainly from a survey of 30 leaders of the ethnic Malay movement, and supplemented by 
interviews.  Most of the movement leaders admitted that the factors of democratization of the 
system, better living standards, and cultural exchanges are more or less related to the change in 
the movement towards moderation.  These factors may be regarded as the “pull” factors which 
made a moderate strategy more attractive to the movement leaders.  At the same time, certain 
“push” factors were also found to be at work.  These include the coercive power of the Thai 
government, the greater difficulty in continuing armed struggles, and the decline in internal and 
external support.  This study has focused on the pull factors without which moderation is unlikely 
to occur. 
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บทคัดย่อ 

 
บทความฉบับนี้ได้มีการตรวจสอบคําถามเพื่อให้เห็นถึงสาเหตุความเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยว่า เพราะเหตุ

ใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ความเคลื่อนไหวจากความรุนแรงสู่สายกลาง  มีการตรวจสอบปัจจัยบางอย่างที่
สามารถอธิบายให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในยุทธศาสตร์ความเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อย  โดยมองไปที่กรณีศึกษา
ของชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมมาเพื่อการทดสอบ
ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นในบทความนี้ ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนกลุ่มน้อยเชื้อสายมลายูจํานวน 30 ท่าน  
และผู้นําส่วนใหญ่จากการสัมภาษณ์ยอมรับว่าปัจจัยต่างๆ อย่างเช่น การเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง การมี
สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจที่ดีข้ึน และการยอมรับในวัฒนธรรมที่หลากหลายมีความเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ความเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยเชื้อสายมลายูกลับสู่รูปแบบการเคลื่อนไหวทางสายกลาง ฉะนั้น ปัจจัย
ต่างๆ  ดังกล่าวข้างต้นอาจเป็นปัจจัยด้าน “จูงใจ” ที่ทําให้ลดยุทธศาสตร์ การเคลื่อนไหวของผู้นํามวลชนที่รุนแรงลง
ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าปัจจัยด้าน “ผลักดัน” ก็มีส่วนทําให้ความรุนแรงลดลงได้เหมือนกัน ปัจจัยผลักดัน
ดังกล่าวนั้น อาจรวมถึงการใช้กฎเหล็กของอํานาจรัฐ การสกัดก้ันด้วยกําลังอาวุธ และการกําจัดผู้สนับสนุนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม มีความเชื่อว่า ความไม่รุนแรงหรือการเดินสายกลางดูเหมือนจะไม่มีทางเกิดข้ึนได้
เลยหากปราศจากปัจจัยจูงใจ 

 

คําสําคัญ: การลดความรุนแรง, การเคลื่อนไหวทางการเมือง, ชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู, ระบบประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง 
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บทนํา 
คํานิยามของกลุ่มคําที่เก่ียวข้องกับเนื้อเร่ือง

เสียก่อน บทความบทนี้มีกลุ่มคําว่า “ความเคลื่อนไหวที่
รุนแรงของชนกลุ่มน้อย” “ความเคลื่อนไหวทางสาย
กลางของชนกลุ่มน้อย” และ “การลดความรุนแรงของ
ชนกลุ่มน้อย” สามกลุ่มคําดังกล่าวดูเหมือนจะมี
ความสําคัญมากต่อการอธิบายถึงความเคลื่อนไหว
ทางด้านการเมืองของชนกลุ่มน้อย 
 ผู้เขียนขอเร่ิมต้นด้วยกลุ่มคําของคาว่า “ความ
เคลื่อนไหวที่รุนแรงของชนกลุ่มน้อย” ในคํานิยามของ
กลุ่มคําที่ว่าดังกล่าวก็คือ ความเคลื่อนไหวที่มีลักษณะ
เป็นผู้แทนและสามารถมองเห็นได้จากการที่มีบุคคลทํา
หน้าที่ เป็นผู้แทนในการรักษาผลประโยชน์ของชนกลุ่ม
น้อยอย่างมีเอกลักษณ์ ซ่ึงตนเองไม่มีความพอใจกับ
กฎระเบียบของสั งคมที่ เป็นอยู่  จึ ง เสนอใ ห้ มีการ
เปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิด และมีพฤติกรรมการเรียกร้องที่
รุนแรงตัวอย่างเช่น การขออิสรภาพในการปกครอง
ตนเองการแยกตัว และการเป็นประเทศอิสระ ทั้งนี้ ได้มี
ความพยายามหาทางให้บรรลุผลด้วยการกระทําที่เป็น
รูปแบบของการจารกรรม ก่อการร้าย การทําลายล้าง  
และการต่อต้ านด้วยกําลั งอาวุธ  พฤติกรรมความ
เคลื่อนไหวดังกล่าวจะผูกพันอยู่กับลักษณะที่ตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษที่ว่า “direct action” คือการรบพุ่งกัน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีเหตุการณ์ทางด้านการเมืองที่ถูก
กฎหมายก่อนหน้านั้นประสบความล้มเหลวหรือสิ้นสุดลง
นั้นเอง 
 “ความเคลื่อนไหวทางสายกลางของชนกลุ่ม
น้อย” ในบทความบทนี้คือ ความเคลื่อนไหวที่มีลักษณะ
เป็นผู้แทนทางการเมืองและสามารถมองเห็นได้ถึงการ
กระที่ดําเนินการเป็นผู้แทนในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชนกลุ่มน้อยอย่างมีเอกลักษณ์และมีระบบ รวมถึงการมี
พฤติกรรมการเรียกร้องที่มีรูปแบบของการปฏิรูป ซ่ึง
โดยทั่วไปแล้วจะมีความพอใจในกฎระเบียบของสังคมอยู่
แล้ว แต่ยังมีความรู้สึกว่าการปฏิรูปในเร่ืองบางอย่างนั้นมี
ความจําเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อ
บางเขตพื้นที่เป็นพิเศษ ตัวอย่างที่ต้องมีการปฏิรูปก็คือ  
ด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงการเมือง 
และมุ่งแสวงหาความสําเร็จในผลประโยชน์ดังกล่าวด้วย

ยุทธศาสตร์ความเคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรง ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว  
จะดําเนินการเคลื่อนไหวในลักษณะร่วมกันภายในระบบ
คือ  ผ่านทางกระบวนการข้ันตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ    
   ส่วนกลุ่มคําสุดท้ายคือ “การลดความรุนแรง
ของชนกลุ่มน้อย” หมายถึงกระบวนการความเคลื่อนไหว
ที่รุนแรงได้เปลี่ยนพฤติกรรมตนเองจากความเคลื่อนไหว
ที่ รุนแรงเ ข้าสู่ ความเคลื่ อนไหวทางสายกลาง ซ่ึ ง
เปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติของการเรียกร้องและรูปแบบ
ทางยุทธศาสตร์ของชนกลุ่มน้อยเป็นต้น 
 สิ่งที่เป็นปัญหาสําคัญที่ควรพิจารณาไว้ในที่นี้ก็
คือ “เพราะเหตุใดความเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยได้
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของตนจากพฤติกรรมที่รุนแรง
สู่พฤติกรรมทางสายกลาง” อย่าลืมว่าการยอมรับ
กฎระเบียบทางด้านการเมืองที่เป็นอยู่  การเรียกร้องให้มี
การปฏิรูป และรูปแบบยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการทางกฎหมายนั้น เป็น
พฤติกรรมของการเคลื่อนไหวทางสายกลางของชน
กลุ่มน้อย 
 ในการศึกษาที่เก่ียวข้องกับความเคลื่อนไหวใน
ลักษณะที่ไม่รุนแรงนั้น มีคําตอบอยู่หลายแนวทางที่
แสดงให้เห็นถึงคําแนะนําที่มีประโยชน์ต่อคําตอบจาก
คําถามที่ว่า เพราะเหตุใดความเคลื่อนไหวของชนกลุ่ม
น้อยได้เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของตนจากพฤติกรรม
ที่รุนแรงสู่พฤติกรรมทางสายกลาง (Huntington, 
1991: 5) ในบทความบทนี้ ผู้เขียนเน้นประเด็นไปที่ตัว
ปัจจัยหลักๆ อยู่สามปัจจัยคือปัจจัยแรก ความเป็น
ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จ ริง ปัจจัยที่สอง 
สถานภาพการกินดีอยู่ดีของประชาชนอย่างพอเพียง   
และปั จจั ยที่ ส าม คือ  การอ ยู่ ร่วมกัน ในสั งคมที่
หลากหลายอย่างมีความสุข ปัญหาที่ตามมาจึงอยู่ที่ว่า 
จะทําอย่างไรเพื่อให้เกิดปัจจัยทั้งสามอย่างนี้เกิดข้ึนใน
สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้? 
 จากความเห็นของนักปราชญ์ด้านรัฐศาสตร์ทา่น
หนึ่งที่ชื่อ แอนโทนี่ ดี สมิต (Anthony D. Smith) ท่าน
ได้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยในตําราที่ชื่อ 
“ethnic revival” (ความแปรผันของชนกลุ่มน้อย)  
“where the general trend has been to move away 
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from the isolationist and accommodations 
strategies to those of communalism, autonomic, 
separatism and irredentism” (Smith, 1981: 16)  
ความหมายของท่านก็คือความเคลื่อนไหวของชนกลุ่ม
น้อยนั้น จะมาจากจุดเร่ิมต้นที่เกิดจากความเป็นทาส ซ่ึง
จะถือเป็นระดับที่หนึ่ง ตรงกับคําว่า “isolationist” แล้ว
จะเคลื่อนยุทธศาสตร์ของตนสู่การอพยพเข้าไปในเขตที่มี
เผ่าพันธุ์เดียวกัน หรือในถ่ินที่เป็นของพวกเดียวกันคือ 
พ วกที่ มี ภ าษ า เ ดี ย ว กั น  มี วั ฒน ธ ร รม เดี ย ว กั น มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน และมีประวัติศาสตร์ที่
เหมือนกัน จะถือเป็นระดับที่สอง ซ่ึงตรงกับคําว่า  
“accommodations” แล้วก็จะเข้าสู่การเข้าร่วมการ
พัฒนาสังคมร่วมกันกับชนกลุ่มใหญ่โดยตั้งตนเป็นกลุ่ม
ผลประโยชน์  องค์กรปกป้องสิทธิด้ านต่างๆ กลุ่ม
การเมือง และพรรคการเมืองเพื่อให้เกิดศักยภาพด้าน
การต่อรองเพื่อที่จะต่อรองในการรักษาผลประโยชน์แก่
กลุ่มของตน ซ่ึงจะถือเป็นระดับที่สาม ตรงกับคําว่า  
“communalism” และหลั งจากที่ ตน เอง มี
ความสามารถด้านการบริหารปกครองที่เท่าเทียมกันแล้ว  
ก็จะมีการเรียกร้องเพื่อขออํานาจการบริหาร การจัดการ
ทางการเมืองด้วยตนเองบางส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดสู่ถ่ินของตน ซ่ึงจะถือเป็นระดับที่สี่ ตรงกับคําว่า 
“autonomist” แล้วก็จะมีความเคลื่อนไหวเพื่อแยกเป็น
อิ ส ร ะ โ ด ย ส มบู รณ์  ซ่ึ ง ถื อ เ ป็ น ร ะ ดั บ ที่ ห้ า ห รื อ 
“separatism” แล้วก็จะรวมเผ่าพันธุ์ของตนที่อยู่กระจัด
กระจายเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศอ่ืนๆ ให้กลับเข้ามา
สร้างเป็นประเทศที่มีอาณาเขตที่ใหญ่กว่าข้ึน และที่มี
อํานาจมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นระดับที่หก “irredentism”   
 ส รุปแล้ วความเชื่ อของแอนโทนี่  ดี  ส มิต 
(Anthony D. Smith) ก็คือความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของชนกลุ่มน้อยจะดําเนินไปจากความรุนแรงที่
น้อยกว่าสู่ความรุนแรงที่มากกว่าน้ันเอง 

อย่างไรก็ตาม ท่านซามูแอล พี  ฮันติ งตัน 
(Samuel P. Huntington)  มีข้อเสนออีกทางหนึ่งที่เป็น
ความเห็นตรงกันข้ามกับแอนโทนี่ ดี สมิต (Anthony D. 
Smith) ในตําราที่ชื่อ “Third Wave” (คลื่นลูกที่สาม) 
คือ  changes in the policies of external actors,  
global economic growth, and the transformation of 

culture from defenders of the status quo to 
opponents of authoritarianism have contributed to 
the occurrences of transitions to moderation 
(Huntington, 1991: 85)  ความหมายของท่านก็คือ 
ความเปลี่ยนแปลงในนโยบายจากชนกลุ่มใหญ่ซ่ึงเป็นผู้
กุมอํานาจ  การเติบโตของเศรษฐกิจโลก และการถ่ายเท
หรือความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมซ่ึงกัน
และกันดังกล่าวนั้น จะเป็นปัจจัยหลักที่อาจก่อให้เกิด
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองที่ไม่รุนแรงของชนกลุ่มน้อยเกิดข้ึนได้ 
 ในการศึกษากรณีของคนไทยมุสลิมเชื้อสาย
ม ล า ยู ใ น จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้ นั้ น  “State 
Preference” (รัฐนิยม) ซ่ึงเป็นลัทธิชาตินิยมที่รุนแรง  
และเป็นที่แพร่หลายในหมู่คนไทยในช่วงปี พ.ศ. 2475 
ถึง พ.ศ. 2522 ซ่ึงตรงกับสมัยของท่านจอมพล ป. พิบูล
สงคราม จอมพลสฤษดิ์ ธนรัตน์ และจอมพลถนอม กิตติ
ขจรนั้น เป็นกลุ่มนักการเมืองและนักการทหารที่มีความ
เป็นชาตินิยมสูง ตรงกับคําในภาษาอังกฤษเรียกว่า “the 
strong nationalists” หรือกลุ่มชาตินิยมที่รุนแรงนั้นเอง  
จากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มชาตินิยมในอดีตที่มาจากฝ่ายรัฐนัน้ 
เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่นําสู่ระดับของ
ความไม่พอใจของคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูที่มีต่อการ
เมืองไทยและกฎระเบียบของไทยอยู่ในขณะนั้นในระดับ
ที่สูงจนก่อให้เกิดพฤติกรรมความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ที่รุนแรง โดยธรรมชาตินั้นยุทธศาสตร์ความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูจะไม่รุนแรง  
แต่กลับกลายเป็นความรุนแรง  เม่ือโครงสร้างซ่ึงเป็นฐาน
ของอํานาจของพวกเขาถูกทําลายลง  และกิจกรรมด้าน
การศาสนาก็ถูกรบกวน นโยบายที่เรียกว่า “รัฐนิยม”  
นั้น มุ่งที่จะกลืนชาติมลายูของคนไทยมุสลิมเชื้อสาย
มลายู ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู
ให้กลับกลายไปเป็นคนไทยที่เหมือนกับคนไทยโดยทั่วไป
ที่มีอยู่ในภูมิภาคอ่ืนของประเทศโดยสมบูรณ์ มีผู้นําการ
เคลื่อนไหวทั้งด้านการเมืองและด้านการศาสนาหลาย
ท่านถูกจําคุกและถูกฆ่าตายโดยไม่ทราบสาเหตุ และก็ไม่
ทราบว่าเป็นฝีมือของคนร้ายกลุ่มไหน พวกเขาถูกขู่เข็ญ
จากเจ้าหน้าที่ในท้องถ่ิน ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
เป็นไปอย่างแร้นแค้น ความเข้าใจกันระหว่างคนไทยพุทธ
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กับคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูเป็นไปอย่างหวาดระแวง  
ในช่วงนั้นเกิดขบวนการต่างๆ ที่มีลักษณะที่รุนแรงคือ 
BNPP (มีฐานอยู่ที่จังหวัดปัตตานี)  BRN (มีฐานอยู่ที่
จังหวัดสงขลา) และ PULO (มีฐานอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส) 
มีการเคลื่อนไหวที่จะปลดแอกสี่จังหวัดชายแดนใต้คือ 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูลรวมกับบางอําเภอของ
จังหวัดสงขลา (สะบ้าย้อย จะนะ และเทพา) ไปเป็นรัฐ
ปัตตานีที่เป็นเอกราชที่แยกออกจากประเทศไทย (Che 
Man, 1983: 150) และโต๊ะครูหะญีสุหลง ก็เป็นท่านหนึ่ง
ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นําขบวนการก่อการร้าย ซ่ึงถูกอุ้ม
และหายตัวไป ทราบภายหลังว่าศพของท่านนั้นถูกถ่วง
น้ําในทะเลสาบสงขลา (มูลนิธิหะญีสุหลง, 2536: 8)  
ส่วนหะญีอามีน โต๊ะมีนา ซ่ึงเป็นลูกชายของโต๊ะครูหะญีสุ
หลงนั้น ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้า BRN และถูกจําคุก
ก่อนที่จะอพยพลี้ภัยทางการเมืองไปใช้ชีวิตอยู่ที่รัฐกลัน
ตัน ประเทศมาเลเซีย (ปัจจุบันนี้ท่านได้เสียชีวิตแล้ว  
และศพของท่านถูกนํากลับมาฝังที่สุสานกุโบร์โต๊ะอา
เยาะห์ ในอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี) 
 จากการอภิปรายข้างต้นนั้น เราพอจะหาสาเหตุ
ที่ทําให้เกิดความรุนแรงในช่วงปี พ.ศ. 2475  ถึง พ.ศ. 
2522 ได้เป็นอย่างดีว่าเกิดจากการปฏิบัติตัวของ
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่นอกแถว หรือไม่ก็เป็นนโยบาย
ฟันต่อฟันที่ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “the Thai 
coercive tactics” (พฤติกรรมการขู่เข็ญของคนไทย)  
นั้นเอง  คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูจึงเร่ิมการต่อสู้ด้วย
อาวุธเพื่อปลดปล่อยรัฐปัตตานี พฤติกรรมเหล่านี้ เป็น
พฤติกรรมที่เราเรียกว่า “ความเคลื่อนไหวที่รุนแรงของ
ชนกลุ่มน้อย” เหมือนกับความเห็นของโบเวนแลนด์
หลุยส์ (Bowen and Louis, 1968) เคยกล่าวไว้ว่า 
“คนเราจะผูกพันอยู่กับความเคลื่อนไหวที่รุนแรงนั้นต้อง
ด้วยสาเหตุที่มาจากการแบ่งปันค่านิยมที่ไม่เป็นธรรมใน
สังคม…” (Bowen and Louis, 1968: 22) 
 ซ่ึงจะต่างไปจากระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 
2531ที่ เป็นช่วงสมัยที่ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ได้ รับเชิญให้ไปเป็นนายกรัฐมนตรี และท่านพลเอก          
เชาวลิต ยงใจยุทธได้เป็นที่ปรึกษาของท่าน ซ่ึงในสมัยนั้น
พฤติกรรมความเคลื่อนไหวที่รุนแรงได้ลดลง นโยบาย
ต่างๆ อย่างเช่น  นโยบาย 66/23  นโยบายใต้ร่มเย็น  

และการก่อตั้งศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่จังหวัดยะลา ได้มีการประกาศออกมาอย่าง
ชัดเจนคือ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลทางการเมือง ซ่ึงมี
หลายพรรคการเมืองเกิดข้ึนในสมัยของท่าน  มีโอกาส
แสดงบทบาทของตนอย่างมีอิสระในระบบการเมืองของ
ไทย และสิ่งที่น่าสังเกตก็คือ ในปี พ.ศ. 2529 มีกลุ่ม
การเมืองของคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูก่อตั้งตัวเอง
ข้ึนมาโดยมีชื่อว่า “กลุ่มเอกภาพ (Al-Wahdah)” เพื่อ
เรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎหมายของบ้านเมืองที่มีต่อ
คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู โดยเรียกร้องให้มีการพัฒนา
สั งคมของคนไทยมุสลิม เชื้ อสายมลายู  ป รับป รุ ง
สถานภาพทางเศรษฐกิจของคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู  
และปรับปรุงสถานภาพทางการศึกษาของคนไทย            
มุสลิมเชื้อสายมลายู และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา  
ความร่วมมือของ “กลุ่มเอกภาพ (Al-Wahdah)” กับ
พรรคการเมืองความหวังใหม่ที่นําโดยท่านพลเอก              
เชาวลิต ยงใจยุทธ์ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ จึ งส่ ง
ผลประโยชน์แก่คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูอย่างเห็นได้
ชัด ผู้นําที่ เป็นคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย และมี
รัฐมนตรีว่าการคมนาคม รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย และ
ประธานรัฐสภาตลอดจนรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ  
พฤติกรรมใจกว้างของรัฐบาลที่ให้ตําแหน่งต่างๆ ใน
คณะรัฐมนตรีเหล่านี้จะเหมือนกับสภาวการณ์ที่ท่าน 
Huntington เคยตั้งข้อสังเกตไว้ใน “Third Wave” 
(คลื่นลูกที่สาม) ของท่านคือ การเปลี่ยนแปลงในนโยบาย
ของชนกลุ่มใหญ่ซ่ึงเป็นผู้กุมอํานาจในประเทศจากความ
แข็งกร้าวลงมาเพื่อให้ เ กิดความเสมอภาคนั้น จะ
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเหมือนคลื่นที่สามคือ  จาก
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่รุนแรงสู่ความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองที่ไม่รุนแรงนั้นเอง 
 คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูมีความพอใจใน
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากระบบการเมืองของไทย 
ในระดับหนึ่ง จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนั้นพบว่า ผู้นํา
ของคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูมากกว่าร้อยละเก้าสิบ 
(จากผู้นําชุมชนมุสลิมเชื้อสายมลายูจํานวน 30 ท่านคิด
เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของอําเภอปะนาเระและอําเภอสาย
บุรีจังหวัดปัตตานีในปีพ.ศ. 2538) ยอมรับว่าความเป็น
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ระบบในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงของไทยนั้นมี
ส่วนทําให้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบยุทธศาสตร์ของชน
กลุ่มน้อยจากความเคลื่อนไหวที่รุนแรงสู่ความเคลื่อนไหว
ที่ไม่รุนแรง ดังนั้น ผู้ เขียนจึงคิดว่าความเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงของไทยเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผล
ทํ า ใ ห้คน ไทย มุสลิ ม เชื้ อ สายมลายู เปลี่ ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ของตนสู่ความเคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรง 
 การปรับปรุงสถานภาพด้านเศรษฐกิจและ
โครงการพัฒนาต่างๆ ที่ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วน
ทําให้ความเคลื่อนไหวด้านการเมืองที่ไม่รุนแรงเกิดข้ึน  
การที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าไปเยี่ยม
เยียนคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในพื้นที่และทรงนํา
โครงการพระราชดําริลงไปในหลายพื้นที่รวมถึงโครงการ
ศิลปะชีพขององค์สมเด็จพระบรมราชินีนารถนั้น นับว่า
ส่งผลประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสู่คนไทยมุสลิมเชื้อสาย
มลายู นอกจากนี้ก็มีโครงการความหวังใหม่และโครงการ
ทางการเกษตร ซ่ึงมีคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูเข้าร่วม
โครงการอยู่ด้วย และต่อมา ได้เกิดบริษัทต่างๆ ที่คนไทย
มุสลิมเชื้อสายมลายูเป็นเจ้าของ นับว่าเป็นผลลัพธ์ที่เกิด
จากการปรับปรุงสถานภาพด้านเศรษฐกิจของคนไทย
มุสลิมเชื้อสายมลายูอย่างแท้จริง และมีส่วนทําให้ความ
เคลื่อนไหวจากสภาพที่รุนแรงกลับสู่สภาพที่ไม่รุนแรง  
เพราะผู้นําที่เป็นคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูทั้งหมดจาก
การสัมภาษณ์ยอมรับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย
มุสลิมเชื้อสายมลายูดีข้ึนกว่าเม่ือ 20-30 ปี ที่แล้ว ซ่ึง
การศึกษาของเราพบว่า มีผู้นําร้อยละหกสิบยอมรับว่า
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจก็มีส่วนสําคัญที่ส่งผลทําให้คนไทย
มุสลิมเชื้อสายมลายูมีสถานภาพทางการเมืองดีข้ึน และ
ยังมีหลักฐานบางอย่างที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของความ
เคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรงของผู้นําที่เป็นคนไทยมุสลิมเชื้อ
สายมลายูนั้นเกิดจากการมีเศรษฐกิจดี ฉะนั้นเราจึงสรุป
ได้ว่า  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ดีจึงเป็นตัวแปรอีกปัจจัย
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้นําของคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูมี
การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไ ม่รุนแรง ซ่ึงตรงกับ
ความคิดของฮังติงตัน (Huntington) ที่โต้แย้งในคลื่นลูก
ที่สามของท่านว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ดีข้ึนอย่างเช่น 
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกนั้นได้ มีส่วนทําให้การ

เปลี่ยนแปลงจากความเคลื่อนไหวที่รุนแรงมาสู่ความ
เคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรง 
 ความใจกว้างของรัฐบาลที่มีต่อคนไทยมุสลิม
เชื้อสายมลายูที่เพิ่มข้ึนนั้น  ถือเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญอีก
ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนทําให้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่
รุนแรง อย่างเช่นนโยบายใต้ร่มเย็นที่ประกาศใช้ในยุค
ของท่านพลเอกหาญ ลีนานนท์นั้น ถูกออกแบบเป็น
พิเศษเพื่อแก้ปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างข้าราชการ
ที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยพุทธกับสามัญชนซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในท้องถ่ิน  เพราะว่ามาตรา
ข้อที่ 4 ของนโยบายใต้ร่มเย็นนั้นกล่าวว่า “สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกับประชาชนทั่วไป  
และกําจัดการเลือกปฏิบัติระหว่างกันอย่างสิ้นเชิง”   
ดังนั้น ข้าราชการที่กระทําการขู่เข็ญต่อคนไทยมุสลิมเชื้อ
สายมลายูในท้องถ่ินจึงถูกโยกย้ายออกจากพื้นที่ และคน
ไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูก็มีโอกาสเข้ามาแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในท้องถ่ิน กฎระเบียบต่างๆ ของรัฐที่เข้มงวดก็จะ
ถูกปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของคนไทยมุสลิมเชื้อสาย
มลายูในท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยพุทธกับคน
ไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูก็เกิดข้ึนอย่างแน่นแฟ้มอีกคร้ัง  
จากการสํารวจพบว่าร้อยละร้อยของผู้นําชุมชนมุสลิม
ยอมรับว่า พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุข
ในสังคมท้องถ่ินที่อยู่ด้วยความหลากหลาย และมีร้อยละ
ห้าสิบสามเชื่ อว่ าปั จจั ยการอยู่ ร่ วม กันในสั งคมที่
หลากหลายอย่ า ง มีความสุขนั้ น เป็นพลั งสํ า คัญที่
ขับเคลื่อนทําให้คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์สู่ความเคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรง ฉะนั้น ปัจจัยที่
สามซ่ึงเป็นปัจจัยสุดท้ายของบทความนี้จะสอดคล้องกับ 
“Third Wave” ของ Huntington  ที่ว่าการถ่ายเทหรือ
ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จะทําให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในคลื่นลูกที่สามจากความเคลื่อนไหวที่
รุนแรงสู่ความเคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรง 
 สรุปแล้วในบทความบทนี้ได้เสนอปัจจัยหลักๆ  
อยู่สามปัจจัยคือ ความเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง สถานภาพการกินดีอยู่ดีของประชาชนอย่าง
พอเพียง และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย
อย่างมีความสุข เป็นปัจจัยที่มีความเป็นไปได้สูงที่อาจ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ความเคลื่อนไหวทางการเมือง
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จากความรุนแรงสู่ทางเดินสายกลาง และตามความเห็น
ของผู้เขียนบทความบทนี้เชื่อว่า หากจะมีการเรียงลําดับ
ก่อนหน้าหลังแล้ว ก็ขอจัดลําดับความสําคัญมากที่สุดสู่
ความสําคัญน้อยที่สุดดังต่อไปนี้คือ อันดับที่หน่ึงเป็น
ปัจจัย “ความเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง” 
อันดับที่สอง “สถานภาพการกินดีอยู่ดีของประชาชน
อย่างพอเพียง” และความสําคัญอันดับสุดท้ายซ่ึงเป็น
อันดับที่สามน้ันก็คือ “การอยู่ร่วมกันในสังคมที่
หลากหลายอย่างมีความสุข” 
 อย่างไรก็ตาม  บทความบทนี้ก็ยังพบว่า ยังมี
ปัจจัย อ่ืนๆ ที่ อาจเปลี่ ยนแปลงยุทธศาสตร์ความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูสู่
ความไม่รุนแรงได้ อย่างเช่น การขยายกําลังด้วยอาวุธ
ของรัฐบาลไทยที่ มีศักยภาพสูงเข้ามาในพื้นที่ ความ
ยากลําบากของการต่อสู้ ด้ วยกําลั งอาวุธของฝ่าย
ขบวนการเอง  และกําลังการสนับสนุนจากภายในและ
ภายนอกประเทศที่มีต่อฝ่ายขบวนการลดลง ก็มีส่วนทํา
ให้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองลดความรุนแรงลงได้
เหมือนกัน  แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า  แนวทางสายกลางที่เกิด
จากแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่น้ันจะอยู่ได้นานแค่ไหน
เท่าน้ันเอง 
 ความสําคัญที่จะเน้นให้เห็นในบทความฉบับน้ี
ก็คือให้เลือกเอาระหว่างปัจจัยชนิดที่เป็น “pushed” 
(ผลักดันเขาให้ออกไป  อย่างเช่นการปราบปรามอย่าง
รุนแรง)  กับปัจจัยชนิดที่เป็น “pulled” (ดึงเขาให้เข้า
มา ร่ วมแก้ ปัญหา  อ ย่ า ง เช่นความ เป็ นระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง สถานภาพการกินดีอยู่ดี
ของประชาชนอย่างพอเพียง และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมที่หลากหลายอย่างมีความสุข) ว่าชนิดไหนจะ
ดีกว่ากัน ซ่ึงหากจะย้อนกลับไปมองดูการปราบปรามจาก
ฝ่ายรัฐในอดีตแล้ว ความรุนแรงที่เกิดข้ึนนั้น เกิดข้ึน
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2523 แทบทั้งสิ้น และลดลงมาก
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2529 ถึงช่วงก่อนที่สมัยท่านนายก
ทักษิณ ชินวัตรจะเข้ามาบริหารประเทศในเทอมที่สอง  
ถ้าหากเราตั้งสติให้ดี และใคร่ครวญนึกถึงปัญหาที่คุกกรุ่น
อยู่ในปัจจุบันนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้ว เราจะหาทาง
แก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยไม่ลําบากเลย บทความบทนี้มี
ความหวัง และมีความเชื่อว่า ผู้นําหัวเสรีนิยมทั้งสอง

ฝ่ายคือจากฝ่ายรัฐ ซึ่ ง เป็นคนไทยพุทธและฝ่าย
ประชาชน ซึ่งเป็นคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู มาจับมือ
ร่วมกันหาสาเหตุที่แท้จริงของปัจจัยที่เป็นปัญหาอย่าง
ตรงไปตรงมา แล้วจะพบว่า เราสามารถแก้ไขปัญหาทุก
อย่างได้ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีอยู่ได้ไม่ว่าจะ
เป็นฉบับ 2540 หรือจะเป็นฉบับ 2550 ก็ตาม รวมทั้ง
การให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งใน
ทุกจังหวัด ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครหรือเขตพัทยา
เท่านั้น  
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