
 
 
 

 
 
ความนํา 

 
การแกปั้ญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะตอ้งแกด้ว้ยการเมืองและการปกครอง น่ีเป็นหวัใจ

สาํคญัของการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีซ่ึงใชเ้วลานานสองปีกวา่ นบัตั้งแต่ปี พ .ศ. 2549-2551  ตวัแบบการ

แกปั้ญหาการปกครองท่ีคน้พบในท่ีน้ีตอ้งคาํนึงถึงสามองคป์ระกอบคือ ความสมดุลแห่งพลงัอาํนาจของ

ฝ่ายต่างๆ การใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัวฒันธรรม และการคาํนึงถึงปัญหาอาํนาจรัฐในการแกปั้ญหาใน

กรอบของรัฐเด่ียวของประเทศไทย สามประเด็นท่ีคน้พบ และตวัแบบท่ีนาํเสนอน่าจะเป็นแนวทางท่ี

สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในการจดัการปัญหาการเมืองการปกครองท่ีเกิดข้ึน ส่ิงท่ี สาํคญัยิง่กวา่ก็คือ

การวจิยัคร้ังน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงเป็นฐานท่ีมีคุณค่าแก่การ

แกปั้ญหาความรุนแรงอนัมีความซบัซอ้น ผูว้จิยัยงัไดรั้บความสนบัสนุนจากศูนยศึ์กษาและพฒันาสันติ

วธีิ มหาวทิยาลยัมหิดล โดยเฉพาะจากรองศาสตราจารย ์ดร .โคทม อ ารียา จึงคาดหวงัวา่จะเป็น

ประโยชน์แก่แนวทางสันติวธีิในการแกปั้ญหาความรุนแรงของพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละไดรั้บ

การยอมรับจากประชาชนไทยโดยทัว่ไป ไม่ใช่เพียงแค่ในประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

 

 
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมยศ์รี 
สุกรี หลงัปูเตะ๊ 
ตุลาคม 2551 



สารบัญ 
หน้า 

 
ความนํา           
บทคัดย่อ          i-viii 
บทที ่1 บทนํา          1 
 -  ความสาํคญัของปัญหา        1 
 - รัฐ อาํนาจรัฐและโครงสร้างอาํนาจ       3 

- โครงสร้างอาํนาจและสัมพนัธภาพทางอาํนาจ     5 

- อาํนาจเชิงสัญลกัษณ์        6 

- โครงสร้างอาํนาจในระบบนิเวศทางสังคมแห่งความขดัแยง้   11 

- ระเบียบวธีิวจิยั         16 

บทที ่2 ความคลีค่ลายทางประวตัิศาสตร์ของโครงสร้างอาํนาจปัตตานี   17 

- ววิฒันาการการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจชนชั้นนาํ    17 

- ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงและบูรณาการรัฐไทยต่อชนชั้นนาํทางศาสนา 25 

- การปรับเปล่ียนกระบวนการทางกฎหมายและผลต่อชนชั้นนาํทางศาสนา  31 

- โครงสร้างชนชั้นนาํปัตตานีกบัการบูรณาการชาติดว้ยระบบการศึกษา  37 

- การเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจ: ชนชั้นนาํสายทางศาสนาและชนชั้นนาํสายทางโลก 43 

บทที ่3 โครงสร้างอาํนาจในยุคใหม่และความหลากหลายทศันะต่อการกระจายอาํนาจ  52 

- ชนชั้นนาํและโครงสร้างอาํนาจในจงัหวดัชายแดนภาคใต้    52 

- ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ิน: พลวตัทางความคิด  57 
บทที ่4 การกระจายอาํนาจแบบพเิศษและผสมผสาน: มิติทีห่ลากหลายในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 63 

- การปกครองการบริหารท่ียอมรับอตัลกัษณ์และความแตกต่าง   64 

- โครงสร้างระบบผูน้าํทอ้งถ่ินอ่อนแอและขดัแยง้     68 

- ระบบการเลือกตั้งและการแข่งขนัท่ีมีปัญหา     76 

- ตวัแบบท่ีฝ่ายการปกครองทอ้งถ่ินร่วมกบัฝ่ายศาสนา    79 

- การเงินการคลงัส่วนทอ้งถ่ิน: พฒันาระบบการเงินอิสลาม 
   โดยให ้อบต. เป็นผูจ้ดัการซะกาต      81 

- รูปแบบการปกครอง (พิเศษ) ท่ีผสมผสาน     84 

บทที ่5 ตัวแบบการกระจายอาํนาจทีเ่หมาะสมกบับริบทของสังคมและการเมือง  94 
 - การวเิคราะห์ในระดบัแนวคิด       94 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
 

- การวเิคราะห์ในระดบัโครงสร้างอาํนาจชนชั้นนาํ       98 

- การวเิคราะห์ในระดบัความคิดเห็นและทศันคติ      101 

- หลกัการรัฐเด่ียวแบบใหม่       103 
- ขอ้เสนอรูปแบบการปกครองพิเศษท่ีผสมผสานและหลากหลาย   105 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 



 i 

 

บทคดัย่อ 

 

การจดัการปัญหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยการเสนอรูปแบบการเมืองการ

ปกครองแบบธรรมาภิบาลหรือท่ีเรียกวา่ good governance มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ ภายใตเ้ง่ือนไข

ดงักล่าวการพฒันาตวัแบบการปกครองในการแกปั้ญหาท่ีสอดคลอ้งกบัทั้งแนวคิดและแนวทางปฏิ

ติจึงเป็นภารกิจท่ีสาํคญัในทางวชิาการ คาํถามแรกท่ีจะตอ้งตอบก็คือทาํอยา่งไรจึงจะไดอ้าํนาจอนั

ชอบธรรม อนัเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่ายในพื้นท่ีทางสังคม ในเม่ือพื้นท่ีทางสังคมดงักล่าวได้

กลายเป็นสนามการแข่งขนัแยง่ชิงอาํนาจในเชิงสัญลกัษณ์ในลกัษณะท่ีดุเดือดรุนแรง สังคมท่ีมี

ความขัดแยง้เป็นปฏิปักษต่์อกนัในเร่ืองอตัลกัษณ์อยูใ่นสภาวะเหมือนกบัการต่อสู้ในสนามแห่ง

อาํนาจภายในสังคม ซ่ึงสนามดงักล่าวประกอบไปดว้ยกลุ่มท่ีหลากหลาย โครงสร้างการเมือง

ปกครอง รวมทั้งการจดัการโครงสร้างอาํนาจจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการต่อสู้ทางสัญลกัษณ์และ

กลายเป็นส่วนหน่ึงในก ารผลิตซํ้ าของการต่อสู่เชิงสัญลกัษณ์ดงักล่าวจึงจะช่วยแกปั้ญหาความ

ขดัแยง้อยา่งย ัง่ยนื ขอ้สรุปเชิงแนวคิดท่ีจะตอ้งนาํมาพิจารณาก็คือ 
1. ความสมดุล ในระบบของส่ิงท่ีมีชีวติและในเวทีการต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์ท่ีกาํลงัดาํเนินอยู ่

การท่ีเราจะออกแบบรูปการปกครองและการบริหารเพื่ ออาํนวยการแกปั้ญหาโดยมีความชอบธรรม

และสันติ จะตอ้งอาศยัการวเิคราะห์บริบททางอาํนาจและสังคมวฒันธรรมหลายอยา่ง ประเด็นท่ี

น่าสนใจคือ “การปกครองตามธรรมชาติ หรือการบริหารตามธรรมชาติ ” ซ่ึงเป็นการปกครองหรือ

การกระทาํใดๆก็ตามท่ีทาํให้ มนุษยแ์ละ สังคมในการปกครองนั้นมีความสุข และอยูดี่กินดี  ใครก็

ตาม ท่ีจะ ข้ึนมาเป็น ผูน้าํ องคก์รใดก็ตามท่ีจดัตั้งข้ึนมาจะตอ้งมีความ สามารถท่ีจะทาํใหค้นท่ีอยู่

ภายใตก้ารปกครอง คนท่ีอยูใ่นตาํบล  ในเทศบาล  หรือสัปบุรุษมีความอยูดี่กินดีหรือวา่มีความสงบ

สุข ส่ิงท่ีควรทาํก็คือ สร้างกลไกข้ึนมาโดยท่ี กลไกน้ีตอ้งเกิดข้ึนจากประชาชน ในทอ้งถ่ินหลายฝ่าย  

แลว้เป็นตวัสร้างสมดุลอาํนาจระหวา่งฝ่ายต่างๆข้ึนมาใหไ้ด ้

2. ความสํานึกในวฒันธรรม  ส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณาดว้ยคือ องคป์ระกอบแห่งสาํนึกในอตั

ลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุและศาสนาซ่ึงเป็นตวัการท่ีสาํคญัในการผลกัดนัความขดัแยง้ ทาํใหเ้กิดความ

รุนแรง แล ะเป็นตวัแปรหลกัในการแกปั้ญหาในกระบวนการสร้างสถาบนัทางสังคมและการเมือง

ในทอ้งถ่ิน การแกปั้ญหาในการปกครองจะสามารถแกปั้ญหา “ความรู้สึก” ในอตัลกัษณ์ดงักล่าวได ้

และจะตอ้งทาํใหเ้กิด “ความรู้สึก ” วา่มีความถูกตอ้งและชอบธรรมในการแกปั้ญหาเพื่อลดความ

กดดนั ปิดกั้นและแย่ งชิงอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ ศาสนาและประวติัศาสตร์  การแกปั้ญหาตามแนวคิด

ดงักล่าวเป็นการสนองตอบต่อการต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์ท่ีดาํรงอยูด่ว้ย จุดร่วมในความรู้สึกท่ีสาํคญัใน

เชิงสัญลกัษณ์ก็คือการผสมผสานลกัษณะพิเศษทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมใหเ้ขา้กบัการ
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ปกครองและการบริหาร เพื่ อท่ีจะช่วยใหเ้กิดการฟ้ืนคืนอาํนาจการควบคุมทางสังคมท่ีมีความ

ถูกตอ้ง ความชอบธรรมและมีความยติุธรรมในการจดัการปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

3. ปัญหาอาํนาจรัฐ  โครงสร้างอีกตวัหน่ึงท่ีมีความสาํคญัดว้ยก็คือการทาํใหเ้กิดความเกาะ

เก่ียวกบัสังคมของโครงสร้างรัฐ ในปัญหาความขดัแยง้นั้ น การจะแกปั้ญหาได ้อยูท่ี่ตวัแปรของรัฐ 

ความหมายก็คือ รัฐไดป้ระกอบสร้างตวัตนอยา่งไรและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไรในสภาพแวดลอ้มของ

พื้นท่ีซ่ึงมีความแตกต่างหลากหลายทั้งในทางสังคมวฒันธรรมและชาติพนัธ์ุ ขา้ราชการและ

เจา้หนา้ท่ีรัฐประกอบข้ึนดว้ยใครและมีวธีิการอยา่งไรใน การเขา้ถึงและใหบ้ริการกบัประชาชนเพื่อ

สร้างความเช่ือมัน่ไวว้างใจ ในระดบัทอ้งถ่ินและหมู่บา้นชุมชน ชนชั้นนาํฝ่ายปกครอง ฝ่ายศาสนา

และการปกครองทอ้งถ่ินมีปฏิบติัการอยา่งไร สามารถควบคุมและครอบงาํการกระทาํและความคิด

ของสังคมและชุมชนไดห้รือไม่ และสังคมตอบสนองบทบาทของรัฐ  เจา้หนา้ท่ีรัฐ รวมทั้งชนชั้นนาํ

ในทอ้งถ่ินดีหรือไม่ดีอยา่งไร จึงตอ้งมีการแกปั้ญหาดว้ยการปกครองและการบริหารทั้งระดบั

ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน โดยท่ีจะตอ้งสนใจลกัษณะองคป์ระกอบของรัฐในระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน

เพื่อใหเ้กิดการผสมผสานและบูรณาการลกัษณะพิเศษทางวฒันธรรมใหเ้ข้ ากบัลกัษณะพิเศษ

การเมืองการปกครอง และอาํนาจ การทาํใหโ้ครงสร้างรัฐและระบบราชการมีความเป็นตวัแทนทั้ง

ในดา้นคุณลกัษณะทางประชากร ทางสังคมและวฒันธรรมจึงเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีทาํใหรั้ฐไม่เป็น

คนแปลกหนา้ของสังคม  

 

ข้อเสนอรูปแบบการปกครองพเิศษทีผ่สมผสานและหลากหลาย   

เพื่อให้ไดรู้ปแบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสม  แนวคิดท่ีไดม้าจากการศึกษาก็คือ การ

ผสมผสานและบูรณาการ การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินและส่วนภูมิภาคท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะ

พิเศษของการเมืองการบริหารและอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม พร้อมทั้งมีการจดัการ ทรัพยากรหรือ

งบประมาณของทอ้งถ่ิน ใหพ้อเพี ยงและมีประสิทธิภาพ มีทั้งองคป์ระกอบ พร้อมกบัการกระจาย

อาํนาจและฟ้ืนอาํนาจอนัชอบธรรมในชุมชนและสังคม  กล่าวในอีกแง่หน่ึงก็คือการกระจายอาํนาจ

ตอ้งทาํในลกัษณะผสมผสานแบบสลบัไขวท่ี้ดึงเอาองคป์ระกอบในเน้ือหารูปแบบการปกครอง

ทอ้งถ่ินในระดบัยอ่ยหรือจุลภาคมาประสานกบัการบริหารจดัการท่ีดีหรือหลกัธรรมรัฐในระดบัมห

ภาค ในท่ีน้ีการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคก็ตอ้งมีการปรับและทาํใหเ้กิดการจดัการท่ีดีดว้ย 

รูปแบบดงักล่าว จะดึงเอาองคป์ระกอบในดา้นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม และหลกัคุณธรรมในทาง

ศาสนามาร่วมกบัการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งของปร ะชาชนในระดบัยอ่ยคือระดบั

ตาํบล จนถึงจงัหวดัและอนุภาค ในขณะท่ีมีองคป์ระกอบในดา้นการเงินการคลงัและการบริหารงาน

ท่ีดีท่ีเกิดจากการประสานหน่วยยอ่ยเหล่าน้ีเขา้เป็นหน่วยใหญ่ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รูปแบบการบริหารในระดบัภูมิภาคเช่นน้ีอาจจะดึงเอาคุณลกัษณะท่ีดีขอ งศูนยอ์าํนวยการบริหาร

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้หรือ ศอ .บต. (Southern Border Provinces Administrative Center-SBPAC) 
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มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ องคก์รน้ีจะประสานหน่วยยอ่ยของการปกครองทอ้งถ่ินใหเ้ป็นองคร์วม โดย

ใหมี้องคก์รแบบท่ีมาจากการเลือกตั้งในองคก์รระดบัน้ีดว้ย คือ สมชั ชาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(Chamber of Southertn Border Provinces-CSBP) ในส่วนน้ีจะเป็นกระจายอาํนาจแบบใหม่ใน

ลกัษณะ “การมอบอาํนาจ ” (devolution) โดย ศอ.บต. จะเป็นหน่วยงานก่ึงอิสระในระดบัภูมิภาคท่ี

เขามาดูแลการปกครองทอ้งถ่ินแบบใหม่ซ่ึงจะเป็น “องคก์รการจดัการและการบริห ารพฒันาแบบ

พิเศษ” (special development administration organization) ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้และความ

รุนแรงในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม เพื่อสร้างบูรณาการแห่งชาติ 

ผลท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวา่งการกระจายและบูรณาการจะทาํใหเ้กิดการปกครอง

ทอ้งถ่ินซ่ึงมีองคป์ระกอบเป็นหลายแกน ประสานกนัเป็นตารางไขวด้งัน้ี 

1. องคก์รประสานงานการบริหารและการปกครองจงัหวดัชายแดนภาคใต ้องคก์รน้ีมี 

ลกัษณะคลา้ยกบัศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ศอ.บต.) หรือศูนยอ์าํนวยการ

ยทุธศาสตร์สันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ศยส.) ตามขอ้เสนอของคณะกรร มการอิสระเพื่อความ 

สมานฉนัท ์(กอส.) หรืออาจจะใชรู้ปแบบองคก์รอิสระอยา่งเช่น “สถาบนัสันติสุขยติุธรรม ” โดยมี

การตราพระราชบญัญติัจดัตั้งองคก์รทางยทุธศาสตร์เพื่อขบัเคล่ือนในภาพกวา้งเพื่อใหเ้กิดกลไก

ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนท่ีรวมเอาทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ  ซ่ึงองคก์รแบบท่ีเสนอน้ีเป็น

องคก์รบริหารส่วนภูมิภาคแบบใหม่ท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการอาํนวยการและการแกปั้ญหานโยบาย

ในการบริหารในสามจงัหวดัภาคใต ้องคก์รน้ีจะเป็นท่ีรวมขององคก์รปกครองส่วนภูมิภาคและ

ทอ้งถ่ิน 

 ฐานะทางกฎหมายขององคก์รน้ีจะเรียกวา่ “ทบวงการบริหารการพฒันาจงัห วดัชายแดน

ภาคใต้” (Southern Border Provinces Development Administration Bureau--SBPAB) ข้ึนต่อ

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทบวง มีฐานะเทียบเท่าทบวงพิเศษ มีการปกครองส่วนกลางและการ

บริหารงานส่วนทอ้งถ่ินแบบพิเศษในส่วนภูมิภาค การปกครองพิเศษท่ีเรียกวา่ “ทบวงการบริหาร

การพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ มีรัฐมนตรีทบวงเป็นผูดู้แลนโยบาย มีปลดัทบวง รองปลดัทบวง

และผูอ้าํนวยการเขตทาํหนา้ท่ีดูแลในแต่ละพื้นท่ีในฐานะขา้ราชการส่วนภูมิภาคแบบพิเศษควบคู่ไป

กบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในทุกระดบั 

นอกจากน้ีในการบริหารงานของทบวงการบริหารแบบพิเศษของสามจั งหวดัภาคใตย้งัควร

มี “สมชัชาประชาชนจงัหวดัชายแดนภาคใต้” (Chamber of Southertn Border Provinces-CSBP) อนั

เป็นสภาประชาชนพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นองคก์รตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ เป็นสภา

ท่ีปรึกษาและกลัน่กรองนโยบายภาคประชาชนประกอบดว้ยผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาส นา ผูรู้้ทางการ

ศึกษาและวฒันธรรม รวมทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นผู ้

ประสานนโยบายและแผน อาํนวยความยติุธรรม รวมทั้งดูแลตรวจสอบบุคลากรและงบประมาณท่ี

นาํลงไปสู่ระดบัหน่วยจงัหวดั อาํเภอโดยเฉพาะหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินในทุกระดบั เช่นตาํบล 
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เทศบาลและจงัหวดั ดูแลแผนยทุธศาสตร์การบริหารงานทั้งทางการเมืองและกระบวนการยติุธรรม

ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดนไวท้ั้งหมด สมาชิกหรือองคป์ระกอบองคก์รสภาประชาชนระดบัภาค 

(regional chamber) น้ีจะมาจากตวัแทนภาคส่วนต่างๆของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กล่าวคือมา

จากองคก์รปกคร องทอ้งถ่ิน สมาคมธุรกิจในสามจงัหวดั สภาหอการคา้ สมาคมอุตสาหกรรม 

องคก์รภาคประชาสังคม โรงเรียนสอนศาสนา องคก์รทางศาสนา องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) ใน

ดา้นต่างๆ เช่น การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การบรรเทาสาธารณภยั และการคุม้ครองสิทธิ

มนุษยชน สถาบนัการศึกษาอุดมศึกษา องค์ กรวชิาชีพต่างๆเช่น ครู แพทย ์พยาบาล อนามยั 

ทนายความ นกัธุรกิจผูป้ระกอบการรายยอ่ยทั้งชุมชนมุสลิมและพุทธ เกษตรกรและการคา้รายยอ่ย 

เป็นตน้ องคก์รสภาสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะมาจากการเลือกตั้งทางออ้มจากตวัแทนของแต่ละ

กลุ่มอาชีพและกลุ่มทางสังคมเพื่อสภามีความยดึโยง กบัสังคมและชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นตวัแทนใหแ้ก่

คนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นการบริราชการส่วนภูมิภาคในลกัษณะตวัแทนทางวชิาชีพ 

(functional representation) 

อาํนาจหนา้ท่ีสาํคญัของสภาน้ีคือกาํหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองและเศรษฐกิจ

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และพิจารณากลัน่ กรอง รวมทั้งรับรองจดัสรรงบประมาณเงินอุดหนุน 

(subsidy) ท่ีใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ินฝ่ายต่างๆ รวมทั้งงบประมาณโครงการการพฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใตจ้ากงบประมาณแผน่ดินของรัฐบาลท่ีผา่นทางองคก์รบริหารแบบพิเศษ 

 2. องคก์รปกครองทอ้งถ่ินในระดบัตาํบลและเทศบาลเหมือนรูปแบบ เดิม มาจากการ

เลือกตั้งโดยประชาชนในทอ้งถ่ิน มีอาํนาจในการเก็บภาษีและบริหารงบประมาณการคลงัส่วน

ทอ้งถ่ินเตม็ท่ี มีอาํนาจในการออกขอ้บญัญติั รวมทั้งเพิ่มอาํนาจในการจดัการทอ้งถ่ินในเร่ืองทาง

ศีลธรรม วฒันธรรมและประเพณีใหม้ากข้ึน เช่นการกาํหนดเขตปลอดอบายมุข ตาํรวจศีลธรรม  

ประกาศหา้มเยาวชนออกนอกบา้นในยามวกิาลเวน้แต่มีผูป้กครองอยูด่ว้ย ฯลฯ การกาํหนดนโยบาย

ระดบัทอ้งถ่ินจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากสภาผูรู้้ทางศาสนา และประชาชน องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน

แบบน้ีตอ้งพึ่งตนเองได ้มีการบูรณาการและมีการจดัการแบบจุดเดียวเสร็จแบบ one-stop services 

3. องคก์รสภาผูรู้้ทางศาสนาในระดบัตาํบล ไดม้าจากการเสนอช่ือและการเลือกสรรจาก  

คณะกรรมการชุมชนผูน้าํศาสนา องคก์รภาคประชาชนและสถาบนัการศึกษาในทอ้งถ่ิน สภาน้ีเป็น

ท่ีปรึกษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของสังคมขององคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหมี้จุดเช่ือม

ต่อในแกนบริหาร แบบ Matrix สมาชิกท่ีมาจากการคดัสรรน้ีควรจะตอ้งเป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง

ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินดว้ยจาํนวน 1 ในสามของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเพื่อใหมี้อาํนาจในการ

ยบัย ั้งในกรณีท่ีผูน้าํทอ้งถ่ินกระทาํผดิในทางนโยบายและเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ องคก์รท่ีมี

อยูท่ี่น่าพิจารณาคือส ภาวฒันธรรมท่ีในปัจจุบนัมีอยูแ่ลว้โดยการจดัตั้งของกระทรวงวฒันธรรมแต่

องคก์รเดิมไม่มีบทบาทหนา้ท่ีในทางปฏิบติัมากนกั องคก์รแบบน้ีมีลกัษณะแบบ “สภาซูรอ ”ท่ี

กล่าวถึงขา้งตน้แต่มีลกัษณะผสมผสานกบัองคก์รดา้นอ่ืนท่ีไม่ใช่ศาสนาอยา่งเดียว 
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การบริหารงาน 
ทบวงการบริหารการพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

Southern Border Provinces Development Administration Bureau—
(SBPAB) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ขอ้เสนอรูปการปกครองและบริหารแบบพิเศษเพื่อการบริหารการพฒันาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้จะสอดคลอ้งกบัลกัษณะพิเศษ 3 อยา่ง ระบบการปกครองตนเองของชนชั้นนาํบวกกบัระบบ

ปลดับริหารกิจการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

สมชัชาประชาชนจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้
 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ผูอ้าํนวยการเขต 
(นายอาํเภอ – เดิม) 

เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

สภาเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

รองปลดัทบวงฝ่ายจงัหวดั 

รัฐมนตรีทบวง 

   กาํนนั /ผูใ้หญ่บา้น             กรรมการหมู่บา้น 
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กฎหมายตามประเพณี  (วถีิชีวติอิส ลามและมลายู ) และระบบการศึกษาท่ีบูรณาการการศึกษาทาง

ศาสนากบัสามญั สามองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของฐานชนชั้นนาํแห่งอาํนาจในสังคมมุสลิมปัตตานี 

ยะลาและนราธิวาส 
 4.1 การปกครองดว้ยตนเองหมายความว่า การปกครองแบบท่ีใหอ้าํนาจผูน้าํทอ้งถ่ินในการ

จดัการดว้ยตนเอง ชนชั้นนาํทางศาสนาและผูน้าํทอ้งถ่ินควรมีอาํนาจในการปกครองทอ้งถ่ิน 

องคป์ระกอบคือมีชนชั้นนาํทอ้งถ่ินช่วยกนัปกครองและบริหาร หรือระบบสภาซูรอ  ตดัสินใจโดย

ปรึกษาหารือร่วมกนัในสภาชุมชน  การปกครองทอ้งถ่ินและการก ระจายอาํนาจทอ้งถ่ินอยา่งเตม็ท่ี  

เช่นการเลือก ตั้งทอ้งถ่ินในระบบเดิมท่ีมีอยู ่โดย ผสม ผสาน การเลือกตั้งและการเลือกสรรผูน้าํ

ทอ้งถ่ินในแบบสภาซูรอ รูปแบบท่ีอาจจะตามมาในอนาคตคือการใชรู้ปการปกครองทอ้งถ่ินแบบ

พิเศษแบบกรุงเทพมหานครเช่นการเลือกตั้งผูว้า่ราชการจงัหวดั 

4.2 ระบบการศึกษาแบบบูรณาการ  บูรณาการการศึกษาในทางศาสนาและสามญัโดยให้

ทอ้งถ่ินจดัการดู แลกนัเอง  มีการออก พระราชบญัญติัการศึกษาพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ

แผนยทุธศาสตร์การศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ในอดีต รัฐไทยมองวา่ระบบการศึกษา ดั้งเดิมของ

ปัตตานีเป็นตวัสร้างความเขม้แขง็ของอตัลกัษณ์มลายมุูสลิมปัตตานี จึงเขา้มาเปล่ียนระบบการศึกษา

และกดดนัใหย้อมรับอตัลกัษณ์  แต่ในปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาควรจะเป็นศูนยก์ารสร้างอตัลกัษณ์

ผสมผสานหลากหลายทางวฒันธรรมและสร้างชนชั้นนาํใหม่ ระบบการศึกษาทั้งระดบัตาดีกา 

ปอเนาะและการศึกษาชั้นประถมศึกษา มธัยมศึกษา ควรเป็นระบบบูรณาการทั้งศาสนาและสาย

สามญัผา่นระบบการวางแผนร่วมกนัในแผนยทุธศาสตร์การศึกษา และร่วมกนัในการทาํงานผา่น

เวทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการปกครองส่วนภูมิภาค 

4.3 พฒันาระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี  หรือระบบยติุธรรมทางเลือก 

ยติุธรรมชุม ชน โดยการประสานกบัองคก์รยติุธรรมของรัฐจะสร้างความชอบธรรมในอาํนาจ

การเมืองการปกครอง (Legitimate political authority) เพื่อทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ไวว้างใจต่ออาํนาจ

ของกฎหมาย   ส่วนการปกครองและการบริหารในระดบัหมู่บา้นและชุมชนจะตอ้ง ปลอดภยั และ

มัน่คงดว้ย โดยใหก้ระทรว งยติุธรรมรับผดิชอบในการพฒันาแผนยทุธศาสตร์ยติุธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตแ้ละนาํมาสู่การบงัตบัใชโ้ดยเร็ว เพื่อใหส้ามารถอาํนวยการใหเ้กิดการใชก้ฏหมาย

อิสลามท่ีเก่ียวกบัครอบครัวและมรดกตามแนวทางในอดีต เม่ือมีการกาํหนดวา่ “พระราชบญัญติั

ประมวลกฎหมายแพง่บรรพ 5-6 วา่ดว้ยครอบครัวและมรดกใชบ้งัคบัตั้งแต่ 1 ตุลาคม ในปี พ .ศ. 

2478 โดยให้ขอ้บงัคบัสาํหรับใชป้กครองบริเวณ 7 หวัเมือง ร .ศ. 120 ยงัคงใชใ้นจงัหวดัปัตตานี 

ยะลา และสตูลอยูต่ามเดิม ” และแนวทางท่ีมีการประกาศใชก้ฎหมายอิสลามในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตใ้นปี พ.ศ. 2489 แต่ไม่มีการดาํเนินการในระยะต่อมา 

 การมีศาลทางศาสนาอิสลามเป็นระบบยติุธรรมทางเลือกใหป้ระชากรมุสลิมโดยเฉพาะใน

ส่วนของกฏหมายแพง่จะช่วยใหเ้กิดการจดัระบบการศึกษาอิสลาม การกาํหนดหลกัสูตรการศึกษา
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บูรณาการศาสนา หลกัสูตรโรงเรียนตาดีกา และมีบทบาทช่วยสนบัสนุนในการจดัการเร่ืองเงิน

อิสลาม เช่นระบบเงินซากาต เป็นตน้  

 5.  ระบบการจดัการความมัน่คงของหมู่บา้นและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบญัญติั

ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ .ศ. 2551 ตามโครงสร้างใหม่ของกฏหมายฉบบัน้ีผูใ้หญ่บา้นมีอายกุาร

ดาํรงตาํแหน่งจนถึงเกษียณอาย ุ 60 ปี ควรมีการปรับปรุงการทาํงานของคณะกรรมการหมู่บา้นใ หมี้

ความมัน่คงและมีส่วนร่วมมากข้ึน คณะกรรมการหมู่บา้นจะเป็นรูปสภาซูรอของหมู่บา้น เพื่อ

ขบัเคล่ือนการพฒันาในระดบัฐานราก คณะกรรมการหมู่บา้นจะประกอบดว้ยคณะกรรมการโดย

ตาํแหน่งคือผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สมาชิก องคก์รปกครองทอ้งถ่ินหรือองคก์รในหมู่บา้น 

ส่วนคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจะมีประมาณ 10 คน ในระบบใหม่จะมีผูน้าํศาสนา ผูน้าํปกครอง

ทอ้งถ่ิน ผูน้าํธรรมชาติ และปลดัอาํเภอเป็นท่ีปรึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษาน้ีจะตอ้งทาํหนา้ท่ี

เหมือนสภาซูรอชุมชน โดยมีการสนบัสนุนเช่ือมโยงกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และสภาประชาชน

ในระดบัภู มิภาคท่ี ตั้งข้ึนมา นอกจากน้ี หน่วยการปกครองทอ้งท่ีควรจะมีหน่วยงานในดา้นความ

ยติุธรรมชุมชนในระดบัหมู่บา้นโดยการประสานของกระทรวงยติุธรรมเพื่อทาํใหเ้กิดการยติุธรรม

ทางเลือก ในอีกดา้นหน่ึงระบบการป้องกนัชุมชนจะตอ้งมีชุดชรบ . และตาํรวจชุมชนเพื่อสนบัสนุน

กระบวนการยติุธรรมในหมู่บา้น พร้อมกนันั้นก็จะมีท่ีปรึกษาเทคนิคทางการทหารและความมัน่คง

โดยทหารหน่วยเฉพาะกิจหรือชุดปฏิบติัการมวลชนของทหารมาสนบัสนุนในกรณีท่ีมีปัญหาความ

มัน่คงตามดุลยพินิจของฝ่ายความมัน่คงและการปรึกษาหารือกบัชุมชน หน่วยการปกครองทอ้งท่ี

เป็นฐานสนบัสนุนการปกคารองทอ้งถ่ิ นและการปกครองส่วนภูมิภาคโดยข้ึนต่อจงัหวดัและอาํเภอ

ในแบบเดิม แต่จะสนบัสนุนในดา้นการพฒันาและความมัน่คง  
กล่าวโดยสรุป เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสม แนวคิดท่ีไดม้าจาก

การศึกษาก็คือ การผสมผสานและบูรณาการ การเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะ

พิเศษของการเมืองการบริหารและอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม พร้อมทั้งมีการจดัการ ทรัพยากรหรือ

งบประมาณของทอ้งถ่ิน ใหพ้อเพียงและมีประสิทธิภาพ มีทั้งองคป์ระกอบ พร้อมกบัการกระจาย

อาํนาจ  กล่าวในอีกแง่หน่ึงก็คือการกระจายอาํนาจตอ้งทาํในลกัษณะผสมผสานท่ีดึงเอา

องคป์ระกอบในเน้ือหารูปแบ บการปกครองทอ้งถ่ินในระดบัยอ่ยหรือจุลภาคมาประสานกบัการ

บริหารจดัการท่ีดีหรือหลกัธรรมรัฐในระดบัมหภาค ดึงเอาองคป์ระกอบในดา้นเอกลกัษณ์ทาง

วฒันธรรม และหลกัคุณธรรมในทางศาสนามาร่วมกบัการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชนในระดบัยอ่ยคือระดบัตาํบลและหมู่บา้น ในขณะท่ีมีองคป์ระกอบในดา้นการเงินการคลงั

และการบริหารงานท่ีดีท่ีเกิดจากการประสานหน่วยยอ่ยเหล่าน้ีเขา้เป็นหน่วยใหญ่ในพื้นท่ีจงัหวดั

ชายแดนภาคใตใ้นรูปทบวงการปกครองพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยไม่ขดักบัหลกัการรัฐเด่ียว

ของประเทศไทย  
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความสําคัญของปัญหา 

ปัญหาใจกลางของการเมืองการปกครองในจงัหวดัชายแดนใตคื้อปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มและ

เครือข่ายทางสังคมผา่นกลไกการเมืองของชุมชนและสังคมเพื่อสร้าง “อาํนาจการควบคุมทางสังคม ” 

ส่ิงท่ีพึงปรารถนาก็คือ โครงสร้างอาํนาจและการใชอ้าํนาจในระดบัทอ้งถ่ิ นท่ีมีความชอบธรรมซ่ึง

ตั้งอยูบ่นฐานคติท่ีวา่ในสังคมทุกแห่งจะตอ้งมีอาํนาจการควบคุมทางสังคมท่ีไดรั้บการยอมรับเช่ือถือ 

อาํนาจถูกนาํมาใชป้ระโยชน์ในกระบวนการแยง่ชิงทรัพยากรของกลุ่มคนต่างๆในกิจกรรมทาง

การเมือง ในการพฒันาและในเร่ืองอ่ืนๆท่ีมีความสาํคญัต่อวถีิชีวติทางกา รเมืองของชุมชน แบบแผน

หรือลกัษณะของการใชอ้าํนาจดงักล่าวจะเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรสาํคญัสองสามตวัในเร่ืองการเมืองการ

ปกครองซ่ึงก็คือ รูปแบบอาํนาจรัฐ โครงสร้างอาํนาจของชนชั้นนาํในทอ้งถ่ินและกระบวนการมีส่วน

ร่วมประชาธิปไตย0

1 ตวัแปรเหล่าน้ีแสดงตวัออกมาในแง่ของการครอบครองและแยง่ชิงทรัพยากรทาง

การเมืองในรูปแบบต่างๆ ในกระบวนการเลือกสรรผูน้าํทางการเมือง การแข่งขนักนัในทางการเมือง

และการแกปั้ญหาความขดัแยง้เผชิญหนา้กนัในชุมชน 

แต่ส่ิงท่ีสาํคญัในกระบวนการน้ีก็คือ อาํนาจในการควบคุมของสังคมและของชุมชน จะตอ้ง

มีความเช่ือมโยงโดยตรงกบัการสร้าง อาํนาจความชอบธรรมของรัฐในการรักษาความสงบ การสร้าง

ความมัน่คงมนุษย ์การพฒันาการทางการเมืองและการสร้างสรรคพ์ฒันาทางเศรษฐกิจอนัจะนาํมาซ่ึง

ความยติุธรรม การพฒันาคุณภาพชีวติและความสุขของคนในพื้นท่ี ตวัประกอบทั้งหมดน้ีจะตอ้ง

ขบัเคล่ือนไปพร้อมกนั มีมาตรการปฏิบติัและตั วช้ีวดัในทุกระดบั โดยสะทอ้นรูปแบบการปกครอง

การบริหารท่ีดี หรือท่ีเรียกกนัวา่ “good governance” ในทา้ยท่ีสุดแลว้ การแสวงหารูปแบบการบริหาร

การปกครองตามแนวทางดงักล่าวอาจจะนาํไปสู่ “การจดัการและการบริหารพฒันาแบบพิเศษ ” 

(special development administration organization) เพื่อช่วยแกปั้ญหาความขดัแยง้และความรุนแรง

ในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 

นอกจากน้ีแลว้ ในบริบทของพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ความสาํนึกในภูมิหลงัทาง

ประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินเป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีมีความสาํคญัดว้ย ผลท่ีตามมาจากอิทธิพลของสาํนึก

ในบริบทดงักล่ าวก็คือ ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา มีส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาอยา่งจงใจใหก้ลายเป็น “ความรู้สึก

                                                 
1 แนวคิดเร่ืองโครงสร้างอาํนาจ  (Power Structure) มองการเมืองเป็นเร่ืองของการแยง่ชิงอาํนาจของชนชั้นนาํซ่ึงเป็นผลมาจากการ

กระจายอาํนาจทรัพยากรทางการเมืองอยา่งไม่เท่าเทียมกนัในแต่ละสงัคม ปัญหาอาํนาจยงัเก่ียวกบัเร่ืองการสร้างเครือข่ายทางสงัคมทั้ง

อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการซ่ึงเครือข่ายน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํให้อาํนาจกระจุกตวัและกลายเป็นรูปของสถาบนั  ดูแนวคิด

โครงสร้างอาํนาจใน  Nelson Polsby, Community Power and Political Theory (Second ed.). New Haven, CT: Yale University Press, 

1980 
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อ่อนไหวทางประวติัศาสตร์ ” และ “อตัลกัษณ์” ของทอ้งถ่ินซ่ึงกลายเป็นตวัการผลกัดนักระบวนการ

ทางการเมืองต่างๆท่ีก่อรูปข้ึนมา รวมทั้งความขดัแยง้ท่ีกลายเป็นความรุนแรงรูปแบบต่างๆ ณ เ วลาน้ี 

เหตุการณ์ไดพ้ฒันามาจนถึงจุดท่ีวา่ปมเง่ือนของปัญหาท่ีสาํคญัก็คือสาํนึกในอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ

และศาสนาในพื้นท่ีท่ีมีประวติัศาสตร์ทางการเมืองเฉพาะ 1

2 เป็นตวัการสาํคญัในการผลกัดนัการต่อสู้

ดว้ยความรุนแรง คาํถามท่ีตามมาก็คือถา้หากการจดัการพฒันา การสร้างสถาบนัแ ละกระบวนการ

การเมืองในทอ้งถ่ินไม่วา่จะเป็นไปในลกัษณะใดก็ตาม สามารถแกปั้ญหา “ความรู้สึก” ในอตัลกัษณ์

ดงักล่าวได ้ระบบดงักล่าวก็ควรจะมีความสามารถในการแกปั้ญหาอ่ืนๆในท่ีน้ีไดเ้ช่นเดียวกนั เพราะ

มนัจะเป็นแกนกลางในกระบวนการจดัสรรแจกแจงอาํนาจและส่ิงท่ีมีคุณค่าในสังค ม (รวมทั้งจดัการ

กบัความขดัแยง้และความรุนแรง ) ท่ีมีความถูกตอ้งและชอบธรรม 2

3 ภายใตเ้ง่ือนไขเช่นวา่ ความชอบ

ธรรมของระบบการเมืองและการบริหารจึงมีความสาํคญัมากและจะตอ้งถูก “ตีความหมาย ” ให้

สอดคลอ้งกบับริบทพิเศษเฉพาะดงักล่าวดว้ย 

นอกจากน้ี ประเด็นต่อมาท่ีจะตอ้งคิดพิจา รณาก็คือ อาํนาจอนัชอบธรรมจะแสดงตวัออกมา

ในแง่ของการมีภาพความเป็นตวัแทน (representation) อนัเป็นท่ียอมรับในพื้นท่ีทางสังคม ความ

ยุง่ยากซบัซอ้นเกิดข้ึนตามมาในเม่ือพื้นท่ีทางสังคมดงักล่าวไดก้ลายเป็นสนามการแข่งขนัแยง่ชิง

อาํนาจในเชิงสัญลกัษณ์  (symbolic power) อยา่งดุเดือดรุนแรง 3

4 สังคมท่ีมีความขดัแยง้และเป็น

ปฏิปักษต่์อกนัในเร่ืองอตัลกัษณ์จึงอยูใ่นภาวะท่ีการต่อสู้แยง่ชิงสะทอ้นออกมาในรูปสนามแห่ง

อาํนาจ (fields of power) ในพื้นท่ีทางสังคม (social space) ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มท่ีหลากหลาย 

โครงสร้างการเมืองการปกครอง รวมทั้งการจั ดการโครงสร้างอาํนาจในสังคมการเมืองจะตอ้งมี

ลกัษณะสอดคลอ้งกบัความสมดุลในการต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์ในพื้นท่ีทางสังคมและกลายเป็นส่วนหน่ึง

ในการผลิตซํ้ าของการต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์ดงักล่าวจึงจะมีพลงัอาํนาจในการจดัการความขดัแยง้และ

ย ัง่ยนื  เหตุท่ีพิจารณาเช่นนั้นก็เพราะวา่ ความซบัซอ้นของความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็น

ตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนของการต่อสู้ทางสัญลกัษณ์ ปรากฏการณ์ความรุนแรงท่ีเรา

มองเห็นเป็นส่วนหน่ึงของการต่อสู้แยง่ชิงในพื้นท่ีทางสังคมซ่ึงก่อรูปข้ึนเป็นภูมิลกัษณ์ทางสังคม

การเมือง (political topology)  หรือระบบนิเวศสังคมแห่งความขดัแยง้ (conflict ecosystem) 

                                                 
2 วาทกรรมทางประวติัศาสตร์ถูกนาํมาใชใ้นคาํอธิบายทางการเมืองวา่ดว้ย “กบฏแบ่งแยกดินแดน ” ซ่ึงถูกอา้งโดยรัฐไทยและการต่อสู้

เพ่ืออิสรภาพหรือ “พลงัแห่งประวติัศาสตร์” ซ่ึงเป็นวาทกรรมของประชาชนในดินแดนปั ตตานี คาํอธิบายทั้งสองดา้นในส่วนของวาท

กรรมรัฐ ดูใน ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใตไ้ทย ,  โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลยัชาวบา้น 

ชุด  3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และคณะทาํงานวาระ

ทางสงัคม สถาบนัวิจยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในส่วนวาทกรรมการต่อสู้ของทอ้งถ่ิน ดูใน ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์......  
3 แนวคิดท่ีนกัรัฐศาสตร์มกักล่าวถึงในเร่ืองระบบการเมืองเป็นแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ท่ีนกัรัฐศาสตร์อเมริกนัอยา่งเช่น David 

Easton อธิบายใน David Easton, A Framework for Political Analysis, Prentice-Hall, 1965 
4 ดูคาํอธิบายการต่อสู้เชิงสญัลกัษณ์ดงักล่าวใน Pierre Bourdieu “Social Space and Symbolic Power,” Sociological Theory, Vol 7 No. 

3 (Spring 1989). pp. 14-25.  
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กระบวนการและผลท่ีเกิดจากการต่อสู้ในพื้นท่ีทางสังคมแห่งน้ีคือความซบัซอ้นท่ีแสดงออกมาให้

เห็นต่อโลกภายนอกท่ียากต่อการท่ีจะเขา้ใจ 

ขอ้สรุปก็คือความขดัแยง้ตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการดว้ยการเมืองปกครอง เม่ือเป็นเช่นน้ี แลว้ การ

แกปั้ญหาดว้ยรูปแบบการจดัการการเมืองการปกครอง (governance) จึงมีความจาํเป็น การพฒันาตวั

แบบในการแกปั้ญหาท่ีสอดคลอ้งทั้งแนวคิดทฤษฎีและแนวทางปฏิบติัจึงเป็นภารกิจท่ีสาํคญัในทาง

วชิาการ  เพื่อตอบชุดของปัญหาดงักล่าว เราจะตอ้งทาํความเขา้ใจบริบททางประวติัศาสตร์ และ

เง่ือนไขรูปธรรมของความขดัแยง้ในปัจจุบนั ความเขา้ใจดงักล่าวจะตอ้งอาศยั กรอบแนวความคิดใน

เร่ืองอาํนาจรัฐ  โครงสร้างอาํนาจในสังคม การต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์และความสัมพนัธ์ทางอาํนาจ

ทางการเมืองในกระบวนการประชาธิปไตยของสังคมท่ีมีความหลากหลาย และมีลกัษณะพิเศษเฉพาะ

ของตนเอง เม่ือทาํความเขา้ใจและสังเคราะห์ในระดบัแนวคิดแลว้ การไดข้อ้มูล ท่ีเป็นจริงจากคนใน

พื้นท่ีจะช่วยทาํใหเ้ราสามารถตรวจสอบกรอบแนวคิดและพฒันาตวัแบบการปกครองและการบริหาร

ทอ้งถ่ินท่ีทั้งสอดคลอ้งกบัสภาพรูปธรรมของพื้นท่ีในบริบททางประวติัศาสตร์สังคม โครงสร้าง

อาํนาจและสอดคลอ้งกบักรอบแนวความคิดท่ีตั้งไว ้ 

น่ีเป็นเหตุผลทางทฤษฎีท่ี การวเิคราะห์เพื่อหาตวัแบบการเมืองการปกครองท่ีเหมาะสมใน

พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะ ตอ้งเร่ิมจากความเขา้ใจแนวคิดในเร่ืองรัฐและโครงสร้างอาํนาจ 

สัญลกัษณ์และอาํนาจเชิงสัญลกัษณ์ รวมทั้งแนวคิดเร่ือง โครงสร้า งอาํนาจในระบบนิเวศทางสังคม

แห่งความขดัแยง้เพื่อเปิดกรอบแนวความคิดการวเิคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 

 

รัฐ อาํนาจรัฐและโครงสร้างอาํนาจ  

แนวความคิดเร่ืองรัฐและอาํนาจรัฐเป็นประเด็นท่ีสาํคญัในการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐท่ีพดู

ถึงในท่ีน้ีก็คือองคก์รแห่งอาํนาจท่ีผกูขาดความชอบธรรมใน การใชอ้าํนาจเชิงกายภาพเหนือดินแดน

ซ่ึงรวมถึงกองทพั ระบบราชการ ศาลและตาํรวจ 4

5  ในทฤษฏีการเมืองท่ีวา่ดว้ยรัฐมีแนวคิดมากมายท่ี

สนบัสนุนคาํอธิบายดงักล่าว รัฐเป็นองคก์รใชก้าํลงับงัคบัท่ีสามารถควบคุมเหนือดินแดนและ

ประชาชนภายในอาณาบริเวณของตน เม่ือเป็นเช่นน้ีองคก์ารบริหาร การใชก้ฎหมาย การเก็บภาษี และ

องคก์รท่ีใชก้าํลงับงัคบัจึงเป็นแก่นแกนของรัฐทุกรัฐ องคก์ารดงักล่าวถูกจดัโครงสร้างในแบบ

ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ แต่นกัทฤษฎีรัฐในยคุใหม่ก็ยงัมองรัฐในลกัษณะท่ีซบัซอ้น

มากไปกวา่นั้น รัฐอาจจะมิใช่เป็นเพียงแค่รัฐบาลหรือการปก ครองประเทศ แต่เป็นระบบท่ีสร้างความ

ต่อเน่ืองในการบริหาร การใชก้ฎหมาย ระบบราชการและการใชก้าํลงับงัคบัท่ีไม่ทาํเพียงแค่มุ่งจดัการ

                                                 
5Max Weber, The.Profession and Vocation of Politics. In Political Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 

http://books.google.com/books?vid=ISBN0521397197&id=6uA68XdxBv4C&pg=PA394&lpg=PA394�
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาสังคมและอาํนาจสาธารณะเท่านั้น แต่รัฐทาํหนา้ท่ีจดัการใหเ้กิด

โครงสร้างสัมพนัธภาพภายในตวัของประชาสังคมดว้ย5

6 

ในอีกดา้นหน่ึง มีแนวคิดท่ีมองวา่อาํนาจรัฐในสังคมสมยัใหม่อาจจะไม่ใช่อาํนาจแบบองค์

อธิปัตย ์ท่ีรวมศูนยอ์ยูท่ี่เดียว เพราะอาํนาจเป็นส่ิงท่ีมีปรากฏอยูทุ่กท่ีทุกแห่งและมาจากทุกท่ีทุกแห่ง

ในสังคม 6

7 เม่ือเป็นเช่นน้ี รัฐอาจจะไม่ใช่การใชอ้าํนาจทางสถาบนัอยา่งเดียวหรือมิใช่ผูผู้ กขาดการใช้

อาํนาจแต่เพียงอยา่งเดียว รัฐจึงมิใช่เพียงแค่สถาบนัทางกฎหมายแต่เป็นพลงัทางสังคมอยา่งหน่ึง ซ่ึง

แสดงตวัออกมาเป็นกลุ่มคนท่ีใชอ้าํนาจ (โดยอา้งความชอบธรรมทางกฎหมายหรือศีลธรรม ) และรัฐ

เป็นปฏิสัมพนัธ์ของการใชอ้าํนาจในสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐกบับุคคล 

กลุ่มบุคคล ชนชั้นและชุมชน นอกจากน้ีแลว้ ยงัเป็นการสร้างวาทกรรมแห่งอาํนาจของรัฐท่ีมี

ความหมาย สัญลกัษณ์และเทคนิคแห่งการใชอ้าํนาจทาํใหเ้กิดอาํนาจท่ีแทจ้ริงในบริบทเฉพาะของแต่

ละสังคมและชุมชน ตวัตนท่ีรัฐแสดงออกก็คือโครงสร้างระบบราชการ และโครงส ร้างบงัคบัเป็น

ลาํดบัชั้น โครงสร้างพื้นฐานทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งอาํนาจในการกระจายอาํนาจ

การปกครอง การมองรัฐในแง่ท่ีวา่น้ีทาํใหเ้ราตอ้งหนัมาพิจารณารัฐในแบบท่ีมิใช่เพียงแค่

ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐและสังคมเท่านั้น แต่มองรัฐใหลึ้กในแง่ความเกาะเก่ียวผู กพนัทางสังคมของ

รัฐ (social embeddedness of the state) ซ่ึงมีความหมายวา่รัฐไดป้ระกอบสร้างตวัตนอยา่งไรและ

ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไรในสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีซ่ึงมีความแตกต่างหลากหลายทั้งในทางสังคม

วฒันธรรมและชาติพนัธ์ุ ตวัอยา่งเช่นขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีรัฐประกอบข้ึน ดว้ยใครและมีวธีิการ

อยา่งไรในการเขา้ถึงและใหบ้ริการกบัประชาชนเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ไวว้างใจ นอกจากน้ีในระดบั

ทอ้งถ่ิน ชนชั้นนาํฝ่ายปกครอง ฝ่ายศาสนาและการปกครองทอ้งถ่ินมีปฏิบติัการอยา่งไร สามารถ

ควบคุมและครอบงาํการกระทาํและความคิดของสังคมและชุมชนไดห้รือไม่ หรือทาํ ไดใ้นลกัษณะ

อยา่งไร และสังคมตอบสนองบทบาทของรัฐ เจา้หนา้ท่ีรัฐ รวมทั้งชนชั้นนาํในทอ้งถ่ินอยา่งไร น่ีเป็น

ประเด็นท่ีตอ้งใหค้วามสนใจในการศึกษาอาํนาจรัฐในสังคมยคุใหม่  

การมองวา่รัฐไดรั้บการสนองตอบและมีความชอบธรรมอยา่งไรในการปฏิบติัหนา้ท่ีทาํใหเ้รา

รู้วา่รัฐประสบควา มสาํเร็จหรือกลายสภาพเป็น “รัฐท่ีลม้เหลว” รัฐท่ีลม้เหลวเป็นภาวะท่ีความเป็นรัฐ

                                                 
6 Theda Skocpol, “Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research,” in Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer 

and Theda Skocpol eds, Bringing the State Back In, (New York: Cambridge University Press), P. 7. รัฐถุกมองวา่เป็นองคก์รท่ีมี

อาํนาจควบคุมเหนือดินแดนและประชาชนซ่ึงสามารถกาํหนดและดาํเนินการตามเป้าหมายของตนไดโ้ดยท่ีเป้าหมายเหล่าน้ีไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นเป้าหมายท่ีสะทอ้นขอ้เรียกร้องและผลประโยชน์ของกลุ่มสงัคม ชนชั้นและสงัคมโดยรวม น่ีก็คือส่ิงท่ีเรียกวา่ความเป็น

ตวัของตวัเองของรัฐซ่ึง  Skocpol  เรียกวา่ state autonomy 
7 Michel Foucault อธิบายวา่อาํนาจไม่มีสถาบนั ไม่มีโครงสร้าง ไม่ใช่ความเขม้แขง็ แต่เป็นช่ือท่ีถูกเรียกขานต่อคุณสมบติัพิเศษ

บางอยา่งในสถานการณ์ในทางยทุธศาสตร์อนัซบัซอ้นในสงัคมหน่ึงๆ ประเด็นสาํคญัคืออาํนาจกบัความรู้ มีความสมัพนัธ์กนั ความรู้คือ

ระบบความเช่ือท่ีกาํหนดวา่ใครมีอาํนาจเหนือกวา่ใครในสงัคม ดูใน   Michel Foucault History of Sexuality, p.93.  
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ไดพ้งัทลายลงไปจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งในดา้นความมัน่คง การศึกษาและการพฒันา และไม่

สามารถควบคุมมีอาํนาจเหนือดินแดนของตนเองได7้

8   

 

โครงสร้างอาํนาจและสัมพนัธภาพทางอาํนาจ 

เพื่อเขา้ใจรั ฐใหม้ากยิง่ข้ึน เราอาจจะพิจารณารัฐและอาํนาจรัฐในแง่ของโครงสร้างอาํนาจ

และสัมพนัธภาพทางอาํนาจ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดในการศึกษาชนชั้นนาํและโครงสร้างอาํนาจใน

สังคม รวมทั้งเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสัมพนัธภาพทางอาํนาจในสังคมและชุมชน ในทางทฤษฎีนั้นชนชั้นนาํ

อาศยัฐานของอาํนาจท่ีม าจากความไม่เท่าเทียมกนัในสถานภาพทางสังคม ความมัง่คัง่และช่ือเสียง

เกียรติยศ ความสัมพนัธ์ทางอาํนาจจึงเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งคนท่ีมีฐานทรัพยากรการเมืองใน

สังคมซ่ึงไม่เท่าเทียมกนัทาํใหเ้กิดพลวตัทางการเมืองและอาํนาจท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสังคมและ

ชุมชน ผลท่ีตามมาจากโครงสร้างอาํนาจและสัมพนัธภาพทางอาํนาจในสังคมก็คือทาํใหเ้กิดอาํนาจใน

การควบคุมทางสังคม (social control) ซ่ึงชนชั้นนาํสามารถจดัการหรือใชอ้าํนาจของกลุ่มตนเองได้

ทั้งอยา่งเปิดเผยและไม่เปิดเผยภายในชุมชน คาํวา่ “อาํนาจการควบคุมทางสังคม” น้ีมีความสาํคญัและ

มีความหมายมาก มนัมี ความหมายทั้งในแง่ความเป็นจริงของสังคมท่ีทุกคนยอมรับอาํนาจผูน้าํ ผู ้

อาวโุสและผูมี้ความรู้ มีคุณธรรม ฯลฯ ฐานของการยอมรับชนชั้นนาํท่ีมาจากการยอมรับสถานภาพ

สังคม ช่ือเสียงเกียรติยศและความมัง่คัง่8

9 นอกจากน้ีอาํนาจทางสังคมยงัมีความสาํคญัในแง่สัญลกัษณ์

และการส่ือสารทาง การเมืองในชุมชน ผูน้าํจะมีความสามารถในการควบคุมสัญลกัษณ์ของการช้ีนาํ

สังคมใหเ้ช่ือฟังและติดตาม ในขณะเดียวกนัก็จะกลายเป็นเป็นเป้าหมายของการต่อสู้เพื่อทา้ทาย

อาํนาจภายในชุมชนดว้ย  

เร่ืองของการส่ือสัญลกัษณ์หรืออาํนาจเชิงสัญลกัษณ์เป็นประเด็นใหญ่ท่ีมีการกล่าวถึงกนัมา ก

ทั้งในทางรัฐศาสตร์และในทางสังคมศาสตร์ ดงัท่ีไดเ้ห็นจากประสบการณ์สถานการณ์ความไม่สงบ

ในประเทศต่างๆ การก่อการร้าย หรือการใชค้วามรุนแรงเพื่อก่อการร้ายถูกมองวา่เป็นการกระทาํเพื่อ

ส่ือความหมาย (communicative actions) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนมาเพื่อก่อผลกระทบต่อความรู้สึก ของคนใน

สังคมโดยทาํใหเ้กิดความหวาดกลวั เราอาจจะมองวา่ความรุนแรงหรือการก่อการร้ายท่ีเกิดข้ึนเป็น

ทางออกของความไม่สมดุลทางอาํนาจสังคมและการเมือง ในสถานการณ์ดงักล่าว การใชค้วาม

รุนแรงแบบก่อการร้ายมีเป้าหมายสุดทา้ยเพื่อท่ีจะโจมตี “อาํนาจการควบคุมทางสังคม ” 9

10 ในสภาพ

เง่ือนไขท่ีกลุ่มผูมี้อาํนาจดอ้ยกวา่พยายามท่ีจะใชอ้าํนาจอิทธิพลเหนือค่านิยม ปทสัถานทางสังคม และ

การประพฤติปฏิบติัตนของคนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีมีอาํนาจเหนือกวา่ตน ความรุนแรงท่ีกระทาํต่อ

                                                 
8 ดูรายละเอียดใน www.globalpolicy.org/nations/sovereign/failedindex.htm 
9 C. Wright Mills Power Elite New York Oxford University Press, 1956 ……. 
10 Martin Innes, “Policing Uncertainty: Countering Terror through Community Intelligence and Democratic Policing,” Annals 

AAPSS (May, 2006): 222-225. 
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กระบวนการทางการเมืองและความรู้สึกของคนในสังคมแสดงออกในวธีิการสองดา้นคือ การก่อ

อาชญากรรมในเชิงสัญลกัษณ์ (symbolic crime) และการก่ออาชญากรรมเพื่อการส่งสัญญาณ (signal 

crime) การก่ออาชญากรรมในเชิงสัญลกัษณ์ก็คือการโจมตีต่อส่ิงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทางการเมือง ต่อ

สังคมและวฒันธรรมท่ีผูก่้อเหตุตอ้งการจะต่อตา้นโดยตรง ตวัอยา่งเช่นการโจมตีตึกเวร์ิลเทรดของ

สหรัฐอเมริกาในกรณี 9/11 ส่วนการโจมตีเพื่อเป็นการส่งสัญญาณคือการสร้างส่ือเพื่อส่งสัญญาณแห่ง

ความไม่ปลอดภยัและสร้างภยัคุกคามต่อสภาพแวดลอ้มทางสังคมในชีวติประจาํวนัท่ีชีวติของพล

เรือนจาํนวนมากอาจจะประสบกบัความบาดเจบ็ลม้ตาย 10

11 จะเห็นไดว้า่เป้าหมายสุดทา้ยของการก่อ

การร้ายก็คือการทาํลายหรือการทาํใหเ้กิดความไม่แน่นอนในความปลอดภยัในจิตสาํนึกของสังคม

และทาํใหเ้กิดความไม่มัน่คงในกระบวนการทางการเมือง ซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือการทาํลายอาํนาจการ

ควบคุมและทาํใหเ้กิดความไร้เสถียรภาพของระเบียบทางสังคมท่ีเกิดในชีวติประจาํวนัเพื่อสร้างระบบ

อาํนาจใหม่ข้ึนมา 

เม่ือถูกทา้ทายในหลายรูปแบบ รัฐจึงจดัการกบัตวัเองและปรับตวัในหลายมิติเพื่อความอยู่

รอดของตนเองในสภาพแวดลอ้มท่ีซบัซอ้น มีความเป็นพลวตัและทา้ทาย รัฐจะตอ้งอาศยัโครงสร้าง

อาํนาจในสังคมและระบบราชการท่ีมีประสิทธิผลในการดาํเนินการเพื่อสร้างอาํนาจการควบคุม 

นอกจากน้ีแนวคิดท่ีวา่รัฐจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลไดก้็ต่อเม่ือเป็นอิสระจากความผกูพนั

กบัสังคมหรือรัฐมีความเป็นกลางอาจจะใชไ้ม่ไดใ้นโลกยคุปัจจุบนั สภาพเช่นน้ีเหมือนกบัการท่ีเรา

พบวา่ตลาดจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือความสัมพนัธ์ในตลาดเกาะติดอยูก่บัความสัมพนัธ์ทา งสังคม 

จึงดูเหมือนวา่รัฐก็จะตอ้งมีความเกาะติดกบัสังคม (embedded) ดว้ยเพื่อใหต้นเองปฏิบติัหนา้ท่ีได้

อยา่งมีประสิทธิผล จากประสบการณ์ท่ีเป็นจริงของหลายประเทศ ส่ิงท่ีปรากฏก็คือรัฐและโครงสร้าง

ทางสังคมต่างก็มีอิทธิพลต่อกนัและกนั11

12   

 

อาํนาจเชิงสัญลกัษณ์ 

Pierre Bourdieu เสนอแนวทางท่ีน่าสนใจในการมองการเมืองแห่งสัญลกัษณ์ โดยวเิคราะห์

อาํนาจในแง่ของทุนทางสังคมและรูปการจิตสาํนึก แนวคิดตามขอ้เสนอน้ีมองสภาวะของอาํนาจใน

สังคมทั้งในแง่ท่ีเป็นภววสิัยและอตัวสิัย ความเป็นจริงทางสังคมมิไดอ้ยูต่รงท่ีเน้ือหาสาระของสรรพ

ส่ิงท่ีกล่าวอา้งถึง แต่อยูต่รงท่ี “ความสัมพนัธ์” ความเป็นจริงทางสังคมประกอบข้ึนดว้ยความสัมพนัธ์

                                                 
11 ตวัอยา่งของอาชญากรรมเชิงสญัลกัษณ์คือการโจมตีตึก World-Trade และตึก Pentagon ซ่ึงเป็นตวัแทนโดยตรงระบบศูนยอ์าํนาจของ

อเมริกนัในโลกทุนนิยม ส่วนการโจมตีแบบส่งสญัญาณคือการระเบิดสถานบนัเทิงยามราตรีของเมือง  Bali และการระเบิดระบบขนส่ง

สาธารณะใน  Madrid และท่ี London ตวัอยา่งในกรณีภาคใตข้องไทยก็คือการโจมตีเจา้หนา้ท่ีรัฐ ทหาร ตาํรวจ หรือเผาโรงเรียน เป็น 

symbolic crime ส่วนการฆ่ารายวนั การวางระเบิดในท่ีชุมชนเป็น signal crime ดูความหมายใน Martin Innes, Ibid., p.223  
12 ดูการอภิปรายแนวคิดรัฐท่ีเกาะติดกบัสงัคมใน Peter Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation, 

(Princeton: Princeton University Press, 1995), P. 40-42. “… states and social structures shape each other ….” ความหมายในท่ีน้ีก็คือ

รัฐจะมีองคก์ร โครงสร้างและบุคลากรท่ีเป็นคนทอ้งถ่ินหรือสะทอ้นภาพความเป็นตวัแทนของทอ้งถ่ิน 
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หลายอยา่งท่ีมองไม่เห็น แต่ปรากฏการณ์สาํคญัในสังคมก็คือความสัมพนัธ์ดงักล่าว ซ่ึงทาํใหเ้กิดพื้นท่ี

แห่งตาํแหน่งแหล่งท่ี (space of positions) ท่ีเป็นอิสระต่อกนัและถูกกาํหนดนิยามดว้ยความ ใกลชิ้ด 

ความเป็นละแวกใกลเ้คียงกนัหรือระยะห่างระหวา่งกนั และยงัถูกกาํหนดโดยตาํแหน่งแหล่งท่ีโดย

เปรียบเทียบสัมพนัธ์ (relational position) เช่น การมีตาํแหน่งแหล่งท่ีในความสัมพนัธ์ท่ีอยูเ่หนือกวา่ 

ตํ่ากวา่ อยูร่ะหวา่ง หรืออยูต่รงกลาง เป็นตน้ เม่ือมองสังคมในแง่ความสั มพนัธ์ ส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณา

ในลาํดบัต่อมาก็คือแนวคิดเร่ือง “สนามของอาํนาจ ” ซ่ึงก็คือกลุ่มยอ่ย (different fractions) ของชนชั้น

ท่ีครอบงาํสังคมซ่ึงมีวถีิลีลาชีวติ (lifestyles) อนัแตกต่างกนั เพราะฉะนั้น ถึงท่ีสุดแลว้ “ความเป็นจริง

ทางสังคม” (social reality) จะถูกมองวา่เป็นปรากฏการณ์ของสนามพลงัหรือสนามแห่งอาํนาจ (field 

of power) ซ่ึงเกิดจากคนครอบครองทรัพยากรอนัมีอยูอ่ยา่งจาํกดัในสังคม ทรัพยากรเหล่าน้ีประกอบ

ไปดว้ย ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวฒันธรรมและทุนสัญลกัษณ์ การครอบครองตน้ทุนเหล่าน้ีกลบัเป็น

ตวักาํหนด “ความชอบธรรม และบทบ าท” ในสนามแห่งอาํนาจซ่ึงประกอบดว้ยความสัมพนัธ์

ดงักล่าว นอกจากน้ีแลว้ การครอบครองตน้ทุนท่ีกล่าวขา้งตน้ ยงัเป็นตวัสร้างสาํนึกในตาํแหน่งแหล่ง

ท่ีของตนทั้งโดยท่ีรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั ซ่ึงทาํใหค้นแต่ละคนมีความรู้สาํนึกต่อท่ียนืของตนเอง (sense of 

one’s place)   

การวเิคร าะห์อาํนาจเชิงสัญลกัษณ์ทาํใหเ้รารู้วา่ คนแต่ละคนถูกกาํหนดตวัตนไปตามฐานะ

การครอบครองหรือขนาดการครอบครองของตน้ทุนทางทรัพยากรหรือตน้ทุนทางสังคม และพวกเขา

ยงัอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของโครงสร้างของทุนเหล่าน้ีในพื้นท่ีทางสังคมดว้ย ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือ 

“ภาพความเป็นตวัแ ทน (representation)” ของตวัแสดงในสังคม (agents) จะแตกต่างผนัแปรไปตาม

ตาํแหน่งแหล่งท่ีและผลประโยชน์ท่ีเกิดตามมาจากตาํแหน่งเหล่านั้น และยงัถูกกาํหนดโดยส่ิงท่ี

เรียกวา่ habitus หรือ โครงสร้างจิตสาํนึก ความสาํนึกรับรู้ และการประเมินค่าตนเองซ่ึงเกิดมาจากการ

อยูใ่นตาํแหน่งแหล่งท่ีของสังคม habitus จึงเป็นทั้งระบบแบบแผนในการปฏิบติัและความสาํนึกต่อ

การปฏิบติั ซ่ึงในตวัของมนัเองทาํใหเ้กิดการปฏิบติั (practice) และ “ภาพความเป็นตวัแทน 

(representation)” อนัดาํรงอยูเ่พื่อใหเ้กิดการยอมรับการแยกชั้นแยกประเภทของคนในพื้นท่ีทางสังคม 

กล่าวในอีกแง่หน่ึง habitus คือสาํนึกในตาํแหน่งแหล่งท่ีของตนเองและสาํนึกในตาํแหน่งแหล่งท่ีของ

ผูอ่ื้น มนัทาํใหเ้กิดรสนิยม ค่านิยม วถีิการใชชี้วติ โครงสร้างสัญลกัษณ์ในสังคมซ่ึงจะนาํไปสู่ โลก

แห่งสามญัสาํนึก12

13 

จากแนวคิดในการวเิคราะห์ดงักล่าว เราจึงมองวา่ “โลกทางสังคมแสดงตวัอ อกมาเป็นความ

เป็นจริงท่ีถูกจดัการในลกัษณะท่ีมีโครงสร้างในระดบัสูง”  พื้นท่ีทางสังคมแสดงตนออกมาในรูปของ

บุคคลหรือตวัแสดง (agent) ท่ีประกอบไปดว้ยคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัไปซ่ึงมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์

                                                 
13 Pierre Bourdieu, op.cit., pp. 17-18 มีคนแปลคาํวา่ habitus คือ “นิจภาพ” แต่ในท่ีน้ีคาํแปลภาษาไทยท่ีใกลเ้คียงความหมายและเขา้ใจ

ง่ายท่ีสุดน่าจะเป็นคาํวา่ “สนัดาน” มากกวา่  
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ระหวา่งกนัและกนักบัผูอ่ื้น  คุณสมบติัเหล่าน้ีเม่ือถูกมองโดยคนท่ีมี คุณสมบติัแบบเดียวกนัท่ีอยูใ่น

ฐานะแบบเดียวกนัจะทาํหนา้ท่ีเป็นสัญญาณ (sign) เพื่อจาํแนกแยกแยะความแตกต่าง (distinctive 

signs and signs of distinction) สัญญาณเหล่าน้ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากจิตสาํนึกหรือความจงใจของคน 

กล่าวในอีกแง่หน่ึง โดยผา่นการแจกแจงจดัสรรของคุณสมบติัตามโครงสร้างของสังคม โลกไดแ้สดง

ตวัออกมาอยา่งเป็นภววสิัยในฐานะระบบแห่งสัญลกัษณ์ (symbolic system) ซ่ึงถูกจดัการไปตาม

ตรรกะแห่งความแตกต่าง หรือความแตกต่างเชิงระยะทาง พื้นท่ีทางสังคมมีแนวโนม้ท่ีจะปฏิบติั

หนา้ท่ีในฐานะพื้นท่ีเชิงสัญลกัษณ์หรือพื้นท่ีแห่งวถีิชีวติและกลุ่มแห่งสถานภาพท่ีถูกกาํหนดโดยลีลา

วถีิชีวติท่ีมีความแตกต่าง (different lifestyles) ความสัมพนัธ์ทางสังคมบนฐานของการจดัสรร

ทรัพยากรและการครอบครองทรัพยากรทาํใหเ้กิดสาํนึกในตวัตนและการประเมินค่า สาํนึกเหล่าน้ีคือ

ตวักาํหนดความสัมพนัธ์ทางสังคมอีกทีหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของอาํนาจเชิงสัญลกัษณ์ในจุดน้ีก็คือ Habitus หรือท่ีนกัวชิาการบางคน

แปลวา่ “นิจภาพ” อนัเป็นโครงสร้างจิตสาํนึกท่ีช้ีนาํแนวทางการกระทาํของปัจเจกชน เป็นการรับรู้ 

การตดัสินใจ การเสนอทางเลือกวา่ส่ิงใดควรทาํหรือไม่ควรทาํ ส่ิงน้ีป็นตวัช่วยสร้าง ระเบียบและ

เอกภาพใหก้บัการกระทาํของกลุ่มคนท่ีอยูภ่ายในโครงสร้างดงักล่าว โดยท่ีปัจเจกชนท่ีกระทาํส่ิง

ดงักล่าวไม่รู้ตวัวา่การกระทาํของตนอยูภ่ายใตร้ะบบกฏเกณฑ ์เน่ืองจากโครงสร้างดงักล่าวซึมซบัเขา้

ไปในบุคคลผา่นการปฏิบติัซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าและผา่นการหล่อหลอมทางสังคมอนัยาว นานจนคนเราไม่

สามารถตระหนกัในระดบัจิตสาํนึกไดอ้ยา่งชดัเจน ในขณะเดียวกนั ความไม่ตระหนกัในระดบั

     ตาํแหน่งแหล่งท่ีในความสมัพนัธ์ทางสงัคม 

ความสัมพนัธ์& 

ความแตกต่าง 
กรอบความสํานึกและการตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติ การเรียนรู้ และการประเมินค่า 

Habitus 

         พ้ืนท่ีเชิงสญัลกัษณ์ 

ตวัแบบความเป็นจริงของ Bourdieu 
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จิตสาํนึกก็ทาํใหโ้ครงสร้างดงักล่าวมีลกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจนตายตวัและเปิดช่องใหก้ารกระทาํ

ของปัจเจกบุคคลส่งผลกระทบต่อโครงสร้างได้13

14  

ดงันั้น habitus จึงเป็นทั้งโครงสร้างท่ี กาํหนดการกระทาํและถูกกาํหนดโดยโครงสร้างของ

การกระทาํ ปัจเจกบุคคลในโครงสร้างน้ีมีฐานะเป็นนกัยทุธศาสตร์ซ่ึงการอยูใ่นกรอบของ habitus ก็มี

โอกาสในการด้ินรนต่อสู้กบักฎ ระเบียบ กติกา ต่างๆโดยมีผลประโยชน์อนัไดม้าจากอาํนาจเป็นเดิม

พนั ความสาํนึกรับรู้ในโลกทางสังคม เป็นผลผ ลิตจากโครงสร้างทวลิกัษณะ (double structuring) 

กล่าวในแง่ภววสิัย ความรับรู้ถูกจดัการในทางสังคมเพราะคุณสมบติัท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลหรือสถาบนั

แสดงตวัออกมาในลกัษณะผสมผสานซ่ึงใหโ้อกาสในการพฒันาท่ีไม่เหมือนกนั  ในอีกดา้นหน่ึง 

สาํนึกต่อโลกแห่งความเป็นจริง ถูกจดัใหเ้ป็ นระบบเพราะแบบแผนโครงสร้างความสาํนึก ท่ีถูก

กาํหนดในภาษาซ่ึงแสดงออกใหเ้ห็นในความสัมพนัธ์ของอาํนาจในเชิงสัญลกัษณ์ กลไกทั้งสอง

ทาํงานร่วมกนัเพื่อสร้างโลกแห่งสามญัสาํนึก ทาํใหเ้กิดการยอมรับขีดตํ่าสุดของฉนัทานุมติัในโลก

ทางสังคม 

เม่ือการวเิคราะห์มาถึงจุดน้ี เรามองวา่โครง สร้างการเมืองปกครอง รวมทั้งการจดัการ

โครงสร้างอาํนาจในสังคมการเมืองจะตอ้งสอดคลอ้งกบัโครงสร้างอาํนาจและการต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์

ในพื้นท่ีทางสังคมและกลายเป็นส่วนหน่ึงในการผลิตซํ้ าของการต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์ดงักล่าวจึงจะมี

พลงัอาํนาจในการจดัการความขดัแยง้และแกไ้ขปัญหาใน สังคมอยา่งย ัง่ยนื   เหตุท่ีพิจารณาเช่นนั้นก็

เพราะวา่ความซบัซอ้นของความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นอยา่ง

ชดัเจนของการต่อสู้ทางสัญลกัษณ์ท่ีรุนแรงและเขม้ขน้ เพราะปรากฏการณ์การต่อสู้ท่ีเรามองเห็นเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัของการต่อสู้เชิงสัญลั กษณ์ในพื้นท่ีทางสังคมซ่ึงประกอบดว้ยภูมิลกัษณ์ทางสังคม

ของปัตตานี ยะลา นราธิวาส  กระบวนการและผลท่ีเกิดจากการต่อสู้ในพื้นท่ีทางสังคมคือส่ิงท่ีเป็น

ปัญหาความซบัซอ้นท่ีแสดงออกมาใหเ้ห็นต่อโลกภายนอกท่ียากต่อการท่ีจะเขา้ใจ 

เพื่อขยายภาพใหช้ดัเจนข้ึน ปรากฏการณ์ความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็น

เวทีท่ีสะทอ้นความสัมพนัธ์ท่ีทบัซอ้นและเกาะเก่ียวกนัของการต่อสู้ทางสัญลกัษณ์จากคนและกลุ่ม

ทางสังคมในพื้นท่ีดงักล่าว การต่อสู้น้ีแสดงออกในแง่บทบาทของคนท่ีอยูใ่น “สนามแห่งอาํนาจ ” ซ่ึง

มีการแยง่ชิงความชอบธรรมในการอธิบายปรา กฏการณ์ในสนามแห่งน้ี เพื่อขยายความใหเ้ห็นชดัถึง

ลกัษณะพิเศษของการต่อสู้ในสนามอาํนาจ เราควรมองวา่ในพื้นท่ีทางสังคมมีสนามการแข่งขนัยอ่ยๆ

อยูห่ลายสนาม สนามเหล่าน้ีเหล่ือมลํ้าทบัซอ้นกนั มีทั้งเช่ือมต่อกนัและแยกเป็นอิสระจากกนัใน

บางส่วน ส่ิงท่ีเป็นปัญหาความขดัแยง้แล ะความรุนแรงในรูปแบบต่างๆไม่ใช่สะทอ้นประเด็นหรือ

เน้ือหาการเมืองท่ีกลุ่มต่างๆแสดงออกมาแต่เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการสะทอ้นออกซ่ึงการแข่งขนั

                                                 
14 ปิแยร์ บูดิเยอ เขียน ชนิดา เสง่ียมไพศาลสุข แปล นพพร ประชากุล บรรณาธิการ , เศรษฐกิจของทรัพยสิ์นเชิงสญัลกัษณ์  กรุงเทพ: 

โครงการจดัพิมพค์บไฟ. 2550, คาํนาํผูแ้ปล หนา้ (5) คาํวา่ Habitus น่าจะแปลวา่ “สนัดาน” ดงัท่ีอธิบายไปแลว้ขา้งตน้  
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และต่อสู้กนั “ในความสัมพนัธ์” ระหวา่งคน กลุ่มคนและหมายถึงการต่อสู้ในโครงสร้างจิตสาํนึกการ

รับรู้ของคน  

กล่าวในอีกแง่หน่ึง ปัญหาท่ีมองเห็นเป็นการต่อสู้ขดัแยง้ในเร่ืองการสร้างภาพความเป็น

ตวัแทนในเวทีหรือสนามท่ีแตกต่างกนั การต่อสู้ดงักล่าวอาจจะเก่ียวกนัหรือไม่เก่ียวกนัก็ได ้เช่น 

สนามทางเศรษฐกิจ(การทาํมาหากิน การคา้การลงทุน การสะสมทรัพยสิ์น) สนามทางวฒันธรรม (คน

ท่ีใชภ้าษาไทย ภาษามลา ย ูภาษาจีนและประเพณีวฒันธรรมท่ีต่างกนัหรือกลุ่มท่ีต่างกนั ) สนามทาง

ศาสนา คนมุสลิม ชนชั้นนาํศาสนา นกัการศาสนาอิสลาม มสัฮบัต่างๆ กลุ่มคนท่ีนบัถือศาสนา กลุ่ม

คนอิสลามกบัพุทธ)  สนามการต่อสู้ทางการเมืองในเวทีรัฐสภา (พรรคการเมือง และการเมืองทอ้งถ่ิน) 

และสนามการต่อสู้ดว้ยอาวธุหรือการก่อการร้าย  การต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งในระบบ

และนอกระบบ (รวมทั้งการคา้ของเถ่ือนการคา้ยาเสพติด)  

การต่อสู้ทางสัญลกัษณ์ (symbolic struggle) เกิดข้ึนในเวทีก่ึงกลางของพื้นท่ีทางสังคม เช่น

เวทีส่ือ เวทีสาธารณะในชุมชนเช่นในมสัยดิ โรงเรียน ในชุมชน เวทีในวงวชิาการ และเวทีการแข่งขนั

ทางการเมืองการเลือกตั้ง (รวมทั้งสนามรบ การซุ่มโจมตีทหาร การฆ่ารายวนัและการพน่สีตวัอกัษร

หรือสัญลกัษณ์บนป้ายหรือตามถนน การแจกใบปลิว  การปล่อยข่าวลือ !)  เวทีเหล่าน้ีเป็นสนามการ

ต่อสู้เพื่อแยง่ชิงอาํนาจความชอบธรรมในกา รอธิบายสังคมและเป็นเวทีต่อสู้เพื่อภาพการเป็นตวัแทน 

(representation)ในสนามแห่งอาํนาจ ดงันั้น การสร้างสัญลกัษณ์จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปล่ียนแปลง

อาํนาจหรือความสัมพนัธ์ทางอาํนาจเพื่อควบคุมสังคมหรือ “สร้างความชอบธรรมในการอธิบาย

ตีความ” โลกแห่งความเป็นจริง    

ในทางก ารเมือง กระบวนการตระหนกัรู้และสาํนึกในคุณค่าต่อวตัถุทางสังคมแสดงตวั

ออกมาได ้ในหลายวถีิทาง เพราะฉะนั้น ภายใตก้ระบวนการดงักล่าว การต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์จึงยิง่มี

ความหมายลึก เพราะการใหค้วามหมายของวตัถุทางสังคมจะ “มีความไม่แน่นอนและคลุมเครือ ” 

ดาํรงอยูด่ว้ย (ส่ิงน้ีมกัจะเกิดข้ึนในกระบวนการสร้างสัญลกัษณ์ของสังคมทุกแห่ง ) เพราะฉะนั้นการ

ใหค้วามหมายและภาษาจึงมีความยดืหยุน่ปรับตวัได ้ (semantic elasticity) ทาํใหเ้กิดความแตกต่าง

ความรู้สึกและความคิดเห็น ในขณะเดียวกนั “เง่ือนไข” ดงักล่าวก็จะกลายเป็น “พื้นท่ีใหมี้การต่อสู้เชิง

สัญลกัษณ์” ซ่ึงหมายความถึงการแยง่ชิงอาํนาจในการสร้างและยดัเยยีดทศันคติท่ีมีความชอบธรรมใน

การมองโลกของฝ่ายต่างๆในพื้นท่ีทางสังคม ปมเง่ือนท่ีสาํคญัในการต่อสู้น้ีก็คือ “จุดก่ึงกลางในพื้นท่ี

ทางสังคม ” ท่ีมีการต่อสู้ทางความหมายกนัมากท่ีสุด ซ่ึงถูกเรียกวา่พื้นท่ีก่ึง กลาง (intermediate 

positions) กระบวนการในจุดระหวา่งกลางน้ีมีความไม่แน่นอนสูงสุดดว้ย ณ จุดน้ี และผลท่ีตามมาก็

คือ ในพื้นท่ีดงักล่าวยทุธศาสตร์การต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์ก็จะมีความเขม้ขน้ยิง่   
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โครงสร้างอาํนาจในระบบนิเวศทางสังคมแห่งความขัดแย้ง 

ความเขา้ใจเร่ืองอาํน าจในแง่ระบบแห่งสัญลกัษณ์ดงักล่าวขา้งตน้ช่วยใหเ้รามองเห็นมิติท่ี

ลึกซ้ึงในพื้นท่ีทางสังคมท่ีประกอบดว้ยสนามอาํนาจหรือการต่อสู้ของกลุ่มต่างๆเพื่อแยง่ชิงอาํนาจ

ความชอบธรรมในการตีความโลกแห่งความเป็นจริง แนวคิดดงักล่าวเม่ือมาใชใ้นการวเิคราะห์สังคม

ท่ีมีความขดัแยง้และ ความรุนแรงเกิดข้ึนไปแลว้ ความยุง่ยากซบัซอ้นก็มีมากยิง่ข้ึน มีแนวทางการ

วเิคราะห์อีกแนวหน่ึงมองวา่ในสังคมท่ีมีความรุนแรงการใชอ้าํนาจและปะทะกนัระหวา่งกลุ่มต่างๆ

แสดงออกมาในลกัษณะคลา้ยกบัระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ ยิง่ในสังคมท่ีมีความ

รุนแรงและการก่อการร้ายส ภาพความรุนแรงก็จะยิง่สะทอ้นลกัษณะของความไม่แน่นอนของการ

ต่อสู้ระหวา่งกลุ่มทางสังคมต่างๆในลกัษณะของระบบนิเวศมากยิง่ข้ึน  
ดงัเช่นแนวคิดของ David J. Kilcullen ท่ีพยายามวเิคราะห์ความรุนแรงในสังคมของอิรักเพื่อ

แสวงหาคาํตอบเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ของการทาํสงครามต่อสู้กบั การก่อความไม่สงบของกองทพั

สหรัฐอเมริกาในอิรัก การวเิคราะห์ดงักล่าวใชแ้นวคิด “พื้นท่ีทางการเมือง ” ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบั 

“พื้นท่ีทางสังคม” และ “สนามอาํนาจ” ของ Bourdiue ขอ้แตกต่างก็เพียงแต่วา่เขามองพื้นท่ีทางสังคม

และการต่อสู้ทางสัญลกัษณ์ในสภาพของสงครามกลางเมืองแ ละการก่อความไม่สงบ  ขอ้สมมติฐานท่ี

สาํคญัก็คือ “ความสัมพนัธ์ทางสังคมและเครือข่ายทางสังคม ” เป็นตวัการท่ีสาํคญัท่ีสุดของการเกิด

สงครามและการก่อความไม่สงบ เพราะวา่ “คนไม่ถูกผลกัใหเ้ป็นกบฏจากอุดมการณ์ แต่ถูกดึงใหเ้ขา้

ไปเพราะเครือข่ายทางสังคม”15

 

 นอกจากน้ีแลว้ ประเด็นการวเิคราะห์ไดถู้กยกข้ึนไปอีกระดบัเป็นเร่ือง

ของระบบนิเวศทางสังคม คาํอธิบายดงักล่าวก็คือในสภาพเง่ือนไขสังคมท่ีเกิดความรุนแรง การต่อสู้

ระหวา่งกลุ่มฝ่ายต่างๆจะมีความรุนแรงคลา้ยกบัการต่อสู้ของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศวทิยา โดย 

Kilcullen มองวา่15

16 การก่อความไม่สงบ (insurgency) ก็คือการต่อสู้เพื่อควบคุมพื้นท่ีทางการเมืองท่ีอยู่

ในภาวะแก่งแยง่แข่งขนักนัระหวา่งรัฐ (หรือกลุ่มรัฐ ) และกลุ่มท่ีทา้ทายรัฐกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดหรือ

หลายๆกลุ่ม โดยท่ีกลุ่มเหล่าน้ีมีฐานอยูบ่นการสนบัสนุนของประชาชน การก่อความไม่สงบเป็นการ

ลุกข้ึนสู้ของประชาชนท่ีเติบโตพฒันาการมาจากเครือข่ายทางสังคมและดาํเนินการโดยผา่นเครือข่าย

ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนมาก่อนการเกิดเหตุการณ์ (อาจจะเป็นหมู่บา้น เผา่ ครอบครัว กลุ่มละแวกบา้น กลุ่ม

ทางการเมืองหรือศาสนา ) และการก่อความไม่สงบน้ีจะดาํรงอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มทางสังคม ใน

สภาพเง่ือนไขของความไม่เป็นทางการและสภาพทางวตัถุท่ีมีความซบัซอ้น เราจึงควรจะมองสภาวะ

แวดลอ้มเหล่าน้ีเหมือนกบัระบบนิเวศในอีกแบบหน่ึง 

                                                 
15 George Packer “Knowing the Enemy: Can Social Scientists redefine ‘the war on terror?’” The New Yorker, 2006-12-18. 
16 David J. Kilcullen, Remarks delivered at the U.S. Government Counterinsurgency Conference, Washington D.C., 28 September 

2006. 
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การก่อความไม่สงบจึงรวมเอากิจกรรมและบทบาทของตวัแสดงท่ีมีควา มเป็นอิสระแต่มี

ความเช่ือมโยงกนั แต่ละคนก็มุ่งแสวงหาหนทางท่ีไดป้ระโยชน์สูงสุดเพื่ อความอยูร่อดและ

ผลประโยชน์ตอบแทนในสภาพแวดลอ้มท่ีสับสนอลหม่าน และปะทะเผชิญหนา้กนั เม่ือตกอยูใ่น

เง่ือนไขท่ีเปรียบเสมือนสภาพแวดลอ้มแห่งระบบนิเวศ ตวัแสดงเหล่าน้ีมีพฒันาการและมีการปรับตวั

อยา่งต่อเน่ือง บา้งก็แสวงหาความชาํนาญพิเศษท่ีจะทาํใหต้วัเองอยูร่อดปลอดภยัอย่างมัน่คง ในขณะท่ี

ตวัแสดงตวัอ่ืนกลายเป็น “นกัล่า ” ในสภาพระบบนิเวศดงักล่าว ตวัแสดงบางตวัดาํรงอยูแ่ลว้ใน

สภาพแวดลอ้มก่อนเกิดความขดัแยง้ พวกน้ีประกอบไปดว้ยการปกครอง กลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มเผา่พนัธ์ุ 

กลุ่มเครือญาติสายตระกลู หรือชุมชน กลุ่มทางชนชั้น ทั้งประชากรในเมื องและในชนบท และ

สถาบนัทางเศรษฐกิจและสังคม ในหว้งเวลาปกติ ตวัแสดงเหล่าน้ีจะประพฤติตนในแบบท่ีมีทั้งความ

ร่วมมือร่วมใจกนัและแข่งขนักนัในบางคร้ัง แต่ในขณะปัจจุบนัของสงครามในอิรัก เน่ืองจากการต่อสู้

เพื่อแยง่ชิงอาํนาจภายใน พวกเขาหนัมาเผชิญหนา้ปะทะสู้รบกนัและทาํลายล้ างกนั การแข่งขนักนั

อยา่งสงบสันติและความตึงเครียดแบบสร้างสรรคซ่ึ์งรักษาสังคมไวใ้นภาวะปกติไดถู้กป่ันใหเ้กินเลย

ขอบเขตของการควบคุม ความขดัแยง้ไดก้ลายเป็นตวัคุกคามทาํลายสังคมทั้งสังคม  

สภาพแวดลอ้มใหม่น้ียงัทาํใหเ้กิดตวัแสดงใหม่ดว้ย คนพวกน้ีประกอบไปดว้ยองคก์รจดัตั้ ง

กองกาํลงัอาวธุในทอ้งถ่ิน และกลุ่มติดอาวธุต่างชาติท่ีถูกดึงเขา้มาสู่ความขดัแยง้จากภายนอก 

บ่อยคร้ังท่ีองคก์รเหล่าน้ีรวมถึงกองกาํลงัต่อตา้นความไม่สงบของประเทศต่างชาติ (เช่นสหรัฐอเมริกา

ในอิรัก) ผูก่้อการร้ายต่างชาติเป็นตวัเพิ่มความขดัแยง้และทาํใหค้วามขดัแยง้เป ล่ียนจากเร่ืองหน่ึงไปสู่

อีกเร่ืองหน่ึงเพื่อดาํเนินการตามวาระของตนเอง นอกจากน้ีความขดัแยง้ยงัทาํใหเ้กิดผูล้ี้ภยั ผูถู้กบงัคบั

ใหย้า้ยถ่ินฐาน และบางคร้ังเกิดการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานจาํนวนมหาศาล  มนัทาํใหเ้กิดการโยกยา้ยฐาน

ทางเศรษฐกิจ ทาํใหเ้กิดสภาวะการวา่งงาน และอาชญากรรม และไดส้ร้างกลุ่มติดอาวธุต่างๆเช่นกลุ่ม

โจร กลุ่มนกัคา้ยาเสพติด กลุ่มนกัคา้ของเถ่ือนและนกัคา้ในตลาดมืด     
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ส่ิงท่ีสาํคญัในการวเิคราะห์ระบบแบบน้ีก็คือ จะตอ้งยอมรับวา่กองกาํลงัของรัฐหรือฝ่ายท่ีเป็น

ผูต่้อตา้นการก่อความไม่สงบมิไดอ้ยูน่อกระบบนิเวศน้ี เวที ของการปฏิบติัการสงครามจึงมิใช่แผน่

ผา้ใบท่ีรัฐเป็นผูถื้อพูก่นัละเลงงานศิลปะฝ่ายเดียว แต่มนัเป็นระบบแห่งส่ิงมีชีวติท่ีมีพลวตัเคล่ือนไหว

เปล่ียนแปลงสนองตอบการกระทาํของฝ่ายรัฐและจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการประเมินความสมดุลระหวา่ง

การแข่งขนัต่อสู้ของพลงัฝ่ายต่างๆอยา่งต่อเน่ือง   

Kilcullen ช้ีใหเ้ห็นวา่ส่ิงท่ีทาํใหต้วัแสดงบทบาทฝ่ายต่อตา้นการก่อความไม่สงบแตกต่างไป

จากฝ่ายอ่ืนก็คือเจตนาหรือความมุ่งหมาย ฝ่ายต่อตา้นการก่อความไม่สงบจะเหมือนกบัตวัแสดงอ่ืนๆ

ก็คือตอ้งการจะเพิ่มโอกาสความอยูร่อดและอิทธิพลของฝ่ายตนใหม้ากท่ีสุด และขยายพื้ นท่ีซ่ึงฝ่าย

ตนเองควบคุมอยู ่แต่ส่ิงท่ีต่างกบัตวัแสดงฝ่ายอ่ืน (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูก่้อความไม่สงบ ) ก็คือ ฝ่าย

ต่อตา้นการก่อความไม่สงบมีเจตนาท่ีจะลดปัจจยัแห่งการทาํลายลา้ง ลดการปะทะเผชิญหนา้ และ

พยายามทาํใหร้ะบบกลบัไปสู่ภาวะปกติท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ในสังคมแบบแข่งขนักั นอยา่งสงบสันติ 

ลกัษณะเช่นน้ีบางคร้ังเราเรียกวา่ “การนาํไปสู่ประชาธิปไตย ” แต่แน่นอนวา่กระบวนการ

ประชาธิปไตยท่ีไร้รากฐานอนัแขง็แกร่งของประชาสังคมอาจจะนาํไปสู่ความไร้เสถียรภาพ และความ

ขดัแยง้ท่ีไม่จบส้ิน ดงันั้นไม่วา่เป้าหมายทางการเมืองจะเป็นเช่นใด วตัถุประสงคใ์น ทางปฏิบติัของ

การต่อตา้นการก่อความไม่สงบก็คือทาํใหเ้กิด “มาตรการการควบคุมในสภาพแวดลอ้มทั้งหมด ” ใน

สภาวะแวดลอ้มท่ีซบัซอ้นเตม็ไปดว้ยตวัแสดงหลายตวัเช่น คาํวา่ “การควบคุม” ไม่ไดห้มายความถึง

การบงัคบัใหเ้กิดระเบียบดว้ยการครอบงาํอยา่งไม่มีการตั้งคาํถาม แต่หมายความถึงการทาํใหเ้กิดความ

ร่วมไมร่้วมมือกนัในการดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวร่้วมกนั 

ระบบนิเวศของความขัดแย้ง (Conflict Ecosystem) 
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กล่าวโดยสรุป กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งไปท่ีแนวความคิดเร่ืองรัฐและอาํนาจรัฐซ่ึง

เป็นองคก์รแห่งอาํนาจท่ีผกูขาดความชอบธรรมในการใชอ้าํนาจเชิงกายภาพเหนือดินแดนและ

ประชาชน แต่ในการศึกษาเร่ืองการเมืองการปกครอง เรามองรัฐและอาํนาจในมิติอ่ืนๆดว้ย รัฐอาจจะ

มิใช่เป็นเพียงแค่รัฐบาลหรือการปกครองประเทศ แต่เป็นระบบท่ีสร้างความต่อเน่ืองในการบริหาร 

การใชก้ฎหมาย ระบบราชการและการใชก้าํลงับงัคบั รัฐไม่เพียงแค่มุ่งจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ประชาสังค มและอาํนาจรัฐเท่านั้น รัฐยงัอาํนวยการใหเ้กิดโครงสร้างสัมพนัธภาพภายในตวัของ

ประชาสังคมดว้ย ดงันั้นรัฐจึงถูกมองวา่เป็นพลงัทางสังคมอยา่งหน่ึง การเป็นพลงัทางสังคมทาํใหรั้ฐมี

ความหมายรวมไปถึงกลุ่มคนท่ีใชอ้าํนาจรัฐและปฏิสัมพนัธ์ของการใชอ้าํนาจในสภาพการณ์ท่ีเป็น

จริง ท่ีสาํคญัยิง่ไปกวา่นั้น อาํนาจรัฐยงัเก่ียวกบัการสร้างวาทกรรมแห่งอาํนาจท่ีมีความหมาย สะทอ้น

ความเป็นสัญลกัษณ์และเทคนิคแห่งการใชอ้าํนาจซ่ึงทาํใหเ้กิดอาํนาจท่ีแทจ้ริงในบริบทเฉพาะของแต่

ละสังคมและชุมชน  อาํนาจท่ีแผก่ระจายไปทัว่สังคมยงัทาํใหเ้กิดการควบคุมทางสังคมและการต่อสู้

เพื่ออาํนาจในสังคม 
จากการมองรัฐในมิติทางสังคมและระบบสัญลกัษณ์ดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหล้กัษณะของรัฐและ

อาํนาจรัฐในโลกแห่งความจริงมีความเป็นพลวตั เราอาจจะ พิจารณาตวัตนของรัฐในแง่ “การเกาะ

เก่ียวกบัสังคมของรัฐ” คาํถามท่ีตามมาก็คือรัฐไดป้ระกอบสร้างตวัเองข้ึนมาอยา่งไรและป ฏิบติัหนา้ท่ี

ของตนเองไดอ้ยา่งไรในสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีซ่ึงมีความแตกต่างหลากหลายทั้งในทางสังคม

วฒันธรรมและชาติพนัธ์ุ ในส่วนของความเขา้ใจต่อระบบอาํนาจแบบน้ี ในระดบัชุมชนเรายงัควรมอง

ลึกไปถึงชนชั้นนาํซ่ึงอาศยัฐานของอาํนาจท่ีมาจากความไม่เท่าเทียมกนัในสถานภาพทางสังค ม ความ

มัง่คัง่และช่ือเสียงเกียรติยศ ความสัมพนัธ์ทางอาํนาจเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งคนท่ีมีฐาน

ทรัพยากรการเมืองซ่ึงไม่เท่าเทียมกนัจนทาํใหเ้กิดพลวตัทางการเมืองและโครงสร้างอาํนาจท่ีแตกต่าง

กนัในแต่ละชุมชน ผลท่ีตามมาจากพลวตัโครงสร้างอาํนาจก็คือเกิดอาํนาจในการควบคุมทา งสังคมท่ี

แตกต่างกนั  นอกจากน้ี การใช้ อาํนาจทางสังคมในแต่ละชุมชนยงัแสดงออกมาในแง่สัญลกัษณ์และ

การส่ือสารทางการเมืองในชุมชนต่างๆ ผูน้าํจะมีความสามารถในการควบคุมสัญลกัษณ์การช้ีนาํ

สังคมใหเ้ช่ือฟังและติดตาม สภาพดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นความสาํคญัของทุนทางวฒันธรรมซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือท่ีอิงอยูก่บัการใหค้วามหมายและคุณค่าเชิงสัญลกัษณ์และมีพลงัครอบงาํไม่แพอ้าํนาจแบบ

อ่ืนหรืออาจจะมากกวา่ เพราะการครอบงาํทางอาํนาจไม่สามารถจะบรรลุผลอยา่งสมบูรณ์ไดห้ากผูมี้

อาํนาจไม่สามารถเป็นผูค้รอบครองทุนทางวฒันธรรมได ้ในขณะเดียวกนัพวกเขาก็ตกเป็นเป้าของ

การต่อสู้เพื่อทา้ทายอาํนาจดว้ย ดงัท่ีไดเ้ห็นในสถานการณ์ความไม่สงบท่ีการใชค้วามรุนแรงเพื่อก่อ

การร้ายถูกมองวา่เป็นการกระทาํเพื่อส่ือความหมาย เป้าหมายสุดทา้ยของการก่อการร้ายก็คือการ

ทาํลายหรือการทาํใหเ้กิดความไม่แน่นอนในความปลอดภยัภายในจิตสาํนึกของสังคมและทาํใหเ้กิด

ความไม่มัน่คงในกระบวนการทางการเมืองผลท่ีตามมาก็คือการทาํลายอาํนาจการควบคุมและทาํให้

เกิดความไร้เสถียรภาพของรัฐโดยรวม 
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จากกรอบแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ นาํมาสู่ความพยายามในการหาคาํตอบโจทยท่ี์สาํคญัใน

การศึกษารูปแบบการปกครองท่ีเหมาะสมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประเด็นท่ีสาํคญัก็คื อ 

“ความรู้สึก” ในเร่ืองความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุและศาสนาในอดีต และถูกสร้างใหเ้กิดข้ึนในปัจจุบนั

16

17 ความรู้สึกดงักล่าวเป็นเง่ือนไขทาํใหเ้กิดปัญหาความรุนแรงไดอ้ยา่งไรในพื้นท่ีและถูกสร้างให้

เกิดข้ึนอยา่งไรในระยะหลงั 17

18 ปัจจยัทางวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ส่งผลต่อการเลือก ปฏิบติั ความไม่

ยติุธรรมในกระบวนการทางการเมืองและการบริหารราชการในระดบัทอ้งถ่ินและส่งผลกระทบต่อ

ปัญหาต่างๆรวมทั้งปัญหาความรุนแรงในพื้นท่ีไดอ้ยา่งไร เม่ือทาํการวเิคราะห์ในระดบัแนวคิด ส่ิงท่ี

เป็นมิติพื้นฐานก็คือเร่ืองของ “อาํนาจ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างอาํนาจ แ ละอาํนาจการควบคุม

ของสังคม”  

เพื่อตอบปัญหาเช่นท่ีวา่ การศึกษาคร้ังน้ีจะวเิคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครองในระดบั

ทอ้งถ่ินของจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยผา่นการมองกระบวนการทางการเมืองในสามดา้นคือ การ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจชนชั้นนาํ การเปล่ียนอาํนาจในกระบวนการยติุธรรม ร ะบบการศึกษา

และสถาบนัแห่งการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงก็คือการปกครองทอ้งถ่ิน การศึกษาวจิยัโดยอาศยั

ขอ้มูลในบริบททั้งในอดีตและปัจจุบนั จะช้ีใหเ้ห็นวา่ มิติพื้นฐานของปัญหาทางการเมืองดงักล่าวก็คือ

การเปล่ียนอาํนาจการควบคุมทางสังคม การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างอาํนาจ ท่ี นาํมาสู่การต่อสู้เพื่อ

สร้างอาํนาจรัฐและสร้างความเขม้แขง็ของพลงัทางสังคม เม่ือกล่าวถึงปัญหาดงักล่าว ประเด็นของ

การวเิคราะห์ท่ีจะตามมาก็คือกระบวนการทางการเมืองเก่ียวกบับทบาทของรัฐ ความเปล่ียนแปลง

โครงสร้างอาํนาจของสังคม ความสัมพนัธ์ทางอาํนาจและกระบวนการมีส่วนร่ว มทางการเมืองใน

บริบทสังคมท่ีมีลกัษณะพิเศษทางดา้นวฒันธรรม เช้ือชาติและศาสนาของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใน

ตอนสุดทา้ย งานวจิยัน้ีจะพยายามเสนอตวัแบบการปกครองการบริหารและการจดัการรูปแบบรัฐและ

ประชาสังคมเพื่อแกป้มปัญหาทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเพื่อท่ีวา่ ในทา้ยท่ีสุดพลงัสังคม และอาํนาจท่ีมี

ความชอบธรรมและมีประสิทธิผลในโลกแห่งความเป็นจริงจะเป็นตวัแปรท่ีทาํใหเ้กิดสังคมท่ีสันติสุข

อยา่งแทจ้ริง 

 

                                                 
17 ความรู้สึกหวาดระแวงและไม่ไวว้างใจ รวมทั้งความเกลียดชงัเกิดจากปัญหาอตัลกัษณ์ ในเร่ืองมลาย ูประวติัศาสตร์ปัตตานีและ

ศาสนาอิสลาม โปรดดูการวิเคราะห์ใน ศรีสมภพ จิตร์ภิรมยศ์รีและคณะ “การเมืองชายขอบกบัการใชค้วามรุนแรงและการเมืองแห่งอตั

ลกัษณ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ” ใน คณะกรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาํนกังาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ร่วมกบัคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , เมืองไทยระยะเปล่ียนผา่น  รวมผลงานวิจยั การประชุ ม

วิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติคร้ังท่ี 8 (พ.ศ. 2550) 13-14 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 
18 การปลุกระดมความกลวัและความเกลียดชงัมีรูปแบบพิเศษใน  “สถานการณ์เฉพาะ ” ของตนเองและจะตอ้งอธิบายดว้ยสาเหตุเฉพาะ 

ชาตินิยมใหม่หรือชาตินิยมทางชาติพนัธุ์เป็นปรากฏการณ์ร่วมส มยั เกิดข้ึนจากประวติัศาสตร์ยคุหลงัและถูกสร้างข้ึนมาโดยบริบท

ปัจจุบนั ดูใน Mary Kaldor, New & Old Wars: Globalized Violence in a Global Era, Standford: Standford University Press, 2007,  p. 

45 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

 เพื่อตอบโจทยก์ารวจิยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

โดยไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ีคือ  

1.การวจัิยเชิงปริมาณ 

ดาํเนินการโดยออกแบบวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey research) Ffpmeการสาํรวจความคิดเห็น

ประชาชนและผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํทางศาสนาและผูน้าํทางสังคมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดว้ยการใช้

แบบสอบถามทศันคติเก่ียวกบัการปกครองดา้นต่างๆ 

2. การวจัิยเชิงคุณภาพ 

          ดาํเนินการโดยการประชุมกลุ่ม การสัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาษณ์ลึก ผูน้าํศาสนา ผูน้าํการ

ปกครองทอ้งถ่ิน ผูน้าํภาคประชาสังคมและประชาชนทัว่ไป 

3. การวจัิยเอกสาร 

     ดาํเนินการโดยการเก็บขอ้มูลเอกสารขั้นตน้ (documentary research) เช่นเอกสารสาํคญัทาง

ประวติัศาสตร์ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้กบัประวติัศาสตร์และการเมืองในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้งาน

ทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และสถิติเก่ียวกบัประชากร ฐานขอ้มูลผูน้าํกลุ่มต่างๆของทางรมาชการ

อนัแป็นเอกสารของทางราชการ  
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บทที ่2 

ความคลีค่ลายทางประวตัิศาสตร์ของโครงสร้างอาํนาจปัตตานี 

 

ววิฒันาการการเปลีย่นแปลงโครงสร้างอาํนาจชนช้ันนํา 

ชนชั้นนาํและโครงสร้างอาํนาจเป็นเร่ืองของกลุ่มคนท่ีอาศยัฐานของทรัพยากรทางการเมืองท่ี

ประกอบดว้ยอาํนาจ สถานภาพทางสังคม ความมัง่คัง่และช่ือเสียงเกียรติยศมาใชเ้พื่อธาํรงฐานะนาํใน

สังคมหรือชุมชน ปกติในสังคมทุกสังคมการกระจายการครอบค รองฐานอาํนาจในทรัพยากรทาง

การเมืองจะไม่เท่ากนั กลุ่มคนท่ีมีฐานทรัพยากรทางการเมืองดงักล่าวมากก็ยิง่จะมีอาํนาจอิทธิพลใน

ชีวติประจาํวนั พวกเขายงัเป็นผูก้าํหนดอนาคตและการเปล่ียนแปลงในสังคมหรือชุมชน ยิง่ฐาน

อาํนาจมีการกระจุกตวัในกลุ่มใดมาก โครงสร้างอาํนาจก็จะยิง่แขง็ คว ามสัมพนัธ์ทางอาํนาจเกิดจาก

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนท่ีมีฐานทรัพยากรดงักล่าวในสังคมซ่ึงทาํใหเ้กิดพลวตัทางการเมืองในแต่ละ

ชุมชน ผลก็คือทาํใหเ้กิดอาํนาจในการควบคุมทางสังคมซ่ึงชนชั้นนาํสามารถจดัการหรือใชอ้าํนาจ

ของกลุ่มตนเองได ้ในสังคมจงัหวดัชายแดน ภาคใตอ้าํนาจจะอยูใ่นกลุ่ม ชนชั้นนาํบางกลุ่มท่ีข้ึนอยูก่บั

เง่ือนไขพฒันาการในประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ความสัมพนัธ์ทางอาํนาจน้ีจะสืบเน่ืองตกทอดมา

จนถึงปัจจุบนัซ่ึงข้ึนอยูก่บัโครงสร้างท่ีมีอยูต่าม วฒันธรรม ประเพณีและศาสนา  แต่เม่ือมองในบริบท

ท่ีกวา้งออกไป โครงสร้างอาํนาจดงักล่าวมีปฏิสัมพนัธ์ทั้ งจากภายในและจากภายนอกสังคม 

เช่นเดียวกบัรัฐอ่ืนๆดว้ย ดงันั้น ประวติัศาสตร์ของปัตตานีก็คือประวติัศาสตร์ท่ีชนชั้นนาํปัตตานีกลุ่ม

ต่างๆต่อสู้กนัเองและต่อสู้กบัชนชั้นนาํหรืออาํนาจรัฐภายนอกท่ีมาคุกคามความอยูร่อดของตนเอง 

(ในท่ีน้ีคือรัฐไทย ) การต่อสู้และการปรับตวัดงัก ล่าวทาํใหเ้กิดพลวตัของการเมืองท่ีส่งผลมาถึงการ

ต่อสู้และความขดัแยง้ในปัจจุบนั   

น่าสังเกตดว้ยวา่ววิฒันาการวธีิการจดัการทางการเมืองการปกครองท่ีรัฐไทยดาํเนินการต่อชน

ชั้นนาํและรัฐมลายใูนอดีตมีความซบัซอ้นและละเอียดอ่อนมาก ในกระบวนการน้ี ปัญหาในเร่ือง

อาํนาจและโครงสร้ างอาํนาจจะสะทอ้นออกมาอ ยา่งชดัเจน เพราะแกนกลางของปัญหาเป็นเร่ืองของ

ความสัมพนัธ์ทางอาํนาจระหวา่งรัฐสยามกบัรัฐปัตตานีซ่ึงบางคร้ังมีความคลุมเครือแต่ยื ดหยุน่และ

บางคร้ังชดัเจนแต่แขง็กระดา้งซ่ึงนาํมาสู่การปรับตวั พฒันาการจนเกิดการต่อสู้และต่อตา้นจากชนชั้น

นาํและประชา ชนปัตตานี นอกจากน้ียงัทาํใหโ้ครงสร้างอาํนาจภายในมีการเปล่ียนแปลง ตามไปดว้ย 

ความสัมพนัธ์ทางอาํนาจระหวา่งสยามกบัปัตตานีเป็นปัญหาเพราะตั้งแต่อดีตในบรรดาดินแดนท่ี

ปัตตานีมีความสัมพนัธ์อยูด่ว้ยนั้น สยามเป็นดินแดนท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดเน่ืองจากสยามเป็นรัฐ

ใหญ่และมีกาํลงัคนมาก ในขณะท่ีปัตตานีมีลกัษณะเป็นรัฐมีรูปแบบท่ีเรียกวา่ Malay Kerajaan หรือ

รัฐแบบราชาท่ีซ่ึงราชาคือเง่ือนไขการดาํรงอยูข่องชุมชนการเมืองท่ีเรียกวา่  “รัฐคา้ขายชายฝ่ังทะเล ”19

                                                 
19 รัฐแบบน้ีเป็นหน่วยการเมืองขนาดเล็กกระจดักระจาย ทาํหนา้ท่ีคลา้ยกั นและแข่งขนักนัอยูใ่นที ความสมัพนัธ์ระหวา่งราชากบั

ขา้ราชการจะเป็นแนวด่ิงและเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัต่อตวัข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์ รัฐแบบน้ีอยูใ่นสงัคมท่ีร่ํารวยดว้ยการคา้ไม่
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ดงันั้น ตวัแปร ท่ีสาํคญัท่ีสุดในการศึกษาเร่ืองราวของปัตตานี ในอดีตก็ คือเหตุการณ์ในช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 16-17 ก็คือความสัมพนัธ์ระหวา่งปัตตานีกบัสยามซ่ึงส่วนใหญ่ปัตตานีมกัจะมี

ความสัมพนัธ์แบบรัฐบรรณาการของสยาม ในเง่ือนไขท่ีรัฐเล็กตอ้งผอ่นปรนใหก้บัอาํนาจรัฐใหญ่ แต่

ในความสัมพนัธ์แบบน้ีถึงแมว้า่รัฐเล็กจะไม่มีอิสระและมีฐานะเสมือนเมืองข้ึน  แต่รัฐเล็ก ยงัคง

สามารถปกครองบริหารประเทศของตนเองได ้ลกัษณะดงักล่าวจึงเป็นความสัมพนัธ์ทางอาํนาจท่ี

ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการครอบครองดินแดน เราไม่อาจจะกล่าวไดว้า่ปัตตานีเป็นดินแดนของสยามใน

ระยะน้ี  แต่หลกัฐานก็บ่งช้ีวา่อยูภ่ายใตอ้าํนาจของสยามหรืออยธุยา นกัประวติัศาสตร์จึงมองว่ า

ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหวา่งปัตตานีกบัอยธุยานั้นเป็นแบบหลวมๆซ่ึงวางรากฐานอยูบ่น

ผลประโยชน์ทางการคา้ท่ีทั้งสองมีต่อกนัเป็นหลกั 

ผลประโยชน์และรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงอาํนา จแบบหลวมๆ  ทาํใหค้วามสัมพนัธ์เชิง

อาํนาจระหวา่งสยามและปัตตานีในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1786 หรือ พ.ศ. 2329 มีลกัษณะ “ยืดหยุน่ ต่อรอง

กนัไดแ้ละไม่มีความตึงเครียดท่ีถาวร” ความสัมพนัธ์ทางอาํนาจดงักล่าวเป็นท่ีเขา้ใจกนัทั้งสองฝ่ายแต่

เหตุการณ์เร่ิมเปล่ียนแปลงไปในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ จุดเปล่ียนท่ีสาํคญัคือเม่ือฐานความคิด

เปล่ียนไป สยามตอ้งการควบคุมมากข้ึน และตอ้งการสลายความเขม้แขง็ของปัตตานีโดยการแบ่งแยก

และปกครองทาํใหเ้กิดการยดึครอง การแยกเป็นหวัเมืองมลายทูั้งเจด็ ความขดัแยง้และการปะทะกนั

ระหวา่งสองฝ่ายเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนและเปิดเผยหลงัจากนั้น19

20  

 ในช่วงน้ี ปัญหาสาํคญัของปัตตานีก็คือการท่ีรัฐสยามเขา้มาเปล่ียนแปลงโครงสร้าง อาํนาจ 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจชนชั้นนาํของอาณาจกัรมลายปัูตตานีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่

การสูญเสียอาํนาจต่อรัฐไทยในปี พ .ศ. 2329 ในช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์ ความเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีท่ี

สาํคญัท่ีสุดคือโครงสร้างชนชั้นนาํตามประเพณี เช่นเจา้และผูน้าํศาสนาถูกลดอาํนาจและเปล่ียนแปลง

ไปอยา่งมากอนัเน่ืองมาจากจุดเปล่ียนทางประวติัศาสตร์ดงักล่าว กระบวนการทางการเมืองในยคุ

ต่อมาก็มีส่วนทาํใหปั้ญหาซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน  ( ซ่ึงจะอธิบายโดยละเอียดในตอนต่อไป )  นกั

ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินจึงเช่ือวา่การพา่ยแพส้งครามต่อสยามของสุลต่านมาห์มุด (Sultan Mahmud) 

เป็นสัญลกัษณ์ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการสูญเสียอิสรภาพของราชอาณาจกัรปัตตานีและการลม้ลา้งอาํนาจ

อธิปไตยของกษตัริยม์ลายปัูตตานีซ่ึงไดรั้บการปกป้องมาหลายร้อยปีก่อนหนา้นั้น ผลท่ีตามมาก็คือ

ผูน้าํกองทพัของฝ่ายสยามคือสมเด็จกรมพระราชวงับวรสถานมงคลและแม่ทพัของพระองคคื์อพระยา

                                                                                                                                              
ตอ้งการควบคุมกาํลงัคนซ่ึงเรียกวา่รัฐคา้ขายชายฝ่ังทะเลหรือ maritime state มีความรุ่งเรืองในช่วง ค.ศ. 1511-1688 ดูรายละเอียดใน ชุลี

พร วิรุณหะ, ความรู้ 3 จงัหวดัภาคใตผ้า่นมุมมองประวติัศาสตร์, โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลยัชาวบา้นชุด 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ , 

2548, หนา้ 16-17     
20 ชุลีพร วิรุณหะ, เพ่ิงอา้ง, หนา้ 17-18 รูปแบบความสมัพนัธ์ในแบบใหม่เป็นการกระชบัอาํนาจของส่วนกลางคือกรุงเทพ โดยใชวิ้ธีการ

ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี เช่นบางท่ีใชร้ะบบอุปถมัภแ์ละความเป็นเครือญาติ ใชเ้ศรษฐกิจเพ่ือผกูพนัผลประโยชน์ของผูน้าํทอ้งถ่ิน 

ใชผู้น้าํท่ีไม่ทีรากอยูใ่นทอ้งถ่ินและการแบ่งแยกและปกครอง  
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กลาโหม20

21ไดจ้ดัการเปล่ียนแปลง “กฎของการปกครอง ” ในปัตตานีใหส้อดคลอ้งกบั  “กฎของการยดึ

ครอง” ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาอาํนาจของสยามเขา้มาแทนท่ีอาํนาจอธิปไตยของกษตัริยแ์ละชนชั้นนาํ

ราชการของปัตตานี  

“กฎแห่งการปกครอง ” ของสยามก็คือการแต่งตั้งคนมลายเูป็นกษตัริ ยท่ี์เป็นหุ่นเชิดและการ

บริหารตอ้งข้ึนอยูก่บัสงขลาและยงัจะตอ้งส่งบรรณาการใหส้ยามเพื่อแสดงความจงรักภกัดีทางการ

เมือง21

22 หลงัจากนั้นมีการก่อการกบฏอีกอยา่งนอ้ยสามคร้ังในปี พ.ศ. 2334 (1791) และในปี พ.ศ. 2351 

(1808) และ พ.ศ. 2375 (1832) ดงันั้น ในปี พ .ศ. 2334 เพื่อใหก้ารก่อการขดัขืนในเขตปัตตานีอ่อน

กาํลงัลง เขตอาํนาจของระบบสุลต่านปัตตานีไดถู้กแบ่งเป็นหวัเมืองประเทศราชทั้งเจด็ (แขกเจด็หวั

เมือง) ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองดูแลของสงขลา22

23 

 ปัญหาในช่วงเจด็หวัเมืองไม่ใช่เพียงแค่การลดอาํนาจของชนชั้นนาํเก่าเท่านั้น ในอีกแง่หน่ึง

กฎแห่งการปกครองใหม่ท่ีพดูถึงกนัก็มีความกาํกวมในความหมายดว้ย สถานะของเจด็หวัเมืองใน

ความสัมพนัธ์ใหม่มีความไม่ชดัเจน ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั สยามมองวา่เจด็หวัเมืองนั้นเป็น 

“หวัเมืองชั้นนอก ” ของสยามเหมือนกบันครศรีธรรมราชและสงขลา  ส่วนเจด็หวัเมืองมองตนเองวา่

เป็น “หวัเมืองประเทศราช ” ซ่ึงตอ้งส่งดอกไมเ้งินดอกไมท้องให ้และยงัมีราชาของตน เน่ืองจาก

ปัตตานีเป็นดินแดนท่ีอยูห่่างไกลและกรุงเทพตอ้งปกครองหวัเมืองเหล่าน้ีผา่นสงขลา เจา้เมืองสงขลา

ก็ปล่อยใหผู้ป้กครองหวัเมืองดาํเนินกิจการภายในของตนเองอยา่งอิสระตราบเท่าท่ีใหป้ระโย ชน์ต่อ

สงขลาจึงทาํใหเ้กิดความเขา้ใจวา่สถานะหวัเมืองประเทศราชนั้นยงัคงมีอยู ่ดงันั้นเม่ือมีการกระชบั

อาํนาจจากกรุงเทพเหนือปัตตานีในสมยัรัชกาลท่ี 5 จึงทาํใหผู้น้าํหวัเมืองทั้งเจด็ ไม่พอใจและเกิด

กระแสการต่อตา้นเป็นอยา่งมาก23

24 

รูปแบบของการกระชบัอาํนาจของส่วนกลางคือการปฏิ รูปของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัซ่ึงถือเป็นกระบวนการสร้างรัฐแบบสมยัใหม่ ในสถานการณ์ระหวา่งประเทศท่ี

มีการคุกคามจากอาํนาจขององักฤษและฝร่ังเศส  รัฐสยามตอ้งการบูรณาการเหนือดินแดนและ

ราชอาณาจกัร แต่เม่ือพิจารณาจากมุมมองของปัตตานี น่ีเป็นการคุกคามต่ออาํน าจของผูน้าํและ

ประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  การท่ีปัตตานีรู้สึกวา่ถูกรุกรานและคุกคามโดยอาํนาจของฝ่าย

                                                 
21 ในบนัทึกสุลต่านสุลยัมาน ระบุวา่แม่ทพัของกรมพระราชวงับวรสถานมงคลท่ีตีปัตตานีแตกคือพระยาราชบงัสนัแมน้ ซ่ึงเป็นมุสลิม

สายสุลต่านสุลยัมาน ดูใน สุพจน์ ด่านตระกูล, อดีตจุฬาราชมนตรีแช่ม พรหมยงค ์(ซาํฮุดดิน มุสตาฟา) กบั 4 จงัหวดัภาคใต,้ กรุงเทพฯ: 

สถาบนัวิทยาศาสตร์สงัคม, 2547, หนา้ 16-17 
22 Ibrahim Syukri, History of the Malay Kingdom of Patani-Sejarah Kerajaan Melayu Patani, Translated by Conner Bailey and John 

N. Miksic, Bangkok: Silkworm Books, 1985, p.p. 58-59. 
23 เตช บุนนาค เขียน, ภรณี กาญจนษัฐิติ แปล, การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458 กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548, หนา้ 39, Syukri, Ibid., p. 63 เมืองเหล่าน้ีคือ เมืองปัตตานี ยะหร่ิง หนองจิก ยะลา รามนั

และระแงะ 
24 ชุลีพร วิรุณหะ, อา้งแลว้, หนา้ 20-21 มีขอ้สมมติฐานวา่เป็นไปไดท่ี้รัชกาลท่ี 5 มีนโยบายชกัจูงใจท่ีทาํให้เกิดความเขา้ใจวา่สยามจะ

รับรองความเป็นหวัเมืองประเทศราชของดินแดนเหล่าน้ี ทาํให้เกิดความรู้สึกต่อตา้นในเม่ือมีการกระชบัอาํนาจ 
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กรุงเทพเป็นความจริงอีกแบบหน่ึงท่ีตอ้งยอมรับในประวติัศาสตร์จิตสาํนึก 24

25 ประเด็นท่ีสาํคญัก็คือ

กระบวนการน้ียิง่มีผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อโครงสร้างชนชั้นนาํของปัตตานีและเช่ื อกนัวา่ส่งผลต่อ

การต่อสู้ทางการเมืองของชนชั้นนาํปัตตานีในยคุต่อมา น่าสังเกตวา่วธีิการท่ีพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัดาํเนินการมีลกัษณะท่ีพระองคท์่านเลียนแบบการดาํเนินการขององักฤษใน

ดินแดนอาณานิคมรัฐมลาย ูแต่มีวธีิการเปล่ียนโครงสร้างอาํนาจเดิมอยา่งรวดเร็ วกวา่ ในสมยัก่อน

หนา้น้ีทั้งๆท่ีสยามมีอาํนาจเหนือประเทศราชอยา่งเช่นเจด็หวัเมืองมลายปัูตตานีในการปกครองแบบ

หวัเมืองชั้นนอกและประเทศราช แต่วธีิการปกครองก็ยงัคงใหรั้ฐบาลทอ้งถ่ินมีอิสระในการปกครอง

ตนเองโดยเฉพาะยอมรับใหมี้การแต่งตั้งชนชั้นนาํในทอ้งถ่ินมาปกครองกนัเอง25

26  

รูปแบบใหม่ของการรวมประเทศราชเดิมและหวัเมืองชั้นนอกใน พ .ศ. 2443-2444 ไดเ้ร่ิม

ดาํเนินการอยา่งกะทนัหนัและเร่งด่วน  ขั้นตอนของรัฐไทยในการดาํเนินการต่อหวัเมืองมลายเูร่ิมจาก

ในปี พ .ศ. 2442 ไดมี้การยกเลิกเคร่ืองราชบรรณาการและเงินส่วย และในปี พ .ศ. 2444 ช่ือของหวั

เมืองมลายทูั้งเจด็ไดถู้กเปล่ียนไปเป็น ”บริเวณเจด็หวัเมือง ” ในทนัทีท่ีพระราชกาํหนดเก่ียวกบัการ

ปกครองในบริเวณเจด็หวัเมืองไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือเดือนธนัวาคม พ .ศ. 2444 

ขา้หลวงประจาํหวัเมืองบริเวณเจด็หวัเมืองไดรั้บการเล่ือนข้ึนดาํรงตาํแหน่งขา้หลวงใหญ่ ได้ รับคาํสั่ง

ใหพ้าํนกัอยูท่ี่ปัตตานีและใหไ้ปเยีย่มเยยีนหวัเมืองอ่ืนๆอีกหกหวัเมืองอยา่งนอ้ยท่ีสุดหวัเมืองละสอง

คร้ังต่อปี ในแต่ละหวัเมืองมี “กองบญัชาการเมือง ” ตั้งอยู ่รัฐบาลมีอาํนาจเหนือองคก์รน้ีโดยการ

แต่งตั้งสมาชิกสามจากส่ีคนคือ ปลดั ผูพ้ิพากษาและเจา้หนา้ท่ีสรรพ ากร ขา้หลวงมลายเูป็นท่ีรับรู้กนั

ในฐานะหวัหนา้กองบญัชาการเมืองแต่วา่ตาํแหน่งของเขาเป็นแต่เพียงในนามเท่านั้น กรมหลวงดาํรง

ราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไดแ้ต่งตั้งพระยาศกัด์ิเสนี (หนา บุนนาค ) เป็นขา้หลวงใหญ่

คนแรกของบริเวณเจด็หวัเมืองเพื่อจดัการปกครองแบบใหม่ หลั งจากนั้นวงจรความรุนแรงจากการ

ต่อตา้นก็เกิดข้ึนอีกคร้ังจากชนชั้นนาํ 7 หวัเมือง  

การดาํเนินการปฏิรูปการปกครองทาํใหเ้กิดการคดัคา้นต่อตา้นอยา่งรุนแรง และต่อเน่ือง

โดยเฉพาะภายหลงัจากการปฏิรูปการปกครองในปี พ .ศ. 2445 (1902) เกิดคล่ืนของการกบฏและการ

                                                 
25 ความจริงสองแบบท่ีต่อสู้กนัก็คือประวติัศาสตร์ของการสร้างรัฐชาติของสยาม กบัประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินหรือของปาตานีท่ีถูก

รุกรานและเป็นความอบัยศของชนชั้นนาํท่ีถูกรุกรานยดึครอง ขอ้เทจ็จริงอนัน้ีตอ้งยอมรับวา่เป็นส่ิงท่ีดาํรงอยู ่ดงันั้นการต่อสู้ในปัจจุบนั 

ส่วนหน่ึงก็คือ “อดีตท่ีทาํสงครามกนันัน่เอง ” สมบติั จนัทรวงศ์ , พดูไปสองไพเบ้ีย ทาํความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีนกัการเมืองไทย (ไม่)พดู, 

กรุงเทพ: คบไฟ, น. (22) ธงชยั วินิจกุลก็อธิบายความจริงอีกดา้นหน่ึงในลกัษณะเช่นเดียวกนั ดูใน ธงชยั วินิจกูล, “เร่ืองเล่าจากชายแดน

,” สุจิตต ์วงษเ์ทศ, รัฐปัตตานีใน “ศรีวิชยั” เก่าแก่กวา่รัฐสุโขทยัในประวติัศาสตร์, กรุงเทพ: สาํนกัพิมพศิ์ลปวฒันธรรม, 2547 , 2-30. 
26 ตวัอยา่งเช่น การแต่งตั้งญาติมิตรของผูป้กครองเขา้ดาํรงตาํแหน่งเดิมในเขตปกครองของตนเอง ตาํแหน่งราชามุดา เปอตวน มนัตรี ตาํ

มะหงงและเบนดาฮาลาในรัฐมลาย ูรัฐดงักล่าวมีอิสระในการจดัการทางการเงินและมีอาํนาจเตม็ในทางการศาล ดูใน เตช บุนนาค , อา้ง

แลว้, หนา้ 41-3 ในกระบวนการน้ี เจา้ผูค้รองปัตตานีถูกแต่งตั้งจากเจา้ในเช้ือสายราชวงศแ์ห่งรัฐ กลนัตนัท่ีมีความขดัแยง้ภายในราชวงศ์

และหนีไปพ่ึงพาสยาม ในปี พ.ศ. 2385 (1842) เตง็กูมาห์หมุด (เตง็กูปะสา) เป็นเช้ือสายกลนัตนัถูกแต่งตั้งเป็นสุลต่านมาห์หมุดในราช

ทินนามไทยวา่ “พระยาตานี ” นบัตั้งแต่นั้น เป็นตน้มาปัตตานีถูกปกครองโดยราชาสายกลนัตนัซ่ึงแต่งตั้งโดยราชสาํนกัสยาม ดูใน 

Syukri, Ibid., p. 71-72  
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ลุกฮือต่อตา้นในพื้นท่ีท่ีในปัจจุบนัคือจงัหวดัปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ปรากฏการณ์ต่อตา้นรัฐไทย

ดงักล่าวเร่ิมมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2446 (1903) โดยมีรายาแห่งเมืองปัตตานี ตนก ูอบัดุลกาเดร์ กามารุดดิน 

เป็นผูป้ระสานงานการเคล่ือนไหวเพื่อต่อตา้นอาํนาจรัฐสยาม ในกระบวนการน้ีท่านอบัดุลกาเดร์ได้

เสนอยทุธศาสตร์ 2 ดา้นคือ ทาํการต่อตา้นรัฐไทยเพื่อใหเ้กิดการปราบปรามจากฝ่ายไทยหรือจุด

ประกายการก่อกบฏลุกข้ึนสู้อยา่งรุนแรงต่อระบบใหม่  ในขณะเดียวกนัก็จะพยายามแสวงหาการ

สนบัสนุนจากต่างประเทศโดยการแทรกแซงจากภายนอกคือ องักฤษ 26

27 รายาแห่งเมืองปัตตานีไดส่้ง

หนงัสือร้องเ รียนไปยงัผูว้า่การองักฤษแห่ง Straits Settlements ในสิงคโปร์ คือนาย Frank 

Swettenham ขอใหอ้งักฤษ เขา้แทรกแซง กรณีปัตตานี แต่รัฐบาลลอนดอนเลือกท่ีจะไม่แทรกแซง

นโยบายของประเทศไทยในกรณีปัตตานี เพราะการแทรกแซงต่อไทยจะทาํใหมี้ผลกระทบต่อฐานะท่ี

เป็นรัฐกนัชนระหวา่งอินโด จีนของฝร่ังเศสและอาณานิคมอินเดียขององักฤษ นอกจากน้ี รัฐบาล

องักฤษยงัมีแผนท่ีจะผนวกเอารัฐมาลายท่ีูเคดาห์ ตรัง กานู กลนัตนัและปะลิสซ่ึงขณะนั้นยงัอยูภ่ายใต้

อาํนาจของไทย จึงเป็นธรรมดาอยูเ่องท่ีองักฤษจะไม่ทาํใหไ้ทยรู้สึกเป็นปฏิปักษใ์นเร่ืองปัตตานี27

28 

ความขดัแยง้ท่ีเกิ ดข้ึนมีบริบทความต่อเน่ืองมาตั้งแต่สมยัก่อนหนา้น้ี ดงัท่ีกล่าวไปแลว้วา่มี

ความละเอียดอ่อนในการจดัความสัมพนัธ์ทางอาํนาจระหวา่งสยามกบัปัตตานีในยคุเดิม เพราะรัฐ

สยามหลงัจากการยดึครองในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้พยายามใชก้ารปกครองแบบยื ดหยุน่ 

คลุมเค รือและการจดัการดงักล่ าวดูเสมือนมีการยนิยอมกนัทั้งสองฝ่าย การจดัการความสัมพนัธ์

ระหวา่งราชสาํนกักรุงเทพกบัหวัเมืองมลายตูั้งแต่ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีความราบร่ืนนกัหลงัจาก

การท่ีฝ่ายสยามไดรั้บชยัชนะในสงครามกบัสุลต่านมาห์หมุด ทาํใหเ้ช่ือกนัวา่ปัตตานีกลายเป็น

ประเทศราชของสยาม หลงัจาก นั้นก็มีการแบ่งเป็นเจด็หวัเมือง ในช่วงของการจดัการปกครองใน

ลกัษณะประเทศราชมีการก่อจ ลาจลและกบฏต่อตา้นหลายคร้ัง กระทัง่มีการสถาปนาใหสุ้ลต่านท่ีมี

เช้ือสายราชวงศก์ลนัตนัมาเป็นพระยาปัตตานี และแต่งตั้งในฐานะ “พระยาวชิิตภกัดี ศรีสุรวงัศา 

รัตนาณาเขตประเทศราช ”29

                                                 
27 Surin Pitsuwan, Islam and Malay Nationalism: A Case Study of the Malay-Muslims of Southern Thailand, 1982, p. 51-52   

 ตั้ง แต่นั้นเป็นตน้มา เช้ือสายชนชั้นนาํในเจด็หวัเมืองมลายกู็มี

28 W.K. Cheman, Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand, New York: Oxford 

University Press, 1990, p. 62. 
29 ตนกูปะสา (Tungu Besar) หรือ Mahmud เป็นเช้ือสายราชวงศก์ลนัตนัท่ีเดินทางไปอยูท่ี่สงขลาหลงัจากกรณีพิพาทในเมืองกลนัตนัใน

ปี พ.ศ. 2385 (1842) และทางการไทยส่งกาํลงัไประงบัขอ้พิพาท หลงัจากนั้นตนกูปะสาไดรั้บการสถาปนาเป็นพระยาปัตตานี เม่ือพระ

ยาปัตตานี (ตนกูปะสา) ถึงแก่กรรม บุตรชายคือตนกูปุเต ้ (Tungku Putih) ไดรั้บการสถาปนาเป็นพระยาปัตตานี และไดย้ศเป็น พระยา

วิชิตภกัดีศรีสุรวงัศารัตนาณาเขตประเทศราช ในปี พ.ศ. 2399 (1856) ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มายศของเจา้เมืองหรือรายาของเจด็หวัเมืองก็ถูก

ตั้งอยา่งเป็นทางการในราชทินนามไทย เช่นเจา้เมืองยะลาเป็นพระยาณรงคฤ์ทธี ศรีประเทศ วิเศษวงัศา เจา้เมืองสายบุรีเป็นพระยาสุริย

สุนทร บวรภกัดี ศรีมหารายา มตัตาอปัดุล วิบูลยขอบเขตประเ ทศมลาย ูเจา้เมืองรามนัเป็นพระยารัตนภกัดี ศรีราชบดินทร์ สุรินทรวิ

วงัศา เจา้เมืองระแงะเป็นพระยาภูผาภกัดี ศรีสุวรรณประเทศ วิเศษวงัสา เจา้เมืองหนองจิกเป็นพระยาเพชราภิบาลนฤเบศร์ วาปีเขต

มุจลินท ์นฤบดินทรสวามิภกัด์ิ เจา้เมืองทั้งหมดเป็นคนเช้ือสายมลาย ูยกเวน้หนองจิ กท่ีเป็นคนสยาม ดูในพงศาวดารเมืองปัตตานี ใน 
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ความสัมพนัธ์แนบแน่นกบัสายวงศข์องกลนัตนัและการปกครองและการบริหารท่ีข้ึนต่อสยามก็มี

ลกัษณะค่อนขา้งจะสงบราบร่ืน 29

30 แต่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจอีกคร้ังในสมยัรัชกาลท่ี 5 ทาํ

ใหเ้กิดปฏิกิริยาจากผูน้าํในพื้นท่ี  เพื่อต่อตา้นอาํนาจไทย การก่อกบฏหรือความวุน่วายไดเ้กิดข้ึนใน

เมืองระแงะ เมืองรามนัและเมืองสายบุรี เจา้ผูค้รองเมืองระแงะเป็นผูด้ื้อดึงท่ีสุดในสายตาของรัชกาลท่ี 

5  และถูกจบัส่งไปคุมขงัท่ีจงัหวดัสงขลาในปี พ.ศ. 2444 (1901) เจา้เมืองระแงะจึงเป็นเจา้เจด็หวัเมือง

มลายคูนแรกท่ีถูกจดัการโดยทางการไทยหลงัการปฏิรูปการปกครอง อีกกรณีหน่ึงก็คือเมืองสายบุรี 

รายาสายบุรีบอยคอตต่อตา้นศาลศาสนาใหม่ท่ีจดัตั้งโดยฝ่ายไทย ต่อมาในปี พ .ศ. 2445 ผูใ้หญ่บา้น

และผูพ้ิพากษาศาลอิสลามในเมืองรามนัพากนัลาออกพร้อมกนัเพื่อเป็นการประทว้งรัฐไทย ต่อม าใน

ปี พ.ศ. 2446 เจา้สายบุรียอมมอบตวัต่อฝ่ายไทย เพราะรัฐไทยส่งกองกาํลงัตาํรวจไปประจาํท่ีสายบุรี 

ในปี พ.ศ. 2445 เจา้เมืองรามนัก็ถูกจบัตวัหลงัจากเกิดจลาจลข้ึนทัว่ไปในเมืองรามนั30

31  

 ในอีกดา้นหน่ึง ทางการไทยไดมี้การปฏิบติัการอยา่งรวดเร็วเพื่อระงบัการต่อตา้นการปฏิรู ป 

กรมหลวงดาํรงราชานุภาพไดส่้งปลดัทูลฉลองคือพระยาศรีสหเทพ (เสง วริิยศิริ) และสมุหเทศาภิบาล

มณฑลนครศรีธรรมราช พระยาสุขมุนยัวนิิจ (ป้ัน สุขมุ) ไปจดัการกบัเจา้เจด็หวัเมืองท่ีไม่ยอมรับการ

เปล่ียนแปลง ขา้ราชการทั้งสองเดินทางไปในเรือปื นซ่ึงทาํใหอ้าํนาจรัฐสยามเขม้แขง็ยิ่ งข้ึน ใน

ท่ามกลางเหตุการณ์ทั้งหมดดงักล่าว รัฐสยามรู้ดีวา่ตนกอูบัดุลกาเดร์มีการสร้างความสัมพนัธ์กบั

องักฤษ จึงไม่ยอมเส่ียงท่ีจะเจรจาดว้ย ต่อมาฝ่ายไทยไดส่้งเรือปืนและกาํลงัทหารมาท่ีเมืองปัตตานี 

และจบัอบัดุลกาเดร์ไว ้มีการต่อตา้นเกิดข้ึนต่อเน่ือง เช่นไดเ้กิดกบ ฏนํ้าใสข้ึนใน ปี พ .ศ.2462 ผูน้าํ

กบฏดงักล่าวคืออบัดุลกาเดกามารูดินซ่ึงเป็นญาติของเจา้เมืองในหมู่บา้นแห่งหน่ึงชานเมืองปัตตานี31

32  

 นอกจากความขดัแยง้ในเร่ืองโครงสร้างอาํนาจและสัมพนัธภาพทางอาํนาจ ประเด็นปัญหาท่ี

เกิดการกบฏต่อตา้นรัฐไทยในช่วงเวลาดงักล่าวก็ยงัสะทอันใหเ้ห็นปมเง่ือนสาํคญัของการต่อสู้เพื่ออตั

ลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุและศาสนาของชาวมลายมุูสลิมในหว้งเวลาประวติัศาสตร์อนัยาวนานซ่ึงต่อมาได้

ถูกกระทาํใหต้กทอดมาจนถึงปัจจุบนั ในทางวชิาการ ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ ศาสนาและชาติ

พนัธ์ุเป็นความสัมพนัธ์แบบเก่าแก่ตามลกัษณะสังคมแบบ ดั้งเดิม (primordial attachment) ซ่ึงถือเป็น

ตน้ทุนเดิมท่ีสังคม “มีอยูแ่ลว้” (‘givens’ of social existence) ตน้ทุนเดิมดงักล่าวเป็นแกนกลางของ

                                                                                                                                              
ทศันา ทศันมิตร, พระมหากษตัริยไ์ทยกบัปัตตานี กลนัตนั ไทรบุรี และตรังกานูในสยามประเทศ , กรุงเทพ: ดอกหญา้, 2548, หนา้ 160-

167; Syukri., Ibid, pp. 71-73   
30 Syukri., Ibid, p. 72  ความสมัพนัธ์ระหวา่งชนชั้นนาํราชวงศปั์ตต านีกบักลนัตนัมีมาแต่โบราณแลว้ ในยคุก่อนหนา้ท่ีจะกลายเป็น

ประเทศราชของสยาม หลงัจากยคุสุลตานากูนิงในปี พ.ศ. 2231 ไม่มีผูสื้บทอดราชวงศ ์จึงไดมี้การแต่งตั้งราชาบากาเตโละซ่ึงมาจากสาย

ราชวงศก์ลนัตนัเป็นกษตัริย ์สายราชวงศก์ลนัตนัเป็นราชาของปัตตานีต่อมาถึง 8 พระองค์จนถูกสยามยดึครอง Wan Kadir bin Che 

Man, Muslim Elites and Politics in Southern Thailand, A thesis submitted for the degree of Master of Social Science Universiti Sains 

Malaysia, 1983, p. 33  
31 Surin Pitsuwan, Ibid., pp. 54-57 
32 เม่ือขา้หลวงไทยเดินทางมาปัตตานีไดว้างแผนจบัตวัตนกูอบัดุลกาเดห์โดยอา้งวา่ขอเชิญท่านอบัดุลกาเดห์มาปรึกษาราชการท่ีบา้น 

เม่ือเดินทางไปถึงทหารไทยก็ลอ้มจบัตวัและพาตวัไปจากปัตตานีทนัที ดูใน Syukri., Ibid, p. 79  
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ความสัมพนัธ์ทางสังคม อาํนาจและความสัมพนัธ์ทางอาํนาจ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตน้ทุนเดิมของสังคมมลายู

และถูกนาํมาเสริมต่อในการต่อสู้ ในยคุต่อมา ความผกูพนัทางสายเลือดระหวา่งราชวงศปั์ตตานีและ

รัฐกลนัตนั รวมทั้ง ความผกูพนัตามประเพณีระหวา่งผูน้าํทางศาสนาของทั้งสองรัฐตั้งแต่ยคุเร่ิมตน้

ของอิสลามในดินแดนดงักล่าวเป็นพื้นดินอนัอุดมสมบูรณ์ต่อแรงกระตุน้แห่งความเป็นเอกภาพใน

การต่อสู้ในชุมชนดงักล่าว 32

33 นอกจากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในหวัเมืองมลายท่ีูมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจของชนชั้นนาํแบบเก่าซ่ึงก็คือชนชั้นนาํศกัดินาหรือเจา้ผูค้รองเจด็หวั

เมืองซ่ึงมองวา่การกระชบัอาํนาจของกรุงเทพเปล่ียนสถานะและทาํลายผลประโยชน์ของผูน้าํศกัดินา

ของปัตตานีอยา่งส้ินเชิง ผูน้าํเหล่าน้ีจึงไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนเพราะในโลกทศัน์ของมลายู

การขาดกษตัริยห์รือ raja เป็นการสูญส้ินสถานภาพทางการเมืองของรัฐแบบเก่าในแบบ  kerajaan ดงัท่ี

กล่าวไปแลว้33

34  

 ตั้งแต่เร่ิมกระบวนการผนวกปัตตานีเขา้กบัรัฐไทยของรัชกาลท่ี 5 การก่อกบฏและลุกข้ึนสู้

นาํพาโดยชนชั้นนาํตามประเพณีน้ีทาํใหท้างการไทยรู้สึกวา่จะตอ้งมีการแกไ้ขโดยวธีิประนีประนอม

มากข้ึน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัก็เร่ิมแสดงความกงัวลพระทยัเก่ียวกบันโยบายการ

โยงประเทศราชท่ีดาํเนินการไปดว้ยวธีิรุนแรงดงัพระราชดาํรัสท่ีวา่ “... เราปกครองหวัเมืองลาว และ

หวัเมืองมลายทูั้งเจด็ค่อนขา้งจะผดิไป อาจจะกล่าวไดว้า่เรานาํแบบการปกครองของต่างประเทศมาใช ้

แต่ผดิแบบเขาไป เม่ือองักฤษใชรู้ปแบบการปกครองน้ีนั้น เขาใหค้าํแนะนาํปฤกษาแก่ผูป้กครองซ่ึงถือ

เสมือนเป็นเจา้ของหวัเมืองเหล่านั้น ในทางตรงกนัขา้ม เราถือวา่หวัเมืองเหล่านั้ นเป็นของเรา ซ่ึงมนั

ไม่จริง เพราะคนมลายแูละคนลาวเขาจะถือวา่หวัเมืองเล่านั้นเป็นของพวกเขา เม่ือเราพดูวา่เรา

ไวว้างใจเขา แทจ้ริงเราก็ไม่ไดเ้ป็นอยา่งนั้น ...... เราแกต้วัไม่ไดใ้นเร่ืองน้ี ฉนัคิดวา่การปกครองท่ี

ไม่ไดต้รงไปตรงมาจะไม่เกิดผลในทางการเช่ือใจกนัและกนั  และยงัไม่ใหค้วามสงบทางจิตใจอีก

ดว้ย”35

ผลท่ีตามมาก็คือการตดัสินใจอยา่งกะทนัหนัท่ีจะผอ่นขั้นตอนการโยงประเทศราชเขา้สู่

ส่วนกลาง ในพ .ศ. 2445 ท่ีกระทบต่อชนชั้นนาํเก่า การโยงหวัเมืองต่างๆของกั มพชูาเขา้สู่ส่วนกลาง

ไดย้ติุลงชัว่คราว ในภาคใตเ้จา้เมืองระแงะไดรั้บอ นุญาตใหก้ลบัเมืองของตนเอง พระยาปัตตานีก็

ไดรั้บอนุญาตใหก้ลบัปัตตานีเช่นกนั หลงัจากท่ีใหส้ัญญาวา่จะไม่เขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ

และจะปฏิบติัตามก ฎหมาย นอกจากน้ียงัมีการโยกยา้ยตาํแหน่ง คือเปล่ียนผูด้าํรงตาํแหน่งขา้หลวง

ใหญ่คือพระยามหิบาลบริรักษ ์ (สวสัด์ิ ภูมิรัตน์ ) ไปรับตาํแหน่งแทนพระยาศกัด์ิเสนี (หนา บุนนาค ) 

  

                                                 
33 “....The givens are there, plus other ....” Surin Pitsuwan, Op.cit., p. 52 
34 ชุลีพร วิรุณหะ, อา้งแลว้, หนา้ 21 
35 พระราชดาํรัสต่อกรมหลวงดาํรงราชานุภาพ ใน เตช บุนนาค, อา้งแลว้,  หนา้ 189-190 ในตอนทา้ยพระราชดาํรัส ทรง “เสียพระทยัท่ี

ไม่มีทางออกแต่อยา่งใดในขณะน้ี” ในพระราชดาํรัสอีกวาระหน่ึงทรงยอมรับวา่การต่อตา้นจะตอ้งเกิดข้ึนเพราะเราไปลิดรอนอาํนาจ

ของผูน้าํเหล่าน้ีซ่ึงพวกเขาไม่ใช่หอย ปู ปลาท่ีจะยอมทนน่ิงอยูไ่ด ้
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ขา้หลวงใหญ่คนแรกของหวัเมืองมลายทูั้งเจด็ ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวน่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงเพื่อ

ปรองดองกบัทอ้งถ่ิน 

 อยา่งไรก็ดี สถานการณ์ใหม่ ทางการเมืองภายนอกคือความสัมพนัธ์ระหวา่งองักฤษ -ไทยซ่ึง

เร่ิมดีข้ึนในระหวา่งปี พ .ศ. 2445-2450 ทาํใหก้ระทรวงมหาดไทยเร่ิมตน้ขั้นตอนสุดทา้ยในการโยง

การปกครองของประเทศราชเดิมและหวัเมืองชั้นนอกเขา้สู่ส่วนกลาง ทาํใหก้ารปกครองหวัเมืองต่างๆ

ในบริเวณหวัเมืองทั้งเจด็ก็ถูกโยงเขา้สู่ส่วนกลางเม่ือ พ .ศ. 2449 ขั้นตอนไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนดว้ยการ

เปล่ียนแปลงบริเวณหวัเมืองทั้งเจด็ใหเ้ป็นมณฑลหน่ึงซ่ึงเรียกวา่มณฑลปัตตานีตามช่ือหวัเมืองสาํคญั 

ขา้หลวงใหญ่คนแรกของบริเวณหวัเมืองทั้งเจด็คือพระยาศกัด์ิเสนี (หนา บุนนาค) ไดถู้กส่งกลบัไปใน

ฐานะ “สมุหเทศาภิบาล ” คนแรกของมณฑลน้ี นอกจากน้ีมีการยบุหวัเมืองท่ีมีอยูห่ลายหวัเมืองลด

ฐานะไปเป็นอาํเภอและตาํบล ดว้ยวธีิน้ีส่ีในหวัเมืองทั้งเจด็ แต่เดิมคือหนองจิก รามนั ระแงะและยะ

หร่ิงถูกลดลงเป็นอาํเภอ หนองจิกและยะหร่ิงก็ถูกผนวกเขา้กบัปัตตานี เมืองรามนัรวมเขา้ไปในยะลา 

และเมืองระแงะรวมอยูใ่นเมืองสายบุรี ในปี พ.ศ. 2450 ปัตตานี ยะลาและสายบุรีถูกใหช่ื้ อใหม่วา่เป็น 

“จงัหวดั” ช่ือของขา้หลวงและขา้หลวงบริเวณในมณฑลปัตตานีไดถู้กเปล่ียนเป็น “ปลดัมณฑล” การ

บริหารทางการศาลและการคลงัของหวัเมืองชั้นนอกถูกโยงเขา้สู่ส่วนกลางเม่ือปี พ .ศ. 245136 กล่าว

โดยสรุป การปกครองแบบใหม่ทาํใหเ้จด็หวัเมืองไดก้ลายเป็นส่ีจงัหวดั นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 คือ บาง

นรา ปัตตานี ยะลาและสายบุรี ดินแดนส่วนหน่ึงของรัฐเคดาห์ไดถู้กแยกมาตั้งเป็นจงัหวดัสตูล เคดาห์ 

ปะลิส กลนัตนัและตรังกานูถูกตดัยกไปใหอ้งักฤษตามสนธิสัญญาสยาม- องักฤษในปี พ .ศ. 2452 

(1909)37

จากภูมิหลงัประวติัศาสตร์ของการเปล่ียนแปลงและลดอาํนาจโครงสร้างชนชั้นนาํปัตตานีทั้ง

ในกลุ่มชนชั้นนาํท่ีเป็นผูป้กครองเก่าและผูน้าํศาสนาทาํใหเ้กิดเง่ือนไขของการต่อสู้และต่อตา้นทาง

การเมือง ประเด็นสาํคญัของการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในช่วงน้ีท่ีมีความหมายต่อประวติัศาสตร์

ชาตินิยมของชาวมลายมุูสลิมก็คือ การจดัรูปแบบการบริ หารใหม่ในพื้นท่ีน้ีในท่ีสุดก็บีบบงัคบัใหร้า

ยามลายแูละชนชั้นนาํพื้นเมืองตอ้งยกอาํนาจใหแ้ก่ทางการไทย ทนัทีท่ีองักฤษใหก้ารรับรองอยา่งเป็น

ทางการต่อการปกครองของไทยในภูมิภาคน้ีในปี พ .ศ. 2452 การครอบครองของประเทศไทยต่อ

ราชอาณาจกัรมลายปัูตตานีเดิมก็เป็นอนัเสร็จส้ินอยา่งสมบูรณ์แบบ”

   

38

ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินจึงบนัทึกไวว้า่ เร่ิมตั้งแต่ปี พ .ศ. 2445 ระบบสุลต่านของปัตตานีก็ถึง

วาระสุดทา้ย แต่กระบวนการน้ีเร่ิมมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2328 ซ่ึงเป็นปีท่ีถูกยดึครอง และต่อมาถูกแยกเป็น

  

                                                 
36 เตช บุนนาค , เพ่ิงอา้ง,  หนา้ 195-6 ควรบนัทึกไวอี้กดา้นหน่ึงดว้ยวา่สาํหรับนกัประวติัศาสตร์มลาย ูปี พ .ศ. 2445 เป็นปีของการล่ม

สลายคร้ังสุดทา้ยของชาติปัตตานี เป็นการสูญเสียอาํนาจอธิปไตยของรา ยาและการทาํลายอาํนาจอธิราชของชาวมลายใูนประเทศ

ปัตตานีและการจาํนาํสิทธิเสรีภาพ อิสรภาพของปัตตานีในมือของสยาม ปีน้ีจึงเป็นปีสุดทา้ยท่ีโชคร้ายท่ีสุดของประวติัศาสตร์

ราชอาณาจกัรมลายปัูตตานี  ดูใน Syukri., Ibid, p. 81 
37 Wan Kadir bin Che Man, op., cit, p. 17. 
38 Wan Kadir bin Che Man, Ibid., p. 38. 



 25 

ส่วนๆในปี พ.ศ. 2359 ดงันั้นปัตตานีเร่ิมสูญสลายเอกลกัษณ์ ของตนเองอยา่งชา้ๆ ความสูญสลายของ

ระบบการเมืองแบบสุลต่านถูกตีความวา่เป็นการส้ินสุดสถานะแห่งความเป็นรัฐ เป็นการสูญเสียทั้ง

สถานะแห่งรัฐมลายแูละในสถานะรัฐเอกราช เม่ือเจา้เมืองท่ีปกครองถูกแบ่งเป็นหวัเมืองเล็กๆ 7 เมือง 

และเจา้เมืองถูกแต่งตั้งโดยรัฐสยาม เม่ือสยามป ระกาศใหเ้ป็นการปกครองบริเวณ 7 หวัเมือง การ

ปกครองการบริหารของปัตตานีก็เปล่ียนไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัซ่ึงมีการตั้งผูพ้ิพากษา ผูว้า่ราชการ รองผูว้า่ราชการ พร้อมเจา้หนา้ท่ีของตนเอง 

“..... ในสถานท่ีของบรรดาเจา้เมืองมลาย ูห มายความวา่เป็นการ เร่ิมตน้อยา่งเป็นทางการของการ

ควบคุมโดยตรงของกรุงเทพท่ีมีต่อปัตตานี ……..”39

 

  

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงและบูรณาการรัฐไทยต่อชนช้ันนําทางศาสนา 

มาตรการท่ีสาํคญั อีกประการหน่ึง ในการบูรณาการของกรุงเทพก็คือการใชก้ฎหมายไทย 

แทนท่ีกฎหมายชาริอะและอาดั ด (Sharia and adat laws) ยกเวน้กรณีกฎหมายครอบครัวและมรดก 

ในขณะท่ีมาตรการทางการบริหารและการคลงัของการปฏิรูปทาํใหช้นปกครองศกัดินาเก่าไม่พอใจ 

การยกเลิกกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณีกระตุน้ความรู้สึกในส่วนลึกของคนมลายมุูสลิม

โดยทัว่ไปซ่ึงมองวา่ความผกูพนัทางศาสนาเป็ นแกนกลางของการดาํรงชีวติและความศรัทธาท่ีพวก

เขายนิยอมท่ีจะเสียสละแมชี้วติเพื่อใหไ้ดม้า 39

40 ตวัอยา่งของความพยายามในการต่อตา้นการ

เปล่ียนแปลงในลกัษณะดงักล่าวก็คือขอ้เรียกร้องของเจา้เมืองปัตตานีเตง็กอูบัดุลกาเดห์ กามารุดดิน 

ในช่วงขณะท่ีมีการเจรจากบัตวัแทนของฝ่ายสยา มเร่ืองการมอบอาํนาจใหรั้ฐสยาม เจา้เมืองปัตตานี

ขอใหเ้มืองปัตตานีมีการบริหารเช่นรัฐเปรัค กล่าวคือใหเ้จา้เมืองยงัคงมีอาํนาจบางอยา่ง พร้อมทั้งมี

การใชก้ฎหมายอิสลามและภาษามลายเูป็นภาษาของทางราชการ แต่ไดรั้บการปฏิเสธ นกั

ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินยงัมีหลกัฐานอา้งวา่ทางกา รไทยหลอกเจา้เมืองปัตตานีเพื่อใหล้งนามในสัญญา 

แต่สัญญากลบัถูกแปลเป็นภาษามลายจูากภาษาไทยซ่ึงมีขอ้ความไม่ตรงกบัความตอ้งการของเจา้เมือง

40

41 จะเห็นไดว้า่ความตอ้งการของเจา้เมืองปัตตานีก็คือรักษาลกัษณะสาํคญัของรัฐสุลต่านมลาย ูคือ

กฎหมายอิสลามและภาษามลาย ูเพราะลกัษณะท่ี สาํคญัของรัฐสุลต่านแบบปัตตานี (Sultanate) ก็คือ

ระบบการเมืองใน “สภาพสังคมท่ีเนน้หนกัในดา้นศาสนา ระบบน้ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของชาริอะห์  

(sharia) และการปฏิบติัตามประเพณีสังคมมลายยูคุก่อนอิสลามซ่ึงมีอยูก่่อนแลว้หรือท่ีเรียกวา่ อาดดั 

(adat) และระบบน้ีจะถูกปกครองโดยคนมุสลิมท่ีค่อนขา้งเคร่งครัดทางศาสนา … ”42

                                                 
39 Ahmad Fathy Al-Fatani, Pengantar Sejara Patani ประวติัศาสตร์ปัตตานี แปลโดย Nik Abdul Rakib Sirimethakul, โครงการจดัตั้ง

สถาบนัสมุทรรัฐ เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2543,  หนา้ 59 

  

40 น่ีเป็นคาํอธิบายของนกัประวติัศาสตร์การเมืองทอ้งถ่ินท่ีมีนยัชาตินิยมสูง ดูใน W.K. Cheman, Ibid., 63 
41 Ahmad Fathy Al-Fatani, อา้งแลว้,.หนา้ 59.    
42 คาํนิยามระบบสุลต่านปัตตานีโดย W.K. Che Man, op.cit., p.41 ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยระบบสุลต่านของโมโรในฟิลิปปินส์ตอนใต ้
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กลุ่มคนท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากการเปล่ียนแปลงก ฎหมายทางศาสนาในโครงสร้าง

อาํนาจชนชั้นนาํในสังคมมลายปัูตตานีในท่ีน้ีก็คือชนชั้นนาํทางศาสนา ผูน้าํทางศาสนาเช่ือวา่การ

ยนิยอมต่ออาํนาจการปกครองท่ีไม่ใช่อิสลามเป็นส่ิงท่ีไม่อนุมติัในอิสลาม ดงันั้นชนชั้นนาํทางศาสนา

จึงร่วมมือกบัชนชั้นสูงในการต่อตา้นการปฏิรูป ตวัอยา่งเช่นกรณีของสายบุรีและรามนัท่ีมีการ

ประทว้งต่อคาํสั่งของรัฐไทยโดยชนชั้นนาํทางศาสนา ในหว้งเวลาหลงัจากนั้นบทบาทการต่อสู้ทาง

การเมืองของชนชั้นนาํทางศาสนาก็สูงเด่นมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสองประเด็นคือ เร่ืองระบบ

ยติุธรรมหรือกฎหมายอิสลามและระบบการศึกษาของมลายอิูสลาม     

ประวติัศาสตร์การต่อสู้และความขดัแยง้ทางการเมืองระหวา่งรัฐไทยและปัตตานีสะทอ้นให้

เห็นความเขม้แขง็ของโครงสร้างชนชั้นนาํของปัตตานีท่ีมีความต่อเน่ืองยาวนาน ชนชั้น นาํตาม

ประเพณี (traditional elites) ของปัตตานีประกอบดว้ยผูรู้้ทางศาสนาหรือ ulama และอดีตผูน้าํสายเจา้

เมืองหรือรายาแห่งเจด็หวัเมืองมลาย ูพิจารณาจากพื้นฐานเดิม ชนชั้นนาํทั้งสองกลุ่มมีความใกลชิ้ดกนั

มากตั้งแต่อดีต Wan Kadir bin Che Man (1983) นกัวชิาการชาวมลายปัูต ตานีอธิบายภาพน้ีไดอ้ยา่ง

ชดัเจนเม่ือเขาอธิบายวา่ ความผกูพนัระหวา่งชนชั้นนาํทางการเมืองหรือกษตัริยก์บัชนชั้นนาํทาง

ศาสนาตั้งแต่เร่ิมการเปล่ียนศาสนาของผูน้าํปัตตานีเป็นอิสลาม บุคคลสาํคญัผูห้น่ึงคือ เช็คซาอิด

เดินทางมาปัตตานีเพื่อตั้งหมู่บา้นช่ือกาํปงปาสาย ซ่ึงเป็นชุ มชนอิสลามท่ีเจริญรุ่งเรืองโดยมีท่านซาอิด

เป็นครูสอนศาสนา หลงัจากปัตตานีกลายเป็นรัฐอิสลาม เช็คซาอิดไดรั้บการแต่งตั้งเป็นครูสอน

กฎหมายอิสลามและนิติศาสตร์ประจาํราชสาํนกัซ่ึงไดรั้บพระราชทานนามวา่ Dato Sri Raja Faqih 

อาจจะกล่าวไดว้า่ชนชั้นนาํทางศาสนา อิสลามคนแรกในปัตตานีก็คือท่านเช็ค ซาอิดผู ้ น้ี ซ่ึงกลายเป็น

สัญลกัษณ์ของอาํนาจทางศาสนาของชาวมุสลิม ท่านมีบทบาทในการกระตุน้เตือนใหก้ษตัริยปั์ตตานี

สร้างมสัยิ ดเพื่อเผยแพร่การศึกษาอิสลาม มสัยิ ดเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาและ

กิจกรรมทางศาสนาท่ีกลุ่มผูน้าํทางศาสนา อิสลาม ค่อยๆพฒันาตนเองและกลายเป็นชนชั้นนาํท่ีมี

อาํนาจในสังคมปัตตานีทั้งหมด  

เหตุผลสาํคญัท่ีทาํใหพ้วก ชนชั้นนาํทางศาสนา มีสถานภาพแห่งอาํนาจ สูงก็คือความผกูพนั

ใกลชิ้ดกบัผูป้กครอง โดยเฉพาะอาํนาจของพระราชวงั และยงัมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพอ่คา้ท่ีมี

ความมัง่คัง่ร่ํารวยซ่ึงถูกมองว่ าเป็นตวัแทนของอารยธรรมท่ีเหนือกวา่ นอกจากน้ีพวกเขายงัถูกมอง

ดว้ยความเคารพยาํเกรงในฐานะนกัปฏิรูปซ่ึงปลดแอกคนจากโซ่ตรวนแห่งระบบชนชั้นวรรณะใน

แบบเก่า ท่ีสาํคญัยิง่ไปกวา่นั้นผูน้าํศาสนายงัทาํใหเ้กิดสาํนึกแห่งการเป็นเจา้ของใหก้บัชุมชนในวง

กวา้งโดยกา้วขา้มพน้เขตแดนของท้ องถ่ินและภูมิภาค อิทธิพลของชนชั้นนาํทางศาสนาในราชสาํนกั
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ปัตตานีมีความลึกซ้ึงมาก มีการแต่งตั้งผูน้าํทางศาสนาในตาํแหน่งสาํคญัหลายตาํแหน่งเช่นเป็นผูส้อน

ศาสนาและเป็นท่ีปรึกษาเป็นตน้42

43      

  ในเม่ือชนชั้นนาํตามประเพณีซ่ึงเป็นชนชั้นปกครองเก่าและชนชั้นนาํทางศาสนามีอาํนาจ

มากในโครงสร้างสังคม การดาํเนินการทางการเมืองท่ีกระทบต่ออาํนาจของกลุ่มอาํนาจดงักล่าว

ยอ่มจะทาํใหเ้กิดปัญหาและวกิฤติการณ์ทางการเมือง ดงัท่ีกล่าวไปแลว้วา่การปฏิรูปในสมยัรัชกาลท่ี 5 

ทาํใหอ้าํนาจชนชั้นนาํตามประเพณีไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรงและมีผลต่อวกิฤติ การณ์ทางการเมือง

ในยคุต่อมาจนถึงสมยัปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม เราไม่ควรมองขา้มพลวตัและการปรับตวัภายในของ

โครงสร้างอาํนาจท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการต่อสู้และความขดัแยง้ทางการเมืองเหล่าน้ีดว้ย พลวตัและ

การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทั้งภายในตวัของกลุ่มชนชั้นนาํเองและเกิดจาก ตวัแปรสถานการณ์ภายนอก 

เช่นนโยบายและการต่อสู้กบัรัฐไทย หรือเกิดจากพลงัภายนอก อิทธิพลจากปัจจยัระหวา่งประเทศ 

พลวตัเหล่าน้ีทาํใหบ้ทบาททางการเมืองของชนชั้นนาํปัตตานีมีววิฒันาการท่ีซบัซอ้นตามไปดว้ย  

จะเห็นไดว้า่รัฐสยามมีนโยบายสองดา้นต่อกลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยหรือต่อตา้นนโยบาย คือการ

ปราบ กดดนัและการประนีประนอมกบัชนชั้นนาํเดิมของปัตตานี ภาพท่ีเห็นไดช้ดัในประวติัศาสตร์ก็

คือการยดึครองในสมยัตน้รัตนโกสินทร์และการปราบปรามการก่อกบฏคร้ังต่างๆ รวมทั้งการ

แบ่งแยกและปกครองดว้ยการแบ่งการปกครองเป็นหวัเมืองมลายทูั้งเจด็ แต่ในอีกดา้นหน่ึงก็มี

นโยบายการประนีประนอมและปรับตวัใหเ้ขา้กนัได ้ตวัอยา่งเช่นการดึงคนกลุ่มน้ีมาอยูใ่นโครงสร้าง

อาํนาจของรัฐและทาํใหพ้วกเขารู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทย นโยบายแบบน้ีแสดงออกในการท่ี

สยามยอมใหช้นชั้นนาํกลนัตนัมาเป็นเจา้เมืองหรือรายาในสมยัแห่งความสงบและประนีประนอม 

ตั้งแ ต่ปี พ .ศ. 2399 ก่อ นท่ีจะมีการปฏิรูปการปกครองในสมยัรัชกาลท่ี 5 ต่อมาในสมยั

สมบูรณาญาสิทธิราชยจ์นถึงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นโยบายรัฐไทยต่อหวัเมืองมลายกู็คือ การ

เพิกเฉยดว้ยเจตนาอนัดีของราชาธิราช หรือ “Benign neglect”44

ในอีกดา้นหน่ึง ชนชั้นนาํตามประเพณีสองฝ่ายคือสายชนชั้นปกครองหรือรายาแห่งปัตตานี

และสายผูน้าํทางศาสนาก็มีววิฒันาการของการต่อสู้และปรับตวักบัรัฐไทยในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป

 ความหมายของนโยบายดงักล่าวก็คือ 

ยอมรับศาสนาอิสลามวา่เป็นศาสน าของคนมลายทูางใต ้แต่ไม่พยายามทาํอะไรมากกวา่น้ีในการ

แสวงหาความจงรักภกัดีของผูน้าํ “ ..... ตราบใดท่ียงัไม่มีการต่อตา้นอยา่งเปิดเผย ก็ใหถื้อวา่เหตุการณ์

ปกติ....” แต่ถา้วกิฤติ เกิดข้ึนก็จะมีการจดัการแกไ้ขเป็นกรณีเฉพาะรายไป กล่าวในอีกแง่หน่ึงวธีิการ

แบบน้ีก็คือจงใ จท่ีจะไม่มีนโยบายท่ีชดัเจน ไม่มีการจดัการอยา่งเป็นระบบ  เหตุท่ีมีนโยบายอยา่งน้ี

เพราะรัฐไทยยงัไม่มีประสบการณ์การจดัการกบัวฒันธรรมท่ีต่างจากตนเอง  

                                                 
43 Wan Kadir bin Che Man, Ibid, pp. 29-30 เม่ือท่านอบัดุลกาเดห์รายาคนสุดทา้ยของปัตตานีถูกส่งไปควบคุมตวัท่ีพิษณุโลก ในปี พ .ศ. 

2446 มีเร่ืองเล่าวา่ท่านอบัดุลกาเดห์ไดพ้าครูสอนศาสนาไปอยูด่ว้ยหน่ึงคนในฐานะท่ีปรึกษาแมจ้ะอยูใ่นเร่ือนจาํ ซ่ึงแสดงให้เห็นความ

ผกูพนัใกลชิ้ดระหวา่งชนชั้นนาํทั้งสองกลุ่ม 
44 Surin Pitsuwan, Ibid, p. 102 
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ดว้ย ถึงแมท้ั้งสองฝ่ายจะมีบทบาทร่วมกนัอยา่งค่อนขา้งเขม้แขง็ในการต่อตา้นรัฐไทยในระยะแรก 

กลุ่มผูน้าํตามประเพณีสายรายาเก่าพยายามต่อตา้นรัฐไทยทั้งดว้ยการสนบัสนุนขบวนการต่อตา้น การ

ลุกข้ึนสู้ของประชาชนและดว้ยการ หาฐานสนบัสนุนจากภายนอก การปะทะลุกฮืออยา่งรุนแรงคร้ัง

สุดทา้ยระหวา่งคนมลายปัูตตานีกบัรัฐไทยเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2465 ท่ีหมู่บา้นนํ้าใส อาํเภอมายอ จงัหวดั

ปัตตานี 44

45 เม่ือชาวบา้นปฏิเสธท่ีจะเสียภาษีและค่าเช่าท่ีดินใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ มูลเหตุของการก่อ

ความไม่สงบน้ีเ กิดจากการประกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาภาคประถมภาคบงัคบั ในปี 

พ.ศ. 2464 ในปี พ.ศ. 2465 เกิดการลุกข้ึนสู้อีกคร้ังเพราะเจา้หนา้ท่ีรัฐไปปิดโรงเรียนสอนศาสนาทาํให้

เกิดการลุกข้ึนต่อตา้น ทั้งสองกรณีรัฐตอ้งส่งกาํลงัทหารไปปราบปราม 45

46 ผูน้าํท่ีสนบัสนุนขบวนการ

ต่อสู้ในขณะนั้นก็คือตนก ูอบัดุลกาเดห์ กามารุดดิน รายาองคสุ์ดทา้ยของปัตตานีซ่ึงหนีไปอยูท่ี่กลนั

ตนัหลงัจากนั้นจนส้ินชีวติ 46

47 หลงัจากนั้นตนกมูะมุด มะไฮยดิดินซ่ึงเป็นบุตรของอดีตรายาอบัดุลกา

เดห์ก็เขา้ร่วมขบวนการต่อตา้นไทย ในปี พ .ศ. 2487 ตนกอูบัดุลยาลาลบินตนกอูลัดุลมุตต าลิบ

บุตรชายของอดีตรายาแห่งเมืองสายบุรีซ่ึงมีช่ือไทยวา่อดุลย ์ณ สายบุรีก็เป็นผูน้าํเก่าอีกคนหน่ึง  ท่ีมี

บทบาทเขา้ร่วมขบวนการต่อตา้นรัฐไทย47

48 

 ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ความตอ้งการขององักฤษท่ีจะผนวกดินแดนปัตตานีไป

เป็นส่วนหน่ึงของมลายาถูกบีบจากสหรัฐอเมริกาใ หต้อ้งละทิ้งแนวคิดแยกดินแดนไปรวมกบัมลายา

ดงักล่าว เพราะสหรัฐอเมริกาตอ้งการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

องักฤษเองก็ประสบปัญหาความอดอยากในอาณานิคมและตอ้งการขา้วและอาหารมาเล้ียงอาณานิคม  

ประเทศท่ีผลิตขา้วไดคื้อประเทศไทย และไทยก็ตอ้งการแลกเป ล่ียนการส่งขา้วใหอ้งักฤษแลกกบัการ

รักษาดินแดนเดิมของตนเองไว ้ชนชั้นนาํสายเจา้จึงประสบความลม้เหลวในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ

ของปัตตานี 48

49 เพราะองักฤษละทิ้งประเด็นปัตตานีออกไปจากการเมืองเพื่อก่อตั้งรัฐมลายาหลงั

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ความลม้เหลวดงักล่าวนาํมาสู่พฒันาการให ม่ของชนชั้นนาํในการต่อสู้ทาง

                                                 
45 การก่อขบถคร้ังน้ี จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ภายหลงั พบวา่เป็นเพียงการท่ีเจา้หนา้ท่ีปกครองทอ้งถ่ินต่ืนเตน้เกินไปกวา่ความ

เป็นจริงท่ีมีอยู ่มิใช่การก่อขบถจริงๆ ดูรายละเอียดใน พรรณงาม เง่าธรรมสาร “กระบวนการบูรณาการรัฐชาติไทยกรณีจงัหวดัชายแดน

ใต ้บทเรียนจากระบบเทศาภิบาลในรัชกาลท่ี 6” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาค 

(ภาคใต)้ ประจาํปี 2550, โรงแรมพาวิลเลียน จงัหวดัสงขลา 2550. 
46 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใตไ้ทย, กรุงเทพ: โครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549, หนา้ 61 
47 Syukri, Ibid, p. 84 
48 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, อา้งแลว้, หนา้ 80-1 
49 ในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีรายงานวา่ตนกูมะไฮยดิดินเขา้ร่วมกบัองักฤษเพ่ือต่อตา้น การยดึครองของญ่ีปุ่ นโดยมีความหวงัวา่

จะไดรั้บการสนบัสนุนจากองักฤษให้ปลดปล่อยปัตตานีจากประเทศไทย ตนกูมะไฮยดิดินไปปรากฏตวัในงานเล้ียงฉลองขององักฤษท่ี

อินเดียและมีคาํกล่าวอวบพรจากนายทหารอั งกฤษวา่ Long Live the King of Pattani ข่าวน้ีถูกส่งต่อมายงัประเทศไทยทาํให้น ายปรีดี 

พนมยงคซ่ึ์งเป็นผูน้าํขบวนการเสรีไทยพยายามดาํเนินการทางการเมืองโดยผา่นนายแช่ม พรหมยงคเ์พ่ือแกปั้ญหาของปัตตานีโดยเร็ว ดู

บนัทึกคาํบอกเล่าของนายแช่ม พรหมยงคใ์น สุพจน์ ด่านตระกูล, อา้งแลว้, หนา้ 78-9 
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การเมืองของปัตตานี ชนชั้นนาํเก่าท่ีมีเช้ือสายเจา้เช่น มะไฮยดิดินและตนกยูะลาตอ้งถอยออกไป เพื่อ

หลีกทางใหก้บัคนอีกกลุ่มหน่ึง ชนชั้นนาํอีกกลุ่มหน่ึงเพื่อทาํการต่อสู้ คนพวกน้ีมีความมัน่ใจจากฐาน

ทางวชิาการท่ีกาํเนิดในโรงเรียนปอเนาะ คนกลุ่มน้ี ก็คือผูน้าํศาสนา โตะ๊ครู อุลามาอฺและอิหม่าม อุลา

มาอฺเป็นตวัเช่ือมระหวา่งเช้ือพระวงศแ์ละนกัการเมืองมลายมุูสลิมซ่ึงเป็นญาติเช้ือสายชนชั้นนาํเก่า  ถึง

ตอนน้ี อุลามาอฺจึงเปล่ียนจากนายหนา้ตวัแทนผูมี้อาํนาจ (power broker) กลายมาเป็นนกัต่อสู้การเมือง

ดว้ยตนเอง49

50 

เป็นท่ี น่าสังเกตวา่บทบาทของผูน้าํศาสนาในการต่อสู้เพื่อรักษาอตัลกัษณ์เกิดข้ึนโดย

โครงสร้างเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ และยงัเกิดข้ึนโดยสถานการณ์บงั คบั นกัประวติัศาสตร์

มองวา่ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในช่วงของการสร้างรัฐชาติสมยัใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ก็คือการบูรณาการ  แต่เป็น    

“...การบูรณาการดินแดนมิใช่บูรณาการชาติ  ...” ผลท่ีตามมาก็คือการเกิดรัฐสมยัใหม่แต่ยงัไม่เกิดรัฐ

ชาติแท้ๆ ข้ึน โดยมีขา้หลวงจากกรุงเทพไปคอยกาํกบัดูแล ทาํใหอ้าํนาจของทอ้งถ่ินลดลง แต่ในสมยั

เร่ิมสร้างรัฐชาตินั้น รัฐไทยยงัมีขนาดเล็ก หรือกล่าวในอีกแง่หน่ึงเป็ นรัฐท่ีอ่อนแอ ไม่มีเงินหรือ

ทรัพยากร มากพอ ท่ีจะ ไปสร้างระบบราชการท่ีจะแพร่เขา้มาถึงชั้น สังคมระดบั ล่างได ้แต่ความ

ป่ันป่วนวุน่วายไม่เกิดข้ึน มาก เพราะมีการผลกัดนัใหผู้น้าํทอ้งถ่ินในระดบัเล็กมากคือระดบัหมู่บา้น

หรือระดบัตาํบลเป็นผูน้าํแทน แมจ้ะมีการส่งขา้หลวงมาประจาํ ท่ีปัตตานีแต่ไม่มีอาํนาจควบคุมอยา่ง

เตม็ท่ี ขา้หลวงมีอาํนาจในทางกฎหมายแต่ไม่มีในทางปฏิบติั ดงันั้นภายใตก้ารเกิดรัฐสมยัใหม่ตั้งแต่

รัชกาลท่ี 5 เป็นตน้มาเมืองปัตตานีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของชนชั้นนาํทอ้งถ่ินในระดบัเล็กซ่ึง

ประกอบดว้ยชนชั้นนาํธรรมดาและผูรู้้ทางศาสนา คนสองกลุ่มน้ีจะมีอาํนาจค่อนขา้งมาก50

51  

พฒันาการสถานการณ์ทางการเมืองดาํเนินต่อมาเม่ือมีการปฏิวติั พ .ศ. 2475 อุดมการณ์ใหม่

ทางการเมืองทาํใหค้ณะราษ ฎร์เร่งบูรณาการทางการเมืองของภาคใตผ้า่นกระบวนการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองดว้ยวถีิทางรัฐสภาและกระบวนการพฒันาใหท้นัสมยั  ในระหว่ างการปฏิวติั

ประชาธิปไตยของคณะราษฎร์ ชนชั้นนาํปัตตานี ยะลาและนราธิวาสเฝ้าดูการเปล่ียนแปลงอยา่ง

ระมดัระวงัและยอมเขา้ร่วมกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อทดลองดูวา่ระบอบใหม่อาจจะยอมให้

โอกาสกบัตนเองมากข้ึนในการยนืยนัอตัลกัษณ์ของตน จากคาํบอกเล่าของนายปรีดี พนมยงค ์ระบุว่ า

ภายหลงัการอภิวฒัน์ พ .ศ. 2475 ตนก ูมะไฮยดิดินไดเ้ขา้มากรุงเทพแสดงความจาํนงขออยูร่่วมใน

                                                 
50 Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 114 
51 นิธิ เอียวศรีวงศ ์“มุมมองประวติัศาสตร์และสงัคม” เปิดประเด็นจากหนงัสือ ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดน : ความจริงและ

มายาคติ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์  2550 ห้องประชุมใหญ่วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จดัโดย 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและโครงการจดัตั้งสถาบนัสมุทรรัฐเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา 

ร่วมกบัโครงการตลาดวิชามหาวิทยาลยัชาวบา้น กรณี 3 จงัหวดัภาคใต ้โครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทียงคืน คณะทาํงานวาระทางสงัคม สถาบนัวิจยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ใน เอกสารการ

ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการรับมือกบัสถานการณ์ 3 จงัหวดัภาคใต ้ของภาคประชาชน, 17-18 มิถุนายน 2550 โรงแรมบีพีสมิ

หลาบีช ร่วมจดัโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองคก์รเครือข่าย, หนา้ 1-2  
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สยามต่อไปเพราะเห็นวา่สยามมีระบอบรัฐธรรมนูญเป็นท่ีพอใจแลว้ 51

52
  แต่สถานการณ์ความขดัแยง้

ภายในคณะราษ ฎร์เองทาํใหน้โยบายประชาธิปไตยลม้เหลว นโยบายชาตินิยมอยา่งรุนแรงก็เกิดข้ึน

และทาํใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมหาศาลในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  
นอกจากน้ีแลว้ สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในเวทีสากล ทาํใหมี้ความจาํเป็นอยา่ง

ยิง่ท่ีจะตอ้งมีการนาํเอาชนชั้นนาํทางศาสนาเขา้มาในระบบและรับรองฐานะของพวกเขาอยา่งเป็น

ทางการ กระบวนการดงักล่าวเกิดข้ึนเพราะตนกมูะไฮยดิดิน อบัดุลกาเดร์เรียกร้องต่อองักฤษใหมี้การ

ลงประชามติเป็นคร้ังแรกหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รัฐบาลกรุงเทพตอบโตด้ว้ยการออก “พระราช

กาํหนดศาสนูปถมัภฝ่์ายอิสลาม พ .ศ. 2488” ดว้ยการ เอาใจผูน้าํศาสนาอิสลาม มอบตาํแหน่งเป็น

ทางการให ้และเพื่อปฏิเสธมะไฮยดิดินกั บพรรคพวก 52

53 ผลจากกฎหมายดงักล่าวทาํใหเ้กิดสาํนกั

จุฬาราชมนตรี วทิยาลยัอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลาม  กฎหมายยงัให้

กระทรวงมหาดไทยดาํเนินการแต่งตั้งอิหม่ามและสมาชิกกรรมการมสัยดิ รัฐบาลสยามในยคุใหม่

พยายามใชน้โยบายบูรณาการผูน้าํศาสนาภาคใตด้ว้ย พ .ร.บ. ศาสนูปถมัภฝ่์ายอิสลาม  ตามความเห็น

ของนายปรีดี พนมยงค ์ผูน้าํไทยในสมยัก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เหตุผลเบ้ืองหลงัการใชน้โยบาย

ดงักล่าว ก็คือ “ ...การลบรอยแคน้จากการท่ีถูกบีบคั้นและถูกรังแกดว้ยการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม ....” 

ทั้งจากนโยบายและจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ปัญหาเฉ พาะหนา้ก็คือจะตอ้งแกด้ว้ยนโยบายท่ีเป็นธรรม

และแกท่ี้เจา้หนา้ท่ีของรัฐ และ “จะตอ้งมีผูป้ระสานงานอนัเป็นท่ียอมรับของพวกเขา”54

 อาจกล่าวไดว้า่พระราชบญัญติัอุปถมัภศ์าสนาอิสลามซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนโดยนายปรีดี 

พนมยงค ์และนายแช่ม พรหมยงค ์ทาํใหต้าํแหน่งทางศาสนาอิสลาม  คือ จุฬาราชมนตรี เป็นตาํแหน่ง

ท่ีเป็นทางการของรัฐไทย อีกคร้ัง การประกาศกฎหมายอุปถมัภอิ์สลามในปี 2490 ตั้งสถาบนัอิสลาม 

จุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลาม เป็นกระบวนการ co-optation ดึงสถาบนัอิสลามมาอยูก่บัรัฐ

ไทย เป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทย โดยอาศยัมุสลิมกรุงเทพเป็นฐานและสร้างอิหม่ามท่ีเป็นคนของรัฐไทย

ในชุมชนมุสลิม 

 

 

                                                 
52 แต่มาเปล่ียนใจเม่ือเกิดการปฏิวติัยดึอาํนาจในปี พ.ศ. 2490 และเกิดกรณีสงัหารหะหยสุีหรง สุพจน์ ด่านตระกูล, อา้งแลว้, หนา้115 
53 Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 106; นายปรีดี พนมยงคซ่ึ์งเป็นผูน้าํขบวนการเสรีไทยพยายามดาํเนินการทางการเมืองโดยผา่นนายแช่ม 

พรหมยงคเ์พ่ือแกปั้ญหาของปัตตานี ในขณะเดียวกนัก็เกิดความเห็นไม่ตรงกนัในฝ่ายขององักฤษ ฝ่ายการเมืองขององักฤษมีความเห็น

วา่ควรยกดินแดนปัตตานีให้ตนกูมะไฮยดิดินตามสญัญาท่ีให้ไวก่้อนสงคราม แต่ฝ่ายทหารซ่ึงนาํโดยลอร์ดเมาแบตเตนไม่เห็นดว้ย

เพราะเห็นแก่คุณูปการของเสรีไทยท่ีมีต่อกองทพัพนัธมิตร ดูใน สุพจน์ ด่านตระกูล, อา้งแลว้, หนา้ 78-9 
54 ผูป้ระสานงานดงักล่าวในความหมายของนายปรีดี พนมยงคก์็คือตาํแหน่งจุฬาราชมนตรีซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา  จึงไดแ้ต่งตั้ง

นายแช่ม พรหมยงคซ่ึ์งเป็นท่ีรักใคร่นบัถือของโตะ๊ครูและผูน้าํทางศาสนาส่วนใหญ่ใน 4 จงัหวดัภาคใตใ้ห้เป็นจุฬาราชมนตรี นบัเป็น

จุฬาราชมนตรีคนท่ี 10 ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์และเป็นจุฬาราชมนตรีคนท่ี 14 ของประเทศสยามนบัแต่สมยักรุงศรีอยธุยา สุพจน์ 

ด่านตระกูล, เพ่ิงอา้ง, หนา้ 66-67  
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การปรับเปลีย่นกระบวนการทางกฎหมายและผลต่อชนช้ันนําทางศาสนา 

 ดงัท่ีกล่าวไปแลว้วา่ การบูรณาการ การเมืองการปกครองของสยามในดินแดนปัตตานี ยะลา 

นราธิวาสมีผลอยา่งมากท่ีจะทาํใหโ้ครงสร้างชนชั้นนาํเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรง การยติุลงอยา่งส้ินเชิง

ของระบบการเมืองแบบสุลต่านของปัตตานีมิไดเ้กิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 1 เม่ือกองทพัสยามรบชนะ

และยดึครองปัตตานี เพราะความสืบเน่ืองของระบบดงักล่าวในกฎของการปกครองก็ยงัคงมีการ

ประนีประนอมและยอมใหผู้น้าํและระบบการเมืองแบบเก่ายงัคงอยูแ่มจ้ะลดอาํนาจลงมากก็ ตาม แต่

ระบบน้ียงัคงอยูต่่อไปจนมาถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 ปัญหาในช่วงเจด็หวัเมือง จึงไม่ใช่เพียงแค่การลด

อาํนาจของชนชั้นนาํเก่าเท่านั้น กฎแห่งการปกครองใหม่ของสยามในช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์ก็มี

ความกาํกวมในความหมายดว้ย ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะระบบการปกครองของสยามเองก็เป็นเ พียงแค่

ราชาธิราชท่ีตอ้งการความจงรักภกัดีเท่านั้น ไม่ตอ้งการยดึดินแดนและเปล่ียนโครงสร้างอาํนาจภายใน

ของปัตตานี แต่ความกาํกวมในความสัมพนัธ์เปล่ียนไปเป็นความแน่นอนในสมยัรัชกาลท่ี 5 จุด

เปล่ียนและความขดัแยง้แบบใหม่ก็เกิดข้ึน  

 แมว้า่ปัตตานีจะอปัยศจากความสูญเสียควา มเป็นอธิปไตยของราชาระบบสุลต่านและเสีย

ความเป็นอิสระ “ภายใตแ้อกแห่งการกดข่ีของไทย” ภายหลงัจากการแพส้งครามในปี พ .ศ. 2328 ตาม

คาํอธิบายของนกัประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน54

55 แต่นกัประวติัศาสตร์แนวชาตินิยมมลายเูองก็ยอมรับวา่ อนั

ท่ีจริงแลว้ปี พ .ศ. 2445 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 นบัเป็น “วาระสุดทา้ยของระบบสุลต่าน ”56 จุดเปล่ียนทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีมีผล กระทบ ต่อการเปล่ียนโครงสร้างอาํนาจก็คือการประกาศ “ขอ้บงัคบัสาํหรับ

ปกครองบริเวณ 7 หวัเมือง ร.ศ. 120” ขอ้ 30 ระบุวา่ใหใ้ชธ้รรมนูญศาลหวัเมืองรัตนโกสินทร์ศก 114 

โดยใหมี้ศาลบริเวณและขา้หลวงใหญ่ประจาํ บริเวณเป็นผูรั้บผดิชอบ และการท่ีจะตั้งหรือเล่ือนหรือ

เปล่ียนผูพ้ิพากษาในบริเวณ 7 หวัเมืองใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจะนาํกราบ

บงัคมทูลและใหข้า้หลวงใหญ่บริเวณมีใบบอกในการแต่งตั้งหรือเปล่ียนผูพ้ิพากษาบริเวณมายงั

กระทรวงมหาดไทย  57

 แต่กระนั้นก็ตาม ความพยายามในการปรับ เปล่ียนโครงสร้างอาํนาจโดยรัฐไทยก็มีลกัษณะ

พิเศษท่ีแฝงไวด้ว้ยการประนีประนอม  “โดยพระมหากรุณาธิคุณ ” เพื่อให ้“ราชการบา้นเมืองในหวั

  นยัสาํคญัของคาํสั่งดงั กล่าวคือการถ่ายโอนอาํนาจเดิมของเจา้เมืองหรือ

สุลต่านในทางกฎหมายหรือการยติุธรรมแบบประเพณีมายงักษตัริยส์ยาม เสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย และขา้หลวงบริเวณซ่ึงเป็นขนุนางสยาม น่ีคือการสูญส้ินอาํนาจระบบสุลต่านรัฐ

มลายขูองปัตตานีดั้งเดิม 

                                                 
55 Syukri, Ibid, p.59 
56 Ahmad Fathy Al-Fatani อา้งแลว้ หนา้ 56; คาํอธิบายของ Ibrahim Syukri คือ “..... ปี พ.ศ. 2445 เป็นปีของ ‘การล่มสลายคร้ังสุดทา้ย ’ 

ของชาติปัตตานี เป็นการสูญเสียอาํนาจอธิปไตยของรายาและการทาํลายอาํนาจอธิราชของชาวมลายใูนประเทศปัตตานีและการจาํนาํ

สิทธิเสรีภาพ อิสรภาพของปัตตานีในมือของสยาม ปีน้ีจึงเป็นปีสุดทา้ยท่ี โชคร้ายท่ีสุดของประวติัศาสตร์ราชอาณาจกัรมลายปัูตตานี ”  

Syukri., Ibid, p. 81 
57 ดูรายละเอียดใน ณรงค ์ศิริปะชะนะ, ความเป็นมาของกฎหมายอิสลามและดาโตะ๊ยติุธรรม, กรุงเทพ: บริษทั บพิธ จาํกดั, หนา้ 3-4 
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เมืองเหล่านั้นเป็นไปโดยสะดวกดี และทั้งจะใหค้วามสุขสาํราญแก่พระยาเมือง และศรีตวนักรมการ 

ตลอดถึงอาณาประชาราษฎร์ทัว่ไป .... ”  ดงัจะเห็น ไดจ้ากขอ้ 32 ท่ีระบุวา่ใหใ้ชพ้ระราชกาํหนด

กฎหมายทั้งมวล ในความอาญาและแพง่ “..... แต่ความแพง่ซ่ึงเก่ียวดว้ยศาสนาอิสลามเร่ืองผวัเมียก็ดี 

เร่ืองมรดกก็ดี ซ่ึงคนนบัถือศาสนาอิสลามเป็นทั้งโจท ก์และจาํเลย หรือเป็นจาํเลยใหใ้ชก้ฎหมาย

อิสลามในการพิจารณาพิพากษา  ....”58

 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ช่ือของตาํแหน่ง โตะ๊กาลีหรือโตะ๊กอฎีเป็นภาษามลายลูว้นๆ ต่อมาในสมยั

รัชกาลท่ี 6 ไดมี้การเปล่ียนไปเป็น “ดาโตะ๊ยติุธรรม ” อนัเป็นช่ือภาษาไทยผสมมลาย ูโดยกาํหนดวา่ผู ้

ดาํรงตาํแหน่งน้ีตอ้งเป็นผูรู้้ดีทาง ศาสนาและคั มภีร์กุรอาน อยูใ่นตาํแหน่งตลอดชีวติ และมีความ

จงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย์59

60 เห็นไดช้ดัวา่อาํนาจรัฐไทยดูดเอาตาํแหน่งตุลาการของอิสลามน้ีเขา้ไป

เป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างอาํนาจไทยบนหลกัการท่ีวา่ความยติุธรรมจะถูกจดัการโดยองคอ์ธิปัตย์

เท่านั้น ในสมยัน้ีดาโตะ๊ยุติธรรม 2 คนเท่านั้นท่ีถูกแต่งตั้งใหต้ดัสินในคดีแพง่ท่ีเก่ียวกบัคดีมรดกและ

ครอบครัว เพื่อหลีกเล่ียงขอ้คิดเห็นไม่ตรงกนั แต่ท่ีสาํคญั ก็คือการตดัสินใจเป็นไปในนามขององค์

อธิปัตยไ์ทย การอุทธรณ์คดีวา่ไดแ้ต่ในเง่ือนไขท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายไทย ค่าตดัสินสุดทา้ยอยูท่ี่

กระบวนการยติุธรรมของศาลไทย60

61  

 นอกจากน้ีเพื่อใหส้มบูรณ์ความยิง่ข้ึนก็ไดมี้การตราขอ้บงัคบั

วธีิพิจารณาในศาสนาอิสลามในปี พ .ศ. 2446 โดยใหพ้ระยาเมืองเลือกอุลามาอฺซ่ึงมาจากโตะ๊ฮายท่ีี

รอบรู้คมัภีร์กุรอานในเมืองนั้นไม่นอ้ยกวา่ 6 คน มาเป็นโตะ๊กาลีพิจารณาคดีแพง่แบบอิสลาม การ

เลือกตอ้งไดรั้บการรับรองจาก ขา้หลวงใหญ่ประจาํบริเวณ จากนั้นเม่ือจาํเลยและโจทกเ์ป็นมุสลิมให้

ศาลแขวง ศาลเมืองหรือศาลบริเวณรับเร่ืองไว ้แลว้ใหคู้่ความมีการเลือกโตะ๊กาลีตามรายช่ือท่ีมีอยูแ่ลว้ 

มาพิจารณาช้ีขาดคดี เม่ือความเห็นของอนุญาโตตุลาการแตกต่างกนั ศาลอาจเลือกโตะ๊กาลีอีกหน่ึงคน

เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ การตดัสินใชห้ลกัเสียงขา้งมาก58

59 

กระบวนการดงักล่าวในทางการเมืองหมายความวา่เป็นการโอนอาํนาจ ฝ่ายศาลซ่ึงอาํนาจทาง

กฎหมายก่อนหนา้น้ีเป็นของอุลามาอฺ ดงันั้นจึงเป็นการเปล่ียนอาํนาจความชอบธรรมท่ีประชาชนจะ

ปฏิบติัตามคาํฟัตวาในศาสนาอิสลามท่ีผูรู้้ทางศาสนากระทาํในนามของพระเจา้ ตั้ งแต่รัชกาลท่ี 5 ใน

การบูรณาการเขา้สู่รัฐไทยนั้น แมใ้นทางกฎหมายจะมีการประนีประนอมโดยรัฐไทยใหใ้ชก้ ฎหมาย

                                                 
58 ณรงค ์ศิริปะชะนะ, เพ่ิงอา้ง, หนา้ 4 
59 Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 124; ณรงค ์ศิริปะชะนะ, เพ่ิงอา้ง, หนา้ 49-51 เม่ือศาลไดต้ดัสินช้ีขาดตามความเห็นของอนุญาโตตุลาการ

แลว้ ฝ่ายโจทยห์รือจาํเลยจะอุทธรณ์คาํตดัสินไม่ไดเ้วน้แต่คาํตดัสินของศาลจะไม่ถูกตอ้งกบัคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ จึงมีการร้อง

อุทธรณ์ต่อขา้หลวงพิเศษได ้
60 ในสารตราของกระทรวงยติุธรรมท่ี 30/4353 ลงวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2460 กาํหนดให้เรียกตาํแหน่งตุลาการน้ีวา่ดะโตะ๊ยติุธรรม

และกาํหนดคุณสมบติัท่ีสาํคญันอกจากเป็นผูรู้้ทางศาสนาอิสลามดีและยงัจะตอ้ง “เป็นผูมี้นํ้าใจจงรักต่อใตฝ่้าละอองธุลีพระบาทและ

สมคัรภกัดีต่อราชการของพระเจา้อยูห่วั” ณรงค ์ศิริปะชะนะ, เพ่ิงอา้ง, หนา้ 62 
61 Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 132 แต่ก็น่าสงัเกตดว้ยวา่แมอ้าํนาจอยูท่ี่ศาลไทยในการตดัสินแต่ก็ยงัคงตอ้งสอดคลอ้งกบัคาํตดัสินของ

อนุญาโตตุลาการหรือโตะ๊กาลี หาไม่แลว้ผูเ้ป็นจาํเลยหรือโจทยก์็มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายไทย 
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อิสลามหรือมีกฎหมายสองระบบในพื้นท่ีพิเศษ ดว้ยเหตุน้ีทาํใหมี้คาํอธิบายวา่ภาคใตเ้ป็นพื้นท่ีท่ีแรก

ของไทยท่ียอมรับใหมี้กฎหมายสองอนัซอ้นกนัอยูน่ัน่คือกฎหมายไทยและ กฎหมายมุสลิมในส่วนท่ี

เก่ียวกบัครอบครัวและมรดก ซ่ึงเรียกวา่พหุลกัษณ์ทางกฎหมายหรือระบบกฎหมายซอ้นกนั 61

62 แต่มี

การตีความโตแ้ยง้อีกดา้นหน่ึงวา่ในระบบน้ี กฎหมายอิสลามถูกทาํใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทย หรือ

กฎหมายไทยท่ีเป็นอาํนาจอธิปไตยของกษตัริยส์ยาม องคอ์ธิปัตยข์องสยามมีอาํนาจเหนืออาํนาจของ อุ

ลามาอฺ เดิมท่ีมีอยูใ่นรัฐปัตตานีหรือระบบการเมืองแบบสุลต่าน  กระบวน การอิสระทางศาลและ

กฎหมายภายใตร้ะบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจึงอาจจะไม่เป็นไปตามความปรารถนาของชาวมลายู

มุสลิมปัตตานีก็ได ้ในขณะท่ีขา้ราชการไทยมองวา่การจดัสถาบนัแบบพิเศษในกระบวนการยติุ ธรรม

เป็นส่ิงท่ีพิเศษท่ีทาํใหก้บัคนมุสลิมมลาย ูคนในพื้นท่ีกลบัมองวา่ น่ีเป็นความพยายามท่ีจะย ํ้าเตือนให้

เห็นวา่ฐานะของพวกเขาคือตอ้งพึ่งพารัฐไทย นอกจากน้ี การเขา้มายุง่เก่ียวกบัศาลอิสลามของรัฐบาล

ทาํใหเ้กิดการแตกแยกในกลุ่มผูน้าํศาสนาและรัฐใหค้วามสาํคญัต่อความเห็นขอ งโตะ๊กาลีหรือโตะ๊

ยติุธรรมผูซ่ึ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐ ทาํใหอุ้ลามาอฺส่วนใหญ่หมางเมินกบัรัฐดงัท่ีแสดงออกมาใน

กรณีหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส่ิงท่ีนาํความไม่พอใจมาสู่อุลามาอฺมากท่ีสุดก็คือ ความพยายามท่ีจะ

ถ่ายโอนโยกยา้ยความจงรักภกัดีของอุลามาอฺจากอุดมคติทางศาสนามาสู่รัฐและองคอ์ธิปัตยไ์ทย62

63 

 นอกจากน้ี รัฐไทยยงัพยายามทาํใหเ้กิดระเบียบแบบแผนท่ีแน่นอนในกฎหมายอิสลามท่ีจะ

นาํมาใชใ้นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เม่ือพระราชบญัญติัประมวลกฎหมายแพง่บรรพ 5-6 วา่ดว้ย

ครอบครัวและมรดกใชบ้งัคบัตั้งแต่ 1 ตุลาคม ในปี พ .ศ. 2478 ขอ้บงัคบัสาํหรับใช้ ปกครองบริเวณ 7 

หวัเมือง ร .ศ. 120 ยงัคงใชใ้นจงัหวดัปัตตานี ยะลา และสตูลอยูต่ามเดิม 63

64 แต่ในขณะเดียวกนัก็มี

แนวคิดท่ีตอ้งการใหมี้การทาํประมวลกฎหมายอิสลามในหวัขอ้กฎหมายแพง่ใหเ้ร็วท่ีสุด 

กระบวนการน้ีทาํมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 แต่โครงการน้ีใชเ้วลายาวนานถึง 12 ปี ร่างกฎหมายสาํเร็จในปี 

พ.ศ. 2484 และถูกประกาศใชใ้นพื้นท่ีปัตตานีในปี พ .ศ. 2489 การดาํเนินการดงักล่าวแมจ้ะมองใน

ดา้นดีวา่รัฐไทยพยายามปรับนโยบายและระบบ ตนเองใหเ้ขา้กนัไดก้บัทอ้งถ่ินโดยเฉพาะวถีิชีวติของ

มุสลิม ผูน้าํศาสนาหรือพวกอุลามาอฺคิดวา่การประมวลกฎหมายอิสลามแปลจากภ าษาอาหรับและ

มลายใูหเ้ป็นภาษาไทย เป็นการรุกรานของรัฐต่อความรับผดิชอบของตน และมองวา่เป็นการกระทาํท่ี

ไม่ถูกตอ้ง เพราะรัฐบาลไม่เตม็ใจท่ีจะแยกศาลโตะ๊กาลีหรือศาลอิสลามจากศาลไทยตามปกติ ความ

ตั้งใจแต่แรกของอุลามาอฺท่ีสนบัสนุนโครงการประมวลกฎหมายอิสลามก็เพื่อพิสูจน์ให้ ศาลไทยเช่ือ

วา่ ทนัทีท่ีโครงการสาํเร็จ ศาลไทยจะยอมใหศ้าลอิสลามดาํเนินการโดยอิสระ แต่รัฐบาลไทยยงัทาํให้

                                                 
62 อานนัท ์กาญจนพนัธ์ อา้งใน  “มุมมองเร่ืองความยติุธรรม ” ใน เอกสารการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการรับมือกบั

สถานการณ์ 3 จงัหวดัภาคใต ้ของภาคประชาชน , 17-18 มิถุนายน  2550 โรงแรมบีพีสมิห ลาบีช ร่วมจดัโดย สาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองคก์รเครือข่าย, หนา้ 3   
63 Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 133 
64 ณรงค ์ศิริปะชะนะ, อา้งแลว้, หนา้ 64 
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ศาลศาสนา (ชาริอะ) เป็นส่วนหน่ึงของศาลไทย และคาํพิพากษาของดาโตะ๊ยติุธรรมตอ้งมีการลงนาม

ร่วมกนักบัศาลไทยท่ีถูกตั้งใหร่้วมพิจารณาคดี การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัวา่ด้ วยกฎหมายอิสลาม  

ปี 2489 ไดรั้บเสียงคดัคา้นและต่อตา้นจากอุลามาอฺ ในระดบัชุมชน เน่ืองจากชนชั้นนาํทางศาสนามี

อิทธิพลมากต่อความคิดของชาวบา้น ศาลโตะ๊กาลีก็ไม่ไดรั้บความนิยมจากประชาชน ชาวบา้นใน

ชนบทยงัใชว้ธีิปรึกษาผูน้าํทางจิตวญิญาณของตนคือผูน้าํทางศาสนา โตะ๊ครู หรือ อุลามาอฺในแบบไม่

เป็นทางการ พวกเขามองวา่ศาลโตะ๊กาลีไม่ต่างจากระบบราชการไทย ปมสาํคญัอยูท่ี่การสร้างเส้นขีด

แบ่งระหวา่งศาสนาอิสลามกบัภาษามลาย ูถา้กฎหมายอิสลามส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิถูกแปล

เป็นภาษาไทยและเขา้ถึงไดโ้ดยขา้ราชการไทย กระบวนการบูรณาการก็จะบรรลุ ผลขั้นสุดทา้ย นัน่ก็

คือบงัคบัใหด้าโตะ๊ยติุธรรมพดูและใชภ้าษาไทยและตอ้งนัง่คู่กบัศาลไทย ทั้งคู่จะตอ้งร่วมกนัลงนาม

ในคาํพิพากษาคดี64

65  

 เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ โตะ๊ครูหรืออุลามาอฺท่ีรับแต่งตั้งเป็นดาโตะ๊ยติุธรรมก็ถูกกดดนัจากพวก

เดียวกนั ท่ีสาํคญัก็คือ อุลามาอฺท่ีเป็น ท่ีเคารพนบัถือมากท่ีสุดจะอยูใ่นชนบทและต่อตา้นการคบคา้

สมาคมกบัขา้ราชการ ในกระบวนการต่อตา้นรัฐไทย อุลามาอฺเร่ิมเคล่ือนไหวทางการเมืองจาก 

“religious self-purification” หรือการเนน้ความบริสุทธ์ิทางศาสนาและต่อมาก็ผนวกเขา้ดว้ย 

“awakened nationalistic consciousness” หรือการฟ้ืนสาํนึกชาตินิยม แนวคิดพื้นฐานในการต่อสู้

ดงักล่าวก็คือพิจารณาวา่ฐานะท่ีตกตํ่าของมุสลิมภายใตก้ารปกครองของอาณานิคมเป็นผลมาจาก

ความเบ่ียงเบนออกจากหลกัคาํสอนดั้งเดิมของอลักุรอานและฮาดิษ วธีิท่ีจะฟ้ืนวฒันธรรมอิสลามและ

เรียกคืนอิสรภาพทางการเมืองก็คือกลบัไปหาตน้แหล่งและทาํตวัเองใหบ้ริสุทธ์ิ 

 ปฏิกิริยาในการถูกลดอาํนาจและการปรับเปล่ียนโครงสร้างอาํนาจของผูน้าํศาสนาก็คือการ

ต่อตา้นทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ หลงัจากการเปล่ียนแปลงแบบบูรณาการของรัชกาลท่ี 

5 รัฐแบบสุลต่านหมดอาํนาจลง แต่ผูน้าํศาสนายงัมีบทบาทนาํมวลชนใ นทอ้งถ่ิน โตะ๊ครูผูน้าํทาง

ศาสนามีบทบาทนาํในทอ้งถ่ินเล็กๆหลายแห่ง 65

66 ผูน้าํดงักล่าวก่อการลุกฮือข้ึนต่อตา้นอนัเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นความไม่พอใจตั้งแต่แรก ในสมยัรัชกาลท่ี 6 จึงมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

ถึงสองคร้ังท่ีนาํโดยโตะ๊ครู คือกบฏของโตะ๊แต ในปี พ .ศ. 2453 และฮจัหยบุีลบูเลาะในปี พ .ศ. 2454  

ในปี พ .ศ. 2465 ผูน้าํสายเจา้และผูน้าํศาสนาร่วมกนัก่อเหตุการณ์ลุกข้ึนสู้ท่ีบา้นนํ้าใส อาํเภอมายอ 

เมืองปัตตานี ในปีถดัมาก็มีการก่อเหตุลุกข้ึนจลาจลอีกเพราะรัฐไทยไปปิดโรงเรียนสอนศาสนา66

67  

การต่อสู้อยา่งเป็นทางการเกิดข้ึนภายใตก้ารนาํของฮ ะจีสุหลง (Hajji Sulong bin Abdul Kadir 

bin Muhammad al-Fatani) ซ่ึงมีจุดเด่นในดา้นบุคลิกภาพสะทอ้นความเป็นผูน้าํศาสนาท่ีเขม้แขง็ เขา

เป็นผูบ้รรยายวชิากฎหมายสาํนกัชาฟิอีท่ีมสัยดิอลัฮารามในปี พ .ศ. 2470 มีความคุน้เคยกบัความคิด

                                                 
65 Surin Pitsuwan, op.,cit, p.135-141   
66 นิธิ เอียวศรีวงศ,์ อา้งแลว้, หนา้ 2 
67 W.K. Che Man, op.cit., p. 63-4 กบฏดุซงยอ ในวนัท่ี 26 เมษายน  2491 ก็มีผูน้าํเป็นผูน้าํศาสนาช่ือฮาจีอบัดุล ราห์มาน    
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ของ Jamal al din al-Afghani (1839-1897) และโมฮมัมดัอบัดุล (1825-1905) ฮะหยสุีหลงยงัไดรั้บ

อิทธิพลจากนกัเคล่ือนไหวทางศาสนาของอินโดนีเซียผูซ่ึ้งตระหนกัในพลงัของอิสลามในฐานพลงั

ทางการเมือง ฮะจีสุหลงเนน้การเคล่ือนไหวและกิจกรรมทางการเมือง กิจกรรมทางสังคม เขากลบัมา

ปัตตานีในปี พ .ศ. 2473 และยดึอาชีพสอน ศาสนา การต่อตา้นรัฐไทยของเขาสะทอ้นแนวคิดของชน

ชั้นนาํทางศาสนาท่ีไม่เห็นดว้ยกบัรัฐไทยในการแทรกแซงอาํนาจของผูน้าํทางศาสนาอิสลามปัตตานีท่ี

เร่ิมมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 ฮะจีสุหลงจึงปฏิเสธการทาํประมวลกฎหมายอิสลามวา่ดว้ยคดีมรดกและ

ทรัพยสิ์นของรัฐบาลและไม่เขา้ร่วมในศาล โตะ๊กาลี นอกจากน้ียงัทาํหนา้ท่ีเป็นนายหนา้หรือตวัเช่ือม

ระหวา่งชุมชนมลายกูบัรัฐไทย (cultural broker) สรุปก็คือฮะจีสุหลงไม่ไวใ้จรัฐไทย  เขาเช่ือวา่การ

แทรกแซงระบบกฎหมายอิสลามของรัชกาลท่ี 5 เป็นการทาํใหอิ้สลามไม่บริสุทธ์ิ จุดยนืทางการเมือง

ของฮะหยสุีหลงก็คือยอมรับความร่วมมือทางการเมืองแต่ไม่ยอมใหมี้การแทรกแซงวฒันธรรม 

จุดเด่นอีกประการหน่ึงของฮะหยสุีห ลงก็คือการเขา้ใจต่อแนวคิดในการต่อสู้อยา่งเป็นระบบ

เพื่อรักษาอตัลกัษณ์ของปัตตานีทั้งทางการเมืองการปกครอง สังคมวฒันธรรม การศึกษาและทาง

เศรษฐกิจ ขอ้เรียกร้องของฮะหยสุีหลงจึงมีความหมายเชิงบูรณาการท่ีไม่เคยมีใครทาํมาก่อนนบัตั้งแต่

ปัตตานีถูกผนวกเขา้กบัรัฐไทยในปี พ .ศ. 2444 จากนโยบายบูรณาการประเทศของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ดงันั้น ขอ้เรียกร้องต่อรัฐไทยชุดน้ีจึงเป็นแบบฉบบัของการต่อสู้เพื่อความ

เป็นอิสระและการมีสิทธิในกา รจดัการตนเองของปัตตานีในดา้นต่างๆซ่ึงถูกสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั 

ขอ้เรียกร้อง 7 ประการดงักล่าวคือ67

68 

 1. ใหมี้การแต่งตั้งบุคคลผูห้น่ึงซ่ึงมีอาํนาจเตม็ในการปกครองส่ีจงัหวดัของปัตตานี นราธิวาส 

ยะลาและสตูล โดยเฉพาะใหมี้อาํนาจในการปลดยบัย ั้งหรือแทนท่ีขา้ราชการรัฐบาลทั้ งหมดได ้บุคคล

ผูน้ี้เกิดในทอ้งถ่ินในจงัหวดัหน่ึงของส่ีจงัหวดัและไดรั้บการเลือกตั้งโดยประชาชนเอง (ระบบการ

ปกครองพิเศษ) 

 2. ใหร้้อยละ 80 ของขา้ราชการในส่ีจงัหวดัเป็นคนมุสลิมท่ีเกิ ดภายในส่ีจงัหวดัดงักล่าว 

(ระบบราชการท่ีเป็นตัวแทน) 

 3. ใชภ้าษามลายแูละภาษาไทยเป็นภาษาราชการ (นโยบายสองภาษา) 

 4. ใหภ้าษามลายเูป็นภาษาสาํหรับใชใ้นการเรียนและสอนในโรงเรียนประถมศึกษา (นโยบาย

สองภาษา) 

 5. ใหใ้ชก้ฎหมายมุสลิมในศาลมุสลิมท่ีแยกต่างหากจากศาลแพง่ซ่ึงกอฎีนัง่ร่วมในฐานะผู ้

ประเมินดว้ย (ระบบยติุธรรมตามประเพณีวฒันธรรมและศาสนาอิสลาม) 

 6. รายไดแ้ละภาษีทั้งหมดท่ีไดจ้ากส่ีจงัหวดัใหน้าํไปใชใ้นส่ีจงัหวดัทั้งหมด (นโยบายอิสระ

ทางการคลัง) 

                                                 
68 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ , อา้งแลว้, หนา้ 92; Surin Pitsuwan, op.cit., p.152; Syukri, op.cit., p. 94 ในวงเล็บคือประเด็นทางนโยบายท่ี

ผูวิ้จยัคิดวา่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
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 7. ใหจ้ดัตั้งคณะกรรมการอิสลามท่ีมีอาํนาจเตม็ในการกาํหนดกิจการมุสลิ มทั้งปวง ภายใต้

อาํนาจสูงสุดของผูป้กครองรัฐตามระบุในขอ้ 1 (สภาอุลามาอฺ) 

จากการศึกษาของธเนศ อาภรณ์ สุวรรณ (2549) การอา้งเอกสารขอ้เสนอ 7 ขอ้ของฮะหยสุี

หลงมีอยูห่ลายแหล่งท่ีอาจจะมีรายละเอียดบางอยา่งแตกต่างกนั แต่แหล่งอา้งอิงท่ีน่าจะใกลเ้คียง

ตน้ฉบบัมากท่ีสุดน่าจะเป็นของนางบาร์บารา วทิทิง ฮัม-โจนส์ (Barbara Whittingham-Jones) 

รายละเอียดในแต่ละขอ้เรียกร้องจะคลา้ยกนัแต่ท่ีต่างกนัก็คือเรียกร้องใหป้กครอง 4 จงัหวดัเป็นแควน้

หน่ึง โดยมีผูด้าํรงตาํแหน่งอยา่งสูงใหมี้อาํนาจในการศาสนาอิสลาม ใหมี้ขา้ราชการชาวมลายรู้อยละ 

80 ใหค้ณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัมีเอกสิทธิออกระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบติัทางศาสนา

อิสลามโดยความเห็นชอบของผูมี้อาํนาจสูงสุด และใหศ้าลพิจารณาตามกฎหมายอิสลามแยกออกจาก

ศาลจงัหวดัโดยมีโตะ๊กาลี (กอฎี ) หรือดะโตะ๊ยติุธรรมตามสมควรและมีเสถียรภาพในการช้ีขาด 

ขอ้เสนอในแนวทางดงักล่าวค่อนขา้งเขม้ขน้ในแนวทางของระบบการเมืองตามหลกัศาสนาอิสลาม  

รัฐบาลในสมยัหลวงธาํรงนาวาสวสัด์ิไดพ้ิจ ารณาขอ้เรียกร้องดงักล่าวเป็นขอ้ๆ และมีการ

สนองตอบเป็นบางขอ้ เช่นการยอมรับใหมี้เสรีภาพในทางศาสนา แต่ไม่ยอมรับใหมี้การปกครองเป็น

อิสระหรือการปกครองตนเองบนพื้นฐานของการมีอตัลกัษณ์เฉพาะของตนเองได ้ดว้ยเห็นวา่รูปแบบ

การปกครองเวลาน้ีดีอยูแ่ลว้ ถา้เป็นแบบมณฑลจะเป็นก ารแบ่งแยก แต่ก็รับไปพิจารณารูปแบบการ

ปกครองใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน นอกจากน้ีจะพิจารณาใหสิ้ทธิแก่นกัเรียนมลายมุูสลิมเขา้เป็นนกัเรียนนาย

ร้อยในเหล่าทหารและตาํรวจได ้ส่วนท่ีตอ้งการใหมี้ราชการมุสลิมถึงร้อยละ 80 นั้นเป็นไปไม่ไดใ้น

ระยะเวลาอนัเร่งด่วนเพราะส่วนมากคนมลายมุู สลิมในพื้นท่ียงัขาดคุณสมบติัตามพระราชบญัญติั

ระเบียบขา้ราชการพลเรือนโดยเฉพาะขอ้เรียกร้องในดา้นการศาลนั้นรัฐบาลดาํเนินการแต่งตั้ง

ดะโตะ๊ยติุธรรมจงัหวดัละ 2 คนแต่ไม่มีความเห็นให้  “แยกศาลศาสนา ” ตามคาํร้องขอ ขอ้เรียกร้อง

ดงักล่าวไม่ไดรั้บการพิจารณาอีกหลงัจากการรัฐ ประหารปี พ .ศ. 2490 ซ่ึงทาํใหมี้การจบักุมฮะหยสุี

หลงและตามมาดว้ยเหตุความไม่สงบอีกหลายคร้ังและลุกลามไปอยา่งกวา้งขวางในสมยัจอมพล ป . 

พิบูลสงคราม รัฐบาลมองดูการเคล่ือนไหวดงักล่าววา่เป็นการกระทาํของ “ .... บุคคลท่ีมกัใหญ่ใฝ่สูง

ฉวยโอกาสหาทางถีบตวัข้ึนเป็นใหญ่ ....”69

กล่าวโดยสรุป จะเห็นไดว้า่การบูรณาการเมืองการปกครองของสยามในดินแดนปัตตานี 

ยะลา นราธิวาสมีผลอยา่งมากท่ีจะทาํใหโ้ครงสร้างชนชั้นนาํเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรง กลุ่มท่ีไดรั้บ

ผลกระทบอยา่งมากนอกจากจะเป็นชนชั้นนาํสายเจา้เมืองในระบบสุลต่านแลว้ อีกกลุ่มท่ีไดรั้บ

ผลกระทบก็คือกลุ่มผูน้าํทางศาสนา อุลามาอฺหรือโตะ๊ครู ระบบการเมืองการปกครองแบบใหม่ท่ีสยาม

นาํมาบงัคบัใชท้าํใหช้าวมลายปัูตตานี โดยเฉพาะชนชั้นนาํขาดสาํนึก ความเป็นเจา้ของ ผลท่ีตามมาก็

คือขาดความไวว้างใจและความเขา้ใจระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐกบัประชาชน  ประเด็นท่ีทาํใหเ้กิดขอ้

 

                                                 
69 ดุรายละเอียดการต่อสู้ของฮะหยสุีหลงและผลกระทบต่อการต่อสู้และความรุนแรงในช่วงเวลาดงักล่าวอยา่งละเอียดในธเนศ อาภรณ์

สุวรรณ, อา้งแลว้, หนา้ 90-113; Ahmad Fathy Al-Fatani อา้งแลว้ หนา้ 92-99; Syukri, op.cit., p. 93-101 



 37 

ขดัแยง้มาก ก็คือเร่ืองกฎหมายและนิติศาสตร์ ซ่ึงแนวคิดในการจดัการทางกฎหมายของไทยขดักบั

หลกัพื้นฐานของรัฐสุลต่านแบบปัตตานีดั้งเดิมซ่ึงยกใหก้บัผูมี้อาํนาจทางศาสนา กฎหมายในสังคม

อิสลามเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะเป็นการแสดงออกซ่ึงเจตนาของพระเจา้ ในโครงสร้างอาํนาจแบบน้ีผูมี้

อาํนาจคืออุลามาอฺซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมายอิสลาม ผูน้าํศาสนาจึงเช่ือวา่การใชก้ฎหมายอิสลาม

ดา้นครอบครัวและมรดกโดยใหอ้ยูใ่นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องไทยนั้นไม่เพียงพอท่ีจะ

เป็นของอิสลาม ซ่ึงอาจจะรวมถึงกฎหมายอาญาดว้ย ความขดัแยง้จึงดูจะรุนแรงมากข้ึนเม่ือประเด็น

ไปเก่ียวขอ้งกบัศาสนา 

การต่อสู้และความขดัแยง้ในเร่ืองโครงสร้างอาํนาจและสัมพนัธภาพอาํนาจท่ีไม่ลงตวัท่ีสุดก็

สะทอ้นออกมาอยา่งรุนแรงในกรณีของฮะหยสุีห ลง อนัจบลงอยา่งน่าเศร้าและนาํมาสู่การเผชิญหนา้

กนัอยา่งรุนแรงในกรณีหมู่บา้นเบลุกาสาเมาะในปี พ .ศ. 2490 และกรณีกบฏดุซง ยอในปี พ.ศ. 2491 

สัญลกัษณ์ของการต่อสู้ชาตินิยมกลายเป็นประเด็นทางศาสนาอยา่งชดัเจนคือในปี พ.ศ. 2491 ผูน้าํทาง

ศาสนาของทั้งฝ่ังไทยและมาเลเซียเรียกร้องใหท้าํจิฮาดต่อทางการไทย นบัเป็นการประกาศจีฮาดคร้ัง

แรกอยา่งเป็นทางการต่อรัฐไทย69

70 

 

โครงสร้างชนช้ันนําปัตตานีกบัการบูรณาการชาติด้วยระบบการศึกษา 

 จากการวเิคราะห์ท่ีผา่นมาขา้งตน้ จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ธรรมชาติของสังคมปัตตานีใน

อดีตท่ีสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนัทาํใหช้นชั้นนาํทางศาสนามีบทบาทนาํในกิจกรรมชุมชน กิจกรรมทุก

อยา่งในหมู่บา้นจะใหค้วามสาํคญักบัศาสนา ดงันั้นในโอกาสสาํคญัทางศาสนา พิธีกรรมและประเพณี

จะตอ้งใหผู้น้าํทางศาสนาเขา้มาเก่ียวขอ้ง ชนชั้นนาํทางศาสนายงัป ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางภายใน

ชุมชนและเป็นตวัเช่ือมระหวา่งประชาชนกบัรัฐบาล กลุ่มดงักล่าวจึงไดรั้บการเคารพนบัถือและไดรัับ

การพิจารณาวา่เป็นผูน้าํท่ีมีความชอบธรรมท่ีสุดในชุมชน จุดท่ี สาํคญัก็คือ ในบรรดาชนชั้นนาํทาง

ศาสนาทั้งหมด ครูสอนศาสนาเป็นกลุ่มท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด เพราะบทบาทของพวกเขาก็คือผูใ้ห้

การศึกษาทางดา้นศาสนาและมีอาํนาจอนัล้ีลบัทาํใหพ้วกเขาอยูใ่นสถานภาพท่ีสูงกวา่ชนชั้นนาํกลุ่ม

อ่ืน70

71 ครูสอนศาสนาเป็นผูมี้ความรู้ในทางศาสนา พวกเขาจะมี หนา้ท่ีสอนในโรงเรียนปอเนาะและ

โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ในมสัยดิและบาลาเซาะ ในชุมชน ครูสอนศาสนาไดรั้บฐานะเป็นชนชั้น

นาํเพราะมีการศึกษาทางศาสนาและมีอาชีพสอนศาสนา  

ครูสอนศาสนาอาจจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ครูสอนศาสนาแบบเก่าตามจารีตประเพณี 

(โตะ๊ครู) และครูสอนศาสนาแบบใหม่ท่ีไม่ใช่จารี ตประเพณี (อุสตาซ)  ครูสอนศาสนาแบบเก่าคือผูท่ี้

ไดรั้บการศึกษาศาสนาจากสถาบนัการศึกษาแบบเก่าตามโรงเรียนปอเนาะในทอ้งถ่ิน ในมสัยดิหรือ

จากเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย พวกน้ีถือวา่เป็นผูมี้อาํนาจความชอบธรรมมากท่ีสุดในเร่ืองเก่ียวกบั

                                                 
70 Surin Pitsuwan, op.cit., p. 162; ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, อา้งแลว้, หนา้ 109  
71 Wan Kadir bin Che Man, op.cit., p. 167 
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อิสลามและเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลและไดรั้บการเคารพนบัถือมากท่ีสุดในกลุ่มของชนชั้นนาํทางศาสนา ครู

สอนศาสนาท่ีเรียกวา่อุสตาซส่วนใหญ่จบการศึกษาอยา่งเป็นทางการจากโรงเรี ยนสอนศาสนาและ

จากมหาวทิยาลยั  ส่วนมากคนพวกน้ีจะจบการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัจากประเทศตะวนัออกกลาง

และประเทศอาฟริกาเหนือ หรือจากโรงเรียนสอนศาสนาในมาเลเซียและอินโดนีเซีย อุสตาซเป็นกลุ่ม

ผูน้าํศาสนาท่ีมีความสาํคญัและอิทธิพลมากเป็นลาํดบัสอง71

72 

การเปล่ียนแปลงท่ีรัฐไทยกระทาํต่อระบบการศึกษาทางดา้นศาสนาของปัตตานีก็มีผลต่อชน

ชั้นนาํดว้ย ฐานท่ีสาํคญัของความคิดอนุรักษนิยมแบบมลายมุูสลิม ตั้งอยูท่ี่ระบบการศึกษาแบบเก่า

หรือระบบโรงเรียนปอเนาะ ส่วนการศึกษาแบบใหม่ ในสายสามญั ก็เป็นฐานในการสร้างชนชั้นนาํ

ใหม่ 72

73 รัฐไทยก็พยายามสร้างชนชั้นนาํใหม่ท่ีมาจากคนส่วนนอ้ยใหท้าํงานในระบบราชการและ

ข้ึนอยูก่บัรัฐชาติ การต่อสู้อยา่งรุนแรงในเร่ืองการศึกษาเร่ิมในปี พ .ศ. 2465 ชนชั้นนาํมลายมุูสลิมมอง

วา่กฎหมาย การศึกษาภาคบงัคบั ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการทาํใหค้นปัตตานีกลายเป็นคนสยาม 

(Siamifying) พร้อมทั้งละทิ้งศาสนาและวฒันธรรมของตนเอง ประเด็นท่ีสาํคญัสาํหรับพวกเขาก็คือ

ไม่ควรเปิดตวัเด็กรุ่นใหม่สู่ระบบการศึกษาท่ีทาํใหพ้วกเขาถูกหนัเหออกจากแนวท างศาสนาอิสลาม 

ผลท่ีตามมาก็คือมีการต่อตา้นการบงัคบัใชก้ ฎหมายการศึกษ าภาคบงัคบัของไทยและการแบ่งรายได้

ภาษีท่ีเก็ บมาจากคนมลายใูหส่้วนกลาง ในปี พ .ศ. 2465 จึงเกิดกบฏท่ีหมู่บา้นนํ้าใสท่ีอาํเภอมายอ 

จงัหวดัปัตตานี ดงัท่ีกล่าวไปแลว้  โดยมีผูน้าํคือ ตนก ูอบัดุลกาเดห์ กามารุ ดดินอดีตเจา้เมืองปัตตานี 

(ร่วมกบัผูน้าํศาสนา) ปลุกระดมใหมี้การต่อตา้นรัฐไทยท่ีประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประถมศึกษาภาค

บงัคบั โดยในกฎหมายบงัคบัใหเ้ด็กมลายมุูสลิมทุกคนเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษาไทย จนเกิดการ

ปะทะกนัระหวา่งชาวบา้นกบัทหารและตาํรวจ ซ่ึงจบลงดว้ยการปราบป รามอยา่งรุนแรง ในปีถดัมา 

(2466) ทางการไทยก็สั่งปิดโรงเรียนสอนศาสนามีผลทาํใหก้ารประทว้งต่อตา้นขยายตวัลุกลาม

ออกไปและรัฐบาลไทยตอ้งส่งกองกาํลงัเขา้มาปราบปรามอยา่งรุนแรง73

74 

ผลจากการลุกฮือต่อตา้นของประชาชนต่อรัฐไทยทาํใหพ้ระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกลา้

เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 หนัมาทบทวนนโยบายเก่ียวกบัภาคใต ้นโยบายของรัฐไทยต่อความขดัแยง้ใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตก้็เร่ิมมีการปรับตวัอีก ดงัปรากฏใน “สมุดคู่มือสาํหรับขา้ราชการ

กระทรวงมหาดไทยท่ีรับราชการในมณฑลท่ีมีพลเมืองท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ” ซ่ึงมีการระบุให้

ระมดัระวงัการจดัการในประเด็นเก่ี ยวกบัศาสนาอิสลาม 16 ประเด็น ระเบียบและวธีิการปฏิบติัใดท่ี

                                                 
72 Wan Kadir bin Che Man, ibid., p. 110-111 น่าสงัเกตวา่เม่ือมีการกล่าวถึงผูน้าํศาสนาในช่วงนั้นโดยนกัวิเคราะห์แนวชาตินิยมมลาย ู

มิไดมี้การกล่าวให้ความสาํคญักบับทบาทของอิหม่ามซ่ึงดูเหมือนวา่เป็นตาํแหน่งท่ีถูกดึงเขา้มาอยูใ่นโครงสร้างรัฐไทยตามพระราช

กาํหนดศาสนูปถมัภฝ่์ายอิสลาม พ.ศ. 2488  นอกจากน้ียงัไม่มีการกล่าวถึงตาํแหน่งดะโตะ๊ยติุธรรมดว้ยเหตุผลเดียวกนั (ความเห็นของ

ผูวิ้จยั) 
73 Surin Pitsuwan, op.cit., p. 173 
74 W. K. Che Man, op. cit., p. 64 
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ทาํใหป้ระชาชนรู้สึกวา่เป็นการเบียดเบียนกดข่ีศาสนาอิสลาม “ตอ้งยกเลิกแกไ้ขทนัที ”75

อยา่งไรก็ตาม นโยบายการผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมของรัฐไทย โดยเฉพาะในดา้น

การศึกษาก็เป็นส่ิงท่ีถูกนาํมาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง  โครงสร้างทางการเมืองและสังคมของปัตตานีตั้งอยูบ่น

ฐานของหลกัการอิสลามและประเพณีวฒันธรรมมลายซ่ึูงเกิดข้ึนในยคุก่อนอิสลาม ในขณะท่ี สถาบนั

ศาสนาของโรงเรียนปอเนาะและผูน้าํศาสนามีฐานะสาํคญัในสังคมมลายปัูตตานี ดงันั้นการรุก ต่อ

โรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนสอนศาสนาเป็นการรุกต่อโครงสร้างชนชั้นนาํท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด  

กระบวนการเร่ิมมาตั้งแต่การออกกฎหมายการศึกษาภาคบงัคบัในปี พ .ศ. 2464 ดงักล่าวขา้งตน้  ต่อมา

ก็มีความพยายามผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2482 ภายใตน้โยบายชาตินิยมของจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชนปี พ .ศ. 2492 บงัคบัใหโ้รงเรียนเอกชนทุกแห่งจด

ทะเบียนกบักระทรวงศึกษาธิการ และหลกัสูตรตอ้งเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

ต่อมาได้มีโครงการปรับปรุงระบบการศึกษาปอเนาะในปี พ .ศ.2504 ซ่ึงอยูใ่นกรอบการพฒันาของ

จอมพลสฤษด์ิ ธนรัชต ์กระทรวงศึกษาธิการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบจดทะเบียนโรงเรียนปอเนาะทั้งหมด 4 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยพื้นท่ีทั้งหมดถูกรวมกนัเป็นเขตการศึกษาท่ี 2 มีศูนยก์ลางการศึกษาและ

วจิยัอยูท่ี่จงัหวดัยะลา มีหนา้ท่ีสอดใส่หลกัสูตรสามญัเขา้ไปในโรงเรียนปอเนาะ แนวความคิดพื้นฐาน

ในการกาํหนดนโยบายก็คือแทนท่ีจะสร้างสถาบนัข้ึนใหม่ซ่ึงจะถูกต่อตา้น รัฐใชว้ธีิเกล้ียกล่อมให้

สถาบนัเก่ายอมรับระบบใหม7่6

77  

 การปรับตวั

ดงักล่าวแสดงวา่ ดา้นหน่ึงฝ่ายรัฐไทยเองมีการตระหนกัถึงปัญหาความแตกต่างทางวฒันธรรมอยู่

พอสมควร แต่ในอีกดา้นหน่ึ ง มีการวเิคราะห์วา่อาจจะเป็นไปไดว้า่ในช่วงปี พ .ศ.2466-2481 รัฐบาล

สยามเกรงวา่องักฤษอาจจะยกเลิกสนธิสัญญา 2452 ซ่ึงแบ่งเขตแดนระหวา่งสยามและสหพนัธรัฐมลา

ยาขององักฤษ แลว้ผนวกเอาจงัหวดัมลายขูองสยามไปรวมกบัสหพนัธรัฐ จึงทาํใหรั้ฐบาลท่ีกรุงเทพ

ตอ้งวางนโยบายการปกครองใหม่โดยใหมี้การอะลุ่มอล่วยมากข้ึน เช่นยอมใหใ้ชก้ฎหมายชาริอะห์ใน

เร่ืองมรดกและครอบครัวดว้ยความหวงัวา่จะบรรเทาการต่อตา้นของชาวมลายมุูสลิมลงบา้งอนัเป็น

เหตุใหอ้งักฤษใชอ้า้งในการผนวกดินแดนใต ้รัชกาลท่ี 6 จึงทรงส่งคนลงไปศึกษาสถานการณ์ใน

ภาคใตเ้พื่อวาง “รัฐประสาสน์ของรัฐบาล” ใหม่75

76    

 ในเวลาต่อมารัฐไทยก็พยายามสร้างระบบใหม่ในการบูรณาการ การศึกษา ในระบบใหม่นั้น 

โรงเรียนปอเนาะสามารถรักษาลกัษณะพิเศษในฐานะโรงเรียน สอนศาสนา ไวไ้ด้  แต่รัฐบาลจะให้

รางวลัจูงใจ ถา้ปอเนาะเปล่ียนตวัเองเป็นโรงเรียนเอกชน (โรงเรียนราษฎร์) สอนศาสนาอิสลาม น่ีเป็น

                                                 
75 ดูรายละเอียดนโยบายดงักล่าวใน รศ. ดร. สุรชาติ บาํรุงสุข, วิกฤติใต!้ สู้ดว้ยยทุธศาสตร์และปัญญา, กรุงเทพ: สาํนกัพิมพ ์Animate 

Group, 2547 หนา้ 30-33 
76 นิธิ เอียวศรีวงศ ์“สงัเขปประวติัศาสตร์มลายปัูตตานี” ใน นิธิ เอียวศรีวงศ ์บรรณาธิการ, ความรู้เบ้ืองตน้ มลายศึูกษา, สาํนกัพิมพ์

อมรินทร์, 2550, หนา้ 42; W. K. Che Man, op. cit., p. 64 
77 Surin Pitsuwan, op.cit., p. 188-9; W. K. Che Man, op. cit., p. 97-98 
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นโยบาย “สร้างสรรค์” ท่ีพยายามรักษาความเป็น  “เอกชน” ของโรงเรียนปอเนาะเอาไว ้แต่เปล่ียนไป

เป็นข้ึนอยูก่บักฎเกณฑข์องรัฐบาลท่ีทาํใหพ้วกเขาไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐ  ในระยะแรกระหวา่ง 

พ.ศ. 2504-2509 รัฐยงัไม่มีการพดูถึงการเปล่ียนแปลงหลกัสูตร เจา้ของโรงเรียนหรือบาบอ- อุลามาอฺ

ตอ้งการเงินสนบัสนุน จึงมีลกัษณะ การเขา้ร่วมอยา่งระมดัระว ั ง (restrained participation) จนถึงปี 

พ.ศ. 2513 (1970) โรงเรียนปอเนาะทั้งหมด 463 โรงเรียน ยอมลงทะเบียนกบักระทรวงศึกษาธิการ อุ

ลามาอฺเจา้ของโรงเรียนใชว้ธีิการเขา้ร่วมอยา่งมีเง่ือนไขเหมือนอยา่งท่ีเคยทาํกบัการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองในช่วงปี พ.ศ. 247577

78 ต่อมาในปี พ.ศ.2511 รัฐบาลเร่ิมจาํกดัการลงทะเบียนเพิ่มโรงเรียนปอเนาะ

และบงัคบัใหโ้รงเรียนปอเนาะสอนภาษาไทย โรงเรียนท่ียอมสมคัรใจเปล่ียนหลกัสูตรจะเรียกช่ือใหม่

วา่ “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ” กฎเกณฑใ์หม่จะถูกบงัคบัใชภ้ายในปี พ .ศ.2511 ภาษาไทย

จะเป็นภาษาท่ีใชส้อนและหลกัสูตรศาสนาตอ้งลดลง เพื่อใหมี้การศึกษาสามญัดว้ย 

ในอีกดา้นหน่ึง กระบวนการน้ีก็ทาํใหเ้กิดการ พยายามปรับนโยบายของรัฐดว้ย รัฐไทยหรือ

เจา้หนา้ท่ีรัฐใชว้ธีิการจดัการเปล่ียนปอเนาะใหเ้ป็นโรงเรียนเอกชนอยา่งเป็นขั้นตอน ซ่ึงในขั้นตอน

แรกไดรั้บการยนิยอมจากโตะ๊ครู แต่ความไม่รู้แ ละไม่สาํนึกระวงัในความแตกต่างทางวฒันธรรม ทาํ

ใหห้ลกัสูตรพุทธศาสนาไม่ถูกปรับในหลกัสูตรสามญั และบุคลากรไทยพุทธก็ไม่ไดถู้กเตรียมสาํหรับ

การศึกษาในแบบสหวฒันธรรม ทาํใหก้ารปรับตวัเป็นปัญหาในระยะยาวของระบบการศึกษาแบบ

ใหม่ การบงัคบัใหโ้รงเรียนปอเนาะเปล่ียนไปเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยใชห้ลกัสูตร

ไทยซ่ึงแบ่งดว้ยความเป็นไทยและพุทธ จึงไดรั้บการต่อตา้นในช่วงปี พ.ศ.2508-2514 โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ในปี พ.ศ. 2514 มีโรงเรียนปอเนาะปิดตวัเอง 104 แห่ง เพื่อประทว้งรัฐไทย ในน้ีเป็นการจุดกระแส

การก่อตวัของขบวนการแบ่งแยกดินแดนข้ึนมาอีกใ นปี พ .ศ. 2511 จุดมุ่งหมายการปฏิรูปของ

กระทรวงศึกษาธิการท่ีสาํคญัคือ สร้างความเป็นไทย สร้างภาษาไทย และระบบการศึกษาสามญัซ่ึงไป

กระทบอตัลกัษณ์มลายมุูสลิมอยา่งรุนแรง78

79 

เม่ือมีความพยายามจะเปล่ียนโรงเรียนปอเนาะใหใ้ชภ้าษาไทยและสอนหลกัสูตรสามญัตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2504 คุณภาพการศึกษาอิสลามก็ลดลง คนมลายมุูสลิมจาํนวนมากก็ถูกส่งไปศึกษาตะวนัออก

กลางเพื่อศึกษาอิสลาม นกัเรียนดงักล่าวส่วนมากไดรั้บทุนจากตะวนัออกกลางและมีความรู้สึก

ปฏิปักษต่์อรัฐไทย ในอีกดา้นหน่ึง รัฐก็มีการปรับตวัเพื่อแกปั้ญหาดว้ยการสร้างคนอีกกลุ่มหน่ึงข้ึนมา 

ดว้ยการสร้างชนชั้นนาํใหม่ท่ีมีการศึกษาสายสามญั  นโยบายดงักล่าวเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี  10 มีนาคม พ.ศ. 

2513 กระทรวงมหาดไทยกาํหนดโควตา้ใหน้กัเรียนมลายมุูสลิมไดรั้บการเขา้เรียนในมหาวทิยาลยั

โดยไม่ตอ้งผา่นการสอบคดัเลือกปกติ มีการใหทุ้นการศึกษา 1,000 บาทต่อนกัเรียน 16 คน/ปี ดว้ย

ระบบดงักล่าว คนมลายมุูสลิมจาํนวนหลายร้อยคนก็จบการศึกษาจากมหาวทิยาลยัและ

สถาบนัการศึกษาอ่ืน และถูกบรรจุในระบบราชการไทย คนมุสลิมท่ีไดรั้บการศึกษาแบบไทยเหล่าน้ี

                                                 
78 เหมือนอยา่งกรณีมะไฮยดิดินในช่วงหลงัการอภิวฒัน์ 2475 ใหม่ๆ ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
79 Surin Pitsuwan, op.cit., p. 192-4 
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ค่อยๆถูกบูรณาการเขา้สู่ชาติไทย และถูกเรียกวา่ “คนไทยมุสลิม” เด็กนกัเรียนทุนและผูท่ี้รับการศึกษา

แบบสามั ญท่ีเป็นขา้ราชการถูกมองวา่เป็นผูถ่้วงดุลอาํนาจกบัปัญญาชนมุสลิมท่ีจะจบมาจาก

ต่างประเทศและมีบทบาทนาํในชุมชนในอีกทิศทางหน่ึง79

80 

 กล่าวโดยสรุป นโยบายบูรณาการทางการเมืองโดยผา่นระบบการศึกษาถูกดาํเนินการอยา่ง

เป็นขั้นเป็นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. การขยายโรงเรียนประถมศึกษาในทุกๆหมู่บา้น 

2. การขยายโรงเรียนมธัยมศึกษาในทุกอาํเภอ 

3. การสร้างโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นตน้ในทุกเมืองของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

4. การสร้างวทิยาลยัครูยะลาและมหาวทิยาลยัคือมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขต

ปัตตานี 

5. เปล่ียนโรงเรียนปอเนาะไปเป็นระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีรัฐใหก้าร

สนบัสนุนทางการเงิน 

6. นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 มีการกาํหนดโควตา้สาํหรับการรับนกัศึกษามลายมุูสลิมใหเ้ขา้

เรียนมหาวทิยาลยัในประเทศส่วนกลาง 

7. การรับคนมลายมุูสลิมท่ีจบการศึกษาในระบบไทยเขา้สู่ระบบราชการ 

ปัญหาของนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในช่วงเวลาดงักล่าวเกิดจากกรอบของนโยบายการ 

สร้างบูรณาการและเอกภาพของชาติซ่ึงเป็นแนวทางสาํคญัในการปฏิรูปการศึกษา เดิมของปัตตานี ทั้ง

ระบบ รัฐตอ้งการใหเ้กิดความร่วมมือกนัระหวา่งชาวบา้นมุสลิมกบัขา้ราชการไทยเพื่อใหเ้กิดบูรณา

การแห่งชาติ ส่ิงน้ีถูกถือเป็นปัจจยัสาํคญัของนโยบายผสมกลมกลืนและบูรณาการแห่ง ชาติ แต่ภายใต้

กรอบดงักล่าวขีดจาํกดัก็เกิดข้ึน ขา้ราชการมุสลิมซ่ึงถูกสร้างข้ึนมาในระบบการศึกษาแบบของรัฐและ

เป็นคนกลุ่มนอ้ยในระบบราชการ มีจาํนวนเพียงนอ้ยนิดในระบบราชการจงัหวดัภาคใต ้ติดอยูก่บั

ความรู้สึกขดัแยง้กนัสองอยา่ง ดา้นหน่ึงขอ้เรียกร้องของระบบราชการท่ีตอ้ งการความผสมกลมกลืน

และความจงรักภกัดีต่อรัฐท่ีเป็นคนพุทธส่วนใหญ่ กบัขอ้เรียกร้องตอ้งการของประชาชนท่ีตอ้งการ

การปฏิบติัท่ีดี เม่ือขา้ราชการท่ีเป็นมุสลิมเปล่ียนช่ือเป็นไทยพวกเขาก็สูญเสียความเช่ือมัน่ไวว้างใจ

จากประชาชนเพราะ เป็นการปฏิเสธวฒันธรรมของตนเอง แต่ถา้ขา้ ราชการเหล่าน้ีเขา้ถึงประชาชน มี

ความสัมพนัธ์ใกล้ ชิดกบัประชาชนในทอ้งถ่ินและป ฏิเสธท่ีจะยอมรับความกดดนัในระบบราชการ  

พวกเขาก็จะเสียอนาคตในอาชีพของตน ดงันั้น แมว้า่จาํนวนขา้ราชการมลายมุูสลิมจะมีจาํนวนมาก

ข้ึนอนัเน่ืองมาจากนโยบายการศึกษาเพื่อการผสมกลมกลืนและบูรณาการ คนเหล่าน้ีจะมีบทบาทนอ้ย

มากในการเช่ือมช่องวา่งระหวา่งชาวบา้นมุสลิมกบัรัฐ  

                                                 
80 Surin Pitsuwan, op.cit., p. 204; W. K. Che Man, op. cit., p. 164 
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 แต่ในอีกดา้นหน่ึง ส่ิงท่ีไม่ควรมองขา้มก็คือนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐก็ประสบ

ความสาํเร็จในระดบัหน่ึงซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงและปรับตวัในกลุ่มชนชั้นนาํมลายมุูสลิมเองดว้ย 

โดยเฉพาะในระบบการศึกษา ชนชั้นนาํทางการศึกษาแบบเก่าบางส่วนก็มีแนวคิดท่ีจะพฒันาโรงเรียน

ปอเนาะซ่ึงแต่เดิมเป็นโรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนแบบหลวมๆไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอนใหเ้ป็น

ระบบมากข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล กระบวนการไดเ้ร่ิมมาตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองและ

นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาโรงเรียนปอเนาะก็เร่ิมมีการปรับเปล่ียนกลายเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามมากข้ึน การปรับตวัมีลกัษณะสองดา้น ดา้นหน่ึงเม่ือเผชิญหนา้กบันโยบายรัฐบาล อีกดา้นหน่ึง

ผูน้าํมุสลิมส่วนหน่ึงก็เร่ิมมีความคิดวา่ทาํอยา่งไรจึงจะปรับปรุงสถาบนัการศึกษาศาสนาใหเ้ขา้กบั

นโยบายการศึกษาของชาติและในขณะเดียวกนัก็สามารถท่ีจะรักษามรดกศาสนาอิสลามไวไ้ด ้พอ่แม่

ชาวมุสลิมในภาคใตจ้าํนวนมากไดเ้ร่ิมส่งลูกหลานไปเรียนต่อในประเทศเพื่อนบา้นท่ีนบัถือศาสนา

อิสลาม รวมทั้งประเทศในตะวนัออกกลางมากข้ึน เร่ิมตั้งแต่ปี พ .ศ. 2503 เป็นตน้มา กระบวนการน้ี

ก่อใหเ้กิดการผสมผสานของระบบการศึกษาทอ้งถ่ินกบัระบบการศึกษาของโลกภายนอกมากยิง่ข้ึน80

81  

กล่าวในอีกแง่หน่ึง ระบบการศึกษาแบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีถูกกาํหนดโดย

รัฐบาลไทย กลายรูปเป็นการศึกษาแบบใหม่หรือมาดราซาห์ (Madrasah) ซ่ึงไดใ้หพ้ื้นฐานในวชิา

แขนงต่างๆเพื่อเตรียมนกัศึกษาท่ีจะเขา้ไปเรียนต่อในมหาวทิยาลยัอลั-อสัฮาร์และมหาวทิยาลยัอ่ืนๆใน

กรุงไคโรของประเทศอิยปิต ์รวมทั้งสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศท่ีนบัถือศาสนาอิสลามอ่ืนๆใน

ตะวนัออกกลาง นกัวชิาการอิสลามทาํการศึกษาพบวา่ในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 นกัศึกษาจาก

จงัหวดัภาคใต้ โดยเฉพาะจากจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่จะไปศึกษาท่ีเมืองเมกกะ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย แต่ตั้งแต่ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มานกัศึกษาส่วนใหญ่จะไปศึกษาท่ีอลั- อสั

ฮาร์ในประเทศอิยปิต ์พฒันาการของระบบการศึกษาไทยในทศวรรษของ พ .ศ. 2503 และพ.ศ. 2513 

ทาํใหน้กัศึกษาจากประเท ศไทยมีพื้นฐานความรู้ทั้งในวชิาสามญั วชิาศาสนา และภาษาอาหรับดีกวา่

ในรุ่นก่อนๆเป็นผลใหไ้ดรั้บความสาํเร็จเม่ือไปศึกษาต่อในต่างประเทศมากข้ึน 81

82 ในระบบการศึกษา

แห่งชาติ นกัเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็สามารถท่ีจะเลือกเรียนต่อในสาขาวชิา

ใดๆก็ไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั ในปัจจุบนันกัเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงมีโอกาสท่ีจะ

ไปศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีนบัถือศาสนาอิสลามดีกวา่นกัเรียนใน

ทศวรรษของ พ.ศ. 2493 และ พ.ศ. 2503 

  

                                                 
81 สุเทพ สุนทรเภสชั, “ปอเนาะ มรดกสถาบนัการศึกษากบับูรณาการทางศาสนาและสงัคมของชาวมาเลยม์ุสลิมในจงัหวดัภาคใตข้อง

ประเทศไทย ,” ใน สุเทพ สุนทรเภสชั , ชาติพนัธุ์สมัพนัธ์ แนวคิดพ้ืนฐานทางมานุษยวิทยาในการศึกษาอตัลกัษณ์ กลุ่มชาติพนัธุ์ 

ประชาชาติและการจดัองคก์รความสมัพนัธ์ทางชาติพนัธุ์, กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2548, หนา้ 236-237   
82 สุเทพ สุนทรเภสชั , เพ่ิงอา้ง, หนา้ 238; Hasan Madmarn, The Pondok and Madrasah in Pattani, Bangi: Penebit  Universiti 

Kebangsaan Malaysia, 2002, p. 70-71 
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การเปลีย่นแปลงโครงสร้างอาํนาจ: ชนช้ันนําสายทางศาสนาและชนช้ันนําสายทางโลก 

ประเด็นสาํคญัท่ีไม่ควรมองขา้มก็คือ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างอาํนาจชนชั้นนาํในสังคมปัตตานี ยะลาและนราธิวาสในยคุต่อมาจนถึงปัจจุบนัดว้ย เพราะ

ในขณะท่ีชนชั้นนาํเก่าตามประเพณี (ทั้งชนชั้นนาํสายเจา้และสายศาสนา ) พยายามรักษาสถานภาพ

ตนเองและต่อสู้ ดว้ยสถาบนัศาสนาและการศึกษาทางศาสนา รัฐก็พยายามเบียดขบัและกดดนัดว้ย

ระบบการศึกษาแบบใหม่ท่ีมีจุดเนน้ในการศึกษาทางโลกหรือท่ีเรียกวา่ secularization กระบวนการน้ี

เร่ิมตั้งแต่การใชพ้ระราชบญัญติัประถมศึกษาแห่งชาติในปี 2464 และการบงัคบัใหเ้ปล่ียนระบบ

ปอเนาะซ่ึงเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในช่วงตั้งแต่ปี พ .ศ. 2500 เป็นตน้มา การดาํเนินการดงักล่าวทาํใหเ้กิด

การต่อตา้นและเป็นท่ีมาแห่งการกาํเนิดขบวนการแบ่งแยกดินแดนต่างๆ รวมทั้งการส่งลูกหลานไป

เรียนต่างประเทศ เช่นในประเทศตะวนัออกกลางและประเทศมุสลิมอ่ืนๆ แต่ในอีกดา้นหน่ึง เพื่อ

รักษาอตัลักษณ์ของตนเองและปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์โลกภายนอก (globalization) ส่วนหน่ึง

ชนชั้นนาํทางการศึกษาดั้งเดิมก็ไดห้นัไปสู่นวตักรรมทางการศึกษาหรือปรับใหห้ลกัสูตรการศึกษา

ของสถาบนัปอเนาะดั้งเดิมมีความเป็นสากลในแบบอิสลาม จนกระทัง่เกิดตวัแบบการผสมกลมกลืนท่ี

ลงตวัในแง่ ท่ีมีระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีมีหลกัสูตรศาสนาสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของรัฐ (มีการสอนสายสามญัในระบบหอ้งเรียนแบบใหม่ ) และยงัไดป้รับเปล่ียนระบบ

การศึกษาอิสลามศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของประเทศในตะวนัออกกลาง (ระบบ

การศึกษาทางศาสนาชั้น 1-10 ซ่ึงเป็นระบบสมยัใหม่เช่นเดียวกนั )82

83 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามไดรั้บการยอมรับจากรัฐและมีการใหเ้งินอุดหนุนจากงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  

เม่ือเวลาผา่นไป โดยเฉพาะในช่วงหลงั พ .ศ. 2525 ซ่ึงมีระบบ “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม ” เกิดข้ึนตามกฎหมาย โรงเรียนเอกชนดงักล่ าวก็ขยายตวัไปอยา่งมากและมีความเขม้แขง็

เพราะมีนกัเรียนจากทอ้งถ่ินเขา้เรียนจาํนวนมากข้ึน ในขณะเดียวกนั รัฐก็พยายามขยายการศึกษาสาย

สามญัเช่นโรงเรียนประถมศึกษา มธัยมศึกษาในอาํเภอและจงัหวดั มีการตั้ง

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ข้ึนในปี พ .ศ. 2511 รวมทั้งการใหโ้ควตา้กา รศึกษากระทรวงมหาดไทย

ใหน้กัเรียนมลายมุูสลิมเขา้เรียนมหาวทิยาลยัในกรุงเทพฯ 83

84 ส่ิงท่ีสาํคญัก็คือ กระบวนการปรับตวั

ทางการศึกษาดงักล่าวทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างชนชั้นนาํ การปรับตวัมีสองดา้น ดา้น

หน่ึงความทนัสมยัในการศึกษาอิสลามในแบบโรงเรียนมาตราซะห์ท่ีเลียน แบบมาตรฐานการศึกษา

ของตะวนัออกกลางและประเทศเพื่อนบา้นเช่นอินโดนีเซีย ทาํใหก้ลุ่มชนชั้นนาํปัญญาชนกลุ่มท่ีมี

                                                 
83 หลกัสูตร อิสลามศึกษาตอนตน้ - ฮิบติดาอียะฮฺ ปีท่ี 1-4 หลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง -  มุตาวซัซีเตาะฮฺ ปีท่ี 5-7 และหลกัสูตร

อิสลามศึกษาตอนปลาย – ซานาวียะฮฺ ปีท่ี 8-10 
84 การตั้งมหาวิทยาลยัรามคาํแหงในปี พ .ศ.  2514 ก็ทาํให้มีการเปิดโอกาสการศึกษาใหม่แก่นกัเรียนในพ้ืนท่ีสามจงัห วดัภาคใตใ้ห้เขา้

ไปสู่ระบบอุดมศึกษาในกรุงเทพอีกทางหน่ึงนอกเหนือจากระบบโควตา้และทุนการศึกษาท่ีมีจาํนวนรับจาํกดั ทาํให้มีผลอยา่งมากในต่อ

การเคล่ือนไหวของชนชั้นปัญญาชนสามจงัหวดัภาคใต ้โดยเฉพาะตั้งแต่หลงัปี 2520 ดงัท่ีจะอธิบายต่อไป 
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ฐานการศึกษาระบบศาสนาเกิดการขยายตวั จากผูท่ี้จบการศึกษาต่างประเทศทางศาสนาและจาก

ภายในประเทศก็เป็นผูเ้รียนจบการศึกษาสายศาสนาจากระบบโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในร ะบบ

แบบใหม่ (ชั้น 10 ทางศาสนา) อีกดา้นหน่ึงก็มีการขยายตวัของชนชั้นนาํปัญญาชนท่ีไดรั้บการศึกษา

ทางโลก (secular education) การขยายตวัของกลุ่มหลงัก็เด่นชดัเช่นกนั  

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นพลงัขบัดนั “ภายใน”โครงสร้างชนชั้นและกลุ่มทางสังคมใน

พื้นท่ีจงัหวดัปัตตานี  ยะลาและนราธิวาสอนัเป็นผลมาจากการปฏิรูประบบการศึกษาในสังคมมลายู

ปัตตานีของรัฐไทย ผลก็คือทาํใหเ้กิดกระบวนการท่ีทั้งขดัแยง้และผสมกลมกลืนทางเช้ือชาติ ภาษา

และศาสนา ดา้นหน่ึงรัฐทาํใหร้ะบบการศึกษาของไทยเขา้มามีส่วนสาํคญัในการผลิตคนรุ่นใหม่ท่ีมี

การศึกษาในสายสามญัหรือ ในทางโลกแทนท่ีระบบการศึกษาท่ีเนน้ทางศาสนาซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษ

ของจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นอดีต ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการน้ีก็คือการใชร้ะบบการศึกษาภาค

บงัคบัในปี พ.ศ. 2464 การเนน้นโยบายชาตินิยมทางวฒันธรรมในปี พ .ศ. 2482 และโดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่โครงการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2504 ซ่ึงบงัคบัใหมี้การเปล่ียนระบบการศึกษาทางศาสนาแบบ

โรงเรียนปอเนาะไปเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เร่ิมตน้ดว้ยการจดทะเบียนโรงเรียน

ปอเนาะและต่อมาก็บีบบงัคบัใหป้อเนาะกลายรูปเป็นโรงเรียนราษฏร์สอนศาสนาอิสลามในปี พ .ศ. 

2508 รัฐไดเ้ร่งรัดใหก้ระบวนการแปร สภาพดงักล่าวเสร็จส้ินในปี พ .ศ. 2514 และเปล่ียนช่ือให้

กลายเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปี พ .ศ. 2526 การท่ีรัฐไทยเขา้ไปเปล่ียนระบบ

การศึกษาปัตตานีก็เพื่อสร้างคนมุสลิมมลายรุู่นใหม่ท่ีผา่นการศึกษาสายสามญัและเป็นผูน้าํทางโลก

เขา้ทาํงานในระบบราชการไทย  ตั้งแต่ในร ะดบัล่างเช่นกาํนนัผูใ้หญ่บา้น จนถึงขา้ราชการสาย

ปกครอง สายการศึกษาและสาธารณสุข เพื่อใหถ้่วงดุลกบัชนชั้นนาํทางศาสนาอีกกลุ่มท่ีผา่น

การศึกษาสายศาสนาทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ อีกดา้นหน่ึงปัญญาชนจากต่างประเทศ

เหล่านั้นมกัไดรั้บการศึกษาจากประเทศในตะวนัออกกลาง อาฟริกาเหนือ เอเชียใตแ้ละประเทศมุสลิม

เพื่อนบา้น คนกลุ่มหลงัน้ีเกิดจากการท่ีพอ่แม่ผูป้กครองไม่ไวใ้จระบบการศึกษาไทยเม่ือมีการปฏิรูป

การศึกษาในตอนแรกและส่งลูกไปเรียนสายศาสนา จนกลบัมาเป็นผูน้าํสายศาสนาหรือผูน้าํใน

การศึกษาและวฒันธรรม เช่น โตะ๊ครูและอุสตาส เป็นตน้  

  ในอีกดา้นหน่ึง กลุ่มคนท่ีเขา้สู่ระบบการศึกษารัฐในสายสามญัก็ผา่นการศึกษาระดบั

มหาวทิยาลยัในกรุงเทพในจาํนวนมากข้ึน คนท่ีเขา้เรียนมหาวทิยาลยัในระยะแรกจะเป็นพวกท่ีไดรั้บ

ทุนการศึกษาในระบบโควตา้ของกระทรวงมหาดไทยไปเรียนสถาบนัชั้นสูงในกรุงเทพเช่น

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลั ยและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เพื่อกลบัมาเป็นขา้ราชการในพื้นท่ีสังคม

มุสลิมภาคใต ้แต่ในระยะหลงัเม่ือมีการเปิดมหาวทิยาลยัรามคาํแหงในปี พ .ศ. 2514 นกัเรียนสามญั

จากสามจงัหวดัภาคใตจ้าํนวนมากก็เขา้เรียนท่ีมหาวทิยาลยัเปิดแห่งน้ีและกลายเป็นฐานของกลุ่มทาง

สังคมใหม่ท่ีใหญ่ม ากในยคุต่อมา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ก็จดัตั้งข้ึนในระหวา่งน้ี (พ.ศ. 2511) 
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แต่ในระยะแรกยงัมีนกัศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้เรียนนอ้ยเพราะเด็กนกัเรียนในทอ้งถ่ิน

ส่วนมากยงัไม่สามารถแข่งขนัเขา้เรียนไดใ้นระบบการสอบแข่งขนัปกติ 

ปรากฏการณ์ท่ีสาํคญัในการขยายตวั ของชนชั้นนาํรุ่นใหม่ของสามจงัหวดัภาคใตท่ี้ผา่น

การศึกษาสายสามญัก็คือการจดัตั้งกลุ่มพีเอน็วายเอส (PNYS ซ่ึงยอ่มาจากปัตตานี นราธิวาส ยะลา

และสตูล)84

85 กลุ่มพีเอน็วายเร่ิมก่อตวัข้ึนในปี พ .ศ. 2521 และจดัตั้งสาํเร็จในปี พ .ศ. 2526 คนในกลุ่มน้ี

ต่อมาจะกลายเป็นชนชั้นกลางรุ่นใหม่อีกกลุ่มหน่ึงในพื้นท่ีจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซ่ึงพวกเขา

จะมีบทบาทนาํในฐานะเป็นขา้ราชการ นกัธุรกิจรายยอ่ย และนกัการเมืองทอ้งถ่ิน เช่นนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล (อบต.) เทศบาล รวมทั้งบางส่วนของผูน้าํฝ่ายทอ้งท่ีเช่น กาํนนัและผูใ้หญ่บา้น เป็น

ตน้ ลกัษณะท่ี น่าสนใจของพลงัทางสังคมในส่วนน้ีก็คือองคป์ระกอบของกลุ่มคนในสายน้ีเป็น “คน

ใน” ท่ีรู้ปัญหาสังคมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตระหนกัรู้ในอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน มีสาํนึกประวติัศาสตร์

และศาสนา รวมทั้งผา่นความเจบ็ปวดร่วมกบัสังคมอนัเน่ืองมาจากความไม่เป็นธรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึน

ในสังคมและของพี่นอ้งของตน “ ..... จุดเปล่ียนสาํคญัของปัญญาชนมลายภูายในประเทศคือช่วงของ

พีเอน็ฯ ยคุน้ี” 

การต่อสู้ของกลุ่มพีเอน็วายสะทอ้นใหเ้ห็นพลงัทางสังคมใหม่และกลุ่มชนชั้นนาํใหม่อีกกลุ่ม

หน่ึงท่ีผา่นระบบการศึกษาในสายสามญัและมีโลกทศัน์ในทางโลกซ่ึงกาํลงัเติบโตข้ึน ในช่วง 30 ปีท่ี

ผา่นมา ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ของกลุ่มทางสังคมแบบดงักล่าวเร่ิมสะทอ้นใหเ้ห็นจากความเขม้แขง็

ในการต่อสู้กบัรัฐในการประทว้งท่ีมสัยดิกลางปัตตานีในปี พ .ศ. 2518 การประทว้งเร่ืองสิทธิในการ

แต่งกายแบบมุสลิมะฮใชผ้า้คลุมผมของนกัศึกษาวทิยาลยัครูยะลาท่ีมสัยิดกลางจงัหวดัยะลาในปี พ .ศ. 

253186

                                                 
85 การสมัภาษณ์อิสกนัดา ธาํรงทรัพย ์อดีตแกนนาํของกลุ่มพีเอน็วาย 

 และการประทว้งกรณีมสัยดิกรือเซะในช่วงปี พ.ศ. 2533 กระแสการต่อสู้ดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นการ

ก่อรูปของปัญญาชนชนชั้นกลางใหม่ท่ีมีความเป็นตวัของตวัเอง ตอ้งการความยติุธรรมในการปกป้อง

รักษาอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน เนน้แนวทางการต่อสู้ท่ีสันติ และถูกกฏหมายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตนเอง

ตอ้งการในบริบทการพฒันาสังคมในโลกสมยัใหม่ การพฒันาการของคนกลุ่มน้ีจะกลายเป็นฐานของ

ชนชั้นนาํท่ีเป็นสายทางโลก (secular elites) พวกเขาจะเขา้ไปมีบทบาทอยูใ่นระบบราชการไทยใน

ส่วนภูมิภาค กลายเป็นบุคลากรในการปกครองทอ้งท่ี องค์กรการปกครองทอ้งถ่ินและนกัการเมืองใ น

86 การประทว้งของนกัศึกษาวิทยาลยัครุยะลาและประชาชนท่ีหนา้มสัยดิกลาง จงัหวดัยะลาในวนัท่ี 11-12 กุมพาพนัธ์ และ 23 กุมพา

พนัธ์ถึงวนัท่ี 2 มีนาคม 2531 มีผูร่้วมประชุมมากกวา่ 18,000 คน นบัเป็นการประทว้งคร้ังใหญ่เพ่ือให้นกัศึกษาสตรีมุสลิมมีสิทธิแต่งกาย

ตามหลกัศาสนาอิสลามไปเรียนได ้กระทรวงศึกษาธิการรับเร่ืองร้องเรียนทั้งหมด จึงมีการสลายการชุมนุม แต่การต่อสู้ยดึเยื้อมา

จนกระทัง่ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2535 กรมการปกครองมีคาํสัง่อนุญาตให้สตรีมุสลิมถ่ายรูปสวมฮิญาบทาํบตัรประชาชนได ้และใน

วนัท่ี 12 มิถุนายน 2539 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จึงอนุมติัให้ขา้ราชการสตรีมุสลิมถ่ายรูปท่ีมีผา้คลุมศีรษะติดบตัรประจาํตวั

ขา้ราชการได ้ทั้งหมดน้ีเป็นการต่อสู้ของชนชั้นกลางมุสลิมท่ีมีการศึกษาในวงการต่างๆ ในสถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยัและระบบ

ราชการ ดูใน สุวตัน์ จามจุรี และกอง บรรณาธิการเฉพาะกิจ , 18 ปีฮิญาบ บนัทึกประวติัศาสตร์ พ .ศ. 2521-ก.ค. 2539, กลุ่มกรีนกรุ๊ป  

หาดใหญ่, 2539.     
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ระบบรัฐสภา รวมทั้งผูน้าํทางสังคมในระดบัหมู่บา้น ละแวกบา้น  คนกลุ่มน้ีจะมีลกัษณะต่างจากชน

ชั้นนาํทางศาสนา (religious elites) ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีถูกสร้างใหเ้ป็นฐานทางสถาบนัและระบบ

การศึกษาในสายจิตวญิญาณ เป็นผูน้าํศาสนาในทอ้งถ่ิน เช่นอิหม่ามในชุมชนและเจะ๊ครูสอนโรงเรียน

ตาดีกา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครูสอนศาสนาหรืออุสตาซในระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ี

ขยายตวัออกไปอยา่งมากในช่วงเวลาเดียวกนั 

นอกจากน้ี ลกัษณะพิเศษของพฒันาการการศึกษาในจงัหวดัชายแดนใตท่ี้ควรพิจารณาดว้ยก็

คือเส้นทางการปรับตวัแ ละผสมผสานทางสถาบนัท่ีมีผลต่อการสร้างความคิดของคน แมว้า่ระบบ

การศึกษาและโครงสร้างอาํนาจจะมีแนวโนม้การสร้างคนออกมาสองกลุ่มใหญ่ท่ีค่อนขา้งแยกจากกนั

และชุดความคิดท่ีไม่เหมือนกนัคือ กลุ่มหน่ึงเป็นชนชั้นนาํทางศาสนาท่ีเติบโตมาจากสายการศึกษา

ศาสนาและระบบโรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งผูท่ี้จบการศึกษามา

จากต่างประเทศในสายศาสนา กบับุคลากรอีกกลุ่มหน่ึงก็คือผูท่ี้จบการศึกษาสายสามญัจากโรงเรียน

ประถมศึกษา โรงเรียนสามญัศึกษาของรัฐ โรงเรียนอาชีวะ วทิยาลยัครู (มหาวทิยาลยัราชภฎัใน

ปัจจุบนั) และมหาวทิยาลยัท่ีสอน สาขาวชิาการในทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ 

ทั้งในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี คนกลุ่มหลงัน้ีจะกลายเป็นผูน้าํในทางโลก (modernists) เช่นขา้ราชการ นกั

ธุรกิจและนกัการเมืองดงัท่ีกล่าวไปแลว้ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีไม่ควรมองขา้มก็คือโครงสร้างดงักล่าวมีการ

ไหวตวัและพลวั ต จนกระทัง่เกิด “การปรับตวัผสมผสาน ” ข้ึนในกระบวนการน้ีดว้ยเช่นกนั ใน

กระบวนการน้ี มีคนอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงเป็นผูท่ี้จบทั้งการศึกษาสายศาสนาและสายสามญัผสมกนัโดยผา่น

การศึกษาจากระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (หรือโรงเรียนปอเนาะดั้งเดิมท่ีสอบเทียบวชิา

สายสามญัผา่นการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เม่ือไดว้ฒิุการศึกษาทั้งสายศาสนา (เช่นชั้น 7 หรือชั้น 

10 ในสายศาสนา) และวฒิุการศึกษาสายสามญัในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยม 6) คนกลุ่มน้ี

ไดเ้ขา้ไปเรียนต่อมหาวทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยัราชภฏั (วทิยาลยัครู ) ทาํใหไ้ดว้ฒิุการศึกษาทั้งสา ย

ศาสนาและสายสามญั ซ่ึงก็มีผลทาํใหพ้วกเขาสามารถมีบทบาทและทาํงานไดท้ั้งสองสายคือสาย

ศาสนาและสายทางโลก มีจิตสาํนึกอิสลามทางจิตวญิญาณแต่ก็ปรับตวัเขา้กบัวถีิชีวติในทางโลกดว้ย

เช่นกนัในขอบเขตของหลกัการศาสนา การผสมผสานดงักล่าวเป็นลกัษณะพิเศษอีกประการหน่ึงของ

สังคมมุสลิ มในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นปัจจุบนั ซ่ึงทาํใหก้ารแยกความเป็นศาสนา และความเป็น

ทางโลก (secularization) ดูจะเป็นเร่ืองยากในหลายกรณี   
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สรุปพฒันาการมาตรการทีรั่ฐไทยใช้การผสมกลมกลนืโครงสร้างรัฐและระบบการศึกษาปัตตานี  

พ.ศ. 2445 การประกาศ “ขอ้บงัคบัสาํหรับปกครองบริเวณ 7 หวัเมือง ร.ศ. 120” ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เป็น “วาระสุดทา้ยของระบบ

สุลต่าน” และจุดเปล่ียนทางประวติัศาสตร์ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนโครงสร้างอาํนาจในดินแดนปัตตานี 
พ.ศ. 2446 การตราขอ้บงัคบัวิธีพิจารณาในศาสนาอิสลาม โดยให้พระยาเมืองเลือกอุลามาอฺซ่ึงมาจากโตะ๊ฮา ยท่ีีรอบรู้คมัภีร์        

กุรอานในเมืองนั้นไม่นอ้ยกวา่ 6 คน มาเป็นโตะ๊กาลีพิจารณาคดีแพง่แบบอิสลาม 
พ.ศ. 2464 การประกาศใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัการศึกษาภาคประถมภาคบงัคบั  
พ.ศ. 2465 เกิดการลุกข้ึนสู้เพราะเจา้หนา้ท่ีรัฐไปปิดโรงเรียนสอนศาสนาทาํให้เกิดการลุกข้ึนต่อตา้นท่ี บา้นนํ้าใส อาํเภอมายอ 

จงัหวดัปัตตานี 
พ.ศ. 2477 ตั้งโรงเรียนฝึกหดัครู (ยะลา) เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ใชห้ลกัสูตรฝึกหดัครูชั้นตน้ ปีท่ี 1-2 นกัเรียน ป.5 เป็น

ปีท่ี 1 นกัเรียน ป.6 เป็นปีท่ี 2 และมีหลกัสูตรประถมเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2478 เม่ือพระราชบญัญติัประมวลกฎหมายแพง่บรรพ 5-6 วา่ดว้ยครอบครัวและมรดกใชบ้งัคบัตั้งแต่ 1 ตุลาคมในปีน้ี 

ขอ้บงัคบัสาํหรับใชป้กครองบริเวณ 7 หวัเมือง ร.ศ. 120 ยงัคงใชใ้นจงัหวดัปัตตานี ยะลา และสตูลอยูต่ามเดิม 
พ.ศ. 2488 รัฐบาลออกพระราชกาํหนดศาสนูปถมัภฝ่์ายอิสลามดว้ยการเอาใจผูน้าํศาสนาอิสลาม มอบตาํแหน่งเป็นทางการให้ 

และเพ่ือปฏิเสธมะไฮยดิดินกบัพรรคพวก ผลจากกฎหมายดงักล่าวทาํให้เกิดสาํนกัจุฬาราชมนตรี วิทยาลยัอิสลาม

แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลาม กฎหมายยงัให้กระทรวงมหาดไทยดาํเนินการแต่งตั้งอิหม่ามและ

สมาชิกกรรมการมสัยดิ 
พ.ศ. 2497  พระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ บงัคบัให้โรงเรียนเอกชนทุกแห่งจดทะเบียนกบักระทรวงศึกษาธิการ และหลกัสูตร

ตอ้งเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2502 โรงเรียนช่างไมปั้ตตานี ขยายชั้นเรียนตามหลกัสูตรโรงเรียนการช่าง ชั้นประโยคอาชีวะชั้นสูง หลกัสูตร 3 ปีรับ

นกัเรียนท่ีจบชั้นประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามญั เปล่ียนช่ือ เป็น "โรงเรียนการ

ช่างปัตตานี" และเปล่ียนหลกัสูตรใหม่โดยเปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายอาชีพ  

พ.ศ.2504 โครงการปรับปรุงระบบการศึกษาปอเนาะ กระทรวงศึกษาธิการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบจดทะเบียนโรงเรียนปอเนาะ

ทั้งหมด 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยพ้ืนท่ีทั้งหมดถูกรวมกนัเป็นเขตการศึกษาท่ี 2 มีศูนยก์ลางการศึกษาและวิจยัอยู่

ท่ีจงัหวดัยะลา มีหนา้ท่ีสอดใส่หลกัสูตรสามญัเขา้ไปในโรงเรียนปอเนาะ 
พ.ศ. 2506 กรมการฝึกหดัครูประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหดัครูเป็นวิทยาลยัครูยะลา เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2506 

พ.ศ. 2508 มติคณะรัฐมนตรีให้โรงเรียนปอเนาะท่ีข้ึนทะเบียนแลว้ แปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ให้

ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ไดม้าตรฐาน ให้มีหลกัสูตรการสอน มีชั้นเรียน มีระยะจบการศึกษาท่ีแน่นอน และให้

เปิดการสอนวิชาสามญัดว้ย โดยทางราชการจะช่วยเหลือส่งเสริมดว้ยการให้เงินอุดหนุน ส่งครูไปช่วยสอนวิชา

สามญัและผอ่นปรนในเร่ืองคุณสมบติับางประการ โดยไม่ตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2497 

อยา่งเคร่งครัด 

พ.ศ. 2510 มติคณะรัฐมนตรีเร่งรัดให้มีการแปรสภาพโรงเรียนปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฏร์สอนศาสนาอิสลาม ให้เสร็จส้ิน

ภายในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2514 
พ.ศ.2511 รัฐบาลเร่ิมจาํกดัการลงทะเบียนเพ่ิมโรงเรียนปอเนาะและบงัคบัให้โรงเรียนปอเนาะสอนภาษาไทย โรงเรียนท่ียอม

สมคัรใจเปล่ียนหลกัสูตรจะเรียกช่ือใหม่วา่ “โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม” 

พ.ศ. 2511 มีโรงเรียนปอเนาะปิดตวัเอง 104 แห่ง เพ่ือประทว้งรัฐไทย ในกระบวนการน้ีเป็นการจุดกระแสการก่อตวัของ

ขบวนการแบ่งแยกดินแดนข้ึนมาอีก  

พ.ศ. 2511 12 มีนาคม 2511 มีพระบรมราชโองการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ข้ึน 

คณะอาจารยแ์ละนกัศึกษาชุดแรกก็ไดย้า้ยมาท่ีศูนยปั์ตตานี ตาํบลรูสะมีแล วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2511  

พ.ศ. 2513 กระทรวงมหาดไทยกาํหนดโควตา้ให้นกัเรียนมลายมูุสลิมไดรั้บการเขา้เรียนในมหาวิทยาลยัโดยไม่ตอ้งผา่นการสอบ

คดัเลือกปกติ มีการให้ทุนการศึกษา 1,000 บาทต่อนกัเรียน 16 คน/ปี 
พ.ศ. 2513   โรงเรียนปอเนาะทั้งหมด 463 โรงเรียน ยอมลงทะเบียนกบักระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2514 มติคณะรัฐมนตรีเร่งรัดให้มีการแปรสภาพปอเนาะให้เสร็จส้ิน 
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พ.ศ. 2518 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 95 ตอน 48 วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2518 ฉบบัพิเศษเร่ือง “พระราชบญัญติัวิทยาลยั

ครู” ให้วิทยาลยัครูทัว่ประเทศ (รวมทั้งวิทยาลยัครูยะลา) สามารถเปิดสอนไดถึ้งระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2525 ออกพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน 

พ.ศ. 2526 เปล่ียนช่ือโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
พ.ศ. 2535 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามญั 
พ.ศ. 2536 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษาท่ีเปิดสอนวิชาศาสนา

อิสลามและวิชาสามญั  
พ.ศ. 2538 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในภาคใตเ้ร่ิมไดรั้บการรับรองมาตรฐานประกาศนียบตัรการศึกษาสายศาสนา

จากสถาบนัการศึกษาทางศาสนาชั้นสูงประเทศตะวนัออกกลาง 

พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 112 ตอนท่ี 4ก. “พระราชบญัญติัสถาบนัราชภฎั พ.ศ. 2538 วิทยาลยัครูยะลา จึงมี

นามใหม่ “สถาบนัราชภฏัยะลา” ซ่ึงทาํให้สถาบนัสามารถเปิดสอนในระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรีได้ 

พ.ศ. 2547 ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยสถาบนัศึกษาปอเนาะ เพ่ือส่งเสริมให้สถาบนัศึกษาปอเนาะเป็นสถาบนั

สงัคม 

พ.ศ. 2548 ออกพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548  
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พระราชบญัญติั

ประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2464) 

โรงเรียนประถมศึกษาใน

ระดบัหมู่บา้น 

โรงเรียนมธัยมศึกษา

ระดบัอาํเภอและจงัหวดั 

โรงเรียนอาชีวศึกษา 
(2500-2) 

วทิยาลยัครูยะลา 
(2506) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  (2511) 

โควตา้กระทรวงมหาดไทย 

เขา้มหาวทิยาลยั (2513) 
ม. รามคาํแหง 

(2514) 

ชนช้ันนํา 
ทางโลก 

Secular elites 

แผนผงัการพฒันากลุ่มชนช้ันนําทางโลก (Secular Elites) 
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ระบบการศึกษาอิสลาม 
แบบเก่าจากเมกกะ 
(มสัยดิอลั-ฮารอม) 

โตะ๊ครุหรือ

อุลามาอฺ ระบบการศึกษาอิสลาม 
แบบดั้งเดิม โรงเรียนปอเนาะ 

โรงเรียนราษฎร์สอน

ศาสนาอิสลาม 
(2508) 

อุสตาซ               

ครูสอนศาสนา 

สถาบนัศึกษา

ปอเนาะ 
(2547) 

สถาบนัการศึกษา

อิสลามใน

ต่างประเทศ 

โรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม 
      (2526) 

ชนช้ันนําทางศาสนา 
Religious Elites 

สถาบันการศึกษา

ศาสนา 

แผนผงัการพฒันากลุ่มชนช้ันนําทางศาสนา (Religious Elites) 

    อิหม่าม 
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ลกัษณะเส้นทางพฒันาการทางความคิดของกลุ่มคนสามกลุ่มดงักล่าวเป็นท่ีมาของระบบชน

ชั้นนาํท่ีเป็นโครงสร้า งอาํนาจในสังคมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โครงสร้างดงักล่าวยงัเป็นท่ีมาของ

ความคิดความเช่ือท่ีฝังลึกในคนแต่ละกลุ่มในลกัษณะของ habitus ซ่ึงทาํใหก้ารมองโลกและพื้นฐาน

แห่งสามญัสาํนึกของคนแต่ละกลุ่มซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างกนั นอกจากน้ี ส่ิงท่ีน่าสนใจก็คือ คน

กลุ่มท่ีอยูค่ร่อมระหวา่งสองสายความคิด (สายศาสนาและสายทางโลก secular-Islamicists) ท่ีเรียกวา่

อิสลามนิยมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโลกนิยม ซ่ึงกาํลงัจะกลายเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ีอาจจะมาจากสาย

ศาสนาผสมกบัสายสามญัในโรงเรียนเอกชนฯหรือปอเนาะ หรืออาจจะมีท่ีมาจากคนท่ีมาจากสายทาง

โลก (modernists) ซ่ึงมีการปรับตวัพฒันาการแนวคิดในทางศาสนาโดยท่ีไม่ไดม้าสายศาสนาโดยตรง 

แต่คนกลุ่มน้ีจะเป็นพลงัอาํนาจสาํคญัของการเปล่ียนแปลงสังคมเพราะประกอบข้ึนเป็นชนชั้นกลาง

ส่วนใหญ่ ในพื้นท่ี ส่ิงท่ีสาํคญัก็คือคนกลุ่มดงักล่าวเป็นท่ีมาแห่งการเปล่ียนความคิดและโครงสร้าง

อาํนาจ ในสังคมจงัหวดัชายแดนภาคใตต่้อไป ชนชั้นนาํท่ีมีการศึกษา ชนชั้นกลางและกลุ่มผูน้าํ

ทอ้งถ่ินท่ีจะกล่าวถึงในตอนต่อไปเป็นคนในสามกลุ่มดงักล่าว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamists 
อสิลามนิยม 

Ethno-Islamists 
อสิลามนิยมทีเ่น้นชาตพินัธ์ุ 

Secular-Islamicists 
อิสลามนิยมท่ีสมัพนัธ์กบัโลกนิยม 

Modernists 
โลกนิยม 

Non-Islamists 
ไม่เป็นอิสลามนิยม 

Religious Education 
สถาบันการศึกษาทางศาสนา 

 Secular Education 
สถาบันการศึกษาในทางโลก 

 Mixed 
  ผสมกนั 
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บทที ่3 

โครงสร้างอาํนาจในยุคใหม่และความหลากหลายทศันะต่อการกระจายอาํนาจ 

 

ชนช้ันนําและโครงสร้างอาํนาจในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

 จากบทท่ีผา่นมา เราจะเห็นไดว้า่โครงสร้างสังคมของปัตตานี ยะลา นราธิวาสถูกกาํหนดโดย

การต่อสู้ขดัแยง้ในประวติัศาสตร์อนัยาวนานของการเป็นรัฐปัตตานีและเจด็หวัเมืองก่อนถูกผนวก

เป็นส่วนหน่ึงของรัฐสยามตามสนธิสัญญาองักฤษ-สยามในปี พ.ศ. 245287 จุดเปล่ียนและพฒันาการท่ี

สาํคญัของโครงสร้างอาํนาจเกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวและมีผลต่อพฒันาการทางการเมืองของ

ปัตตานีในช่วงหลงั การวเิคราะห์โครงสร้างชนชั้นนาํของสังคมมลายปัูตตานีอยา่งเป็นระบบเป็นงาน

ของ Wan Kadir bin Che Man (W. K. Che Man) 88

 ชนชั้นนาํตามประเพณีของปัตตานี (Patani-Malay traditional aristocratic elites) เป็นกลุ่มผูท่ี้

สืบเช้ือสายมาจากชนชั้นสูง สมาชิกสืบเช้ือสายมาจากรายาหรือเจา้เมืองซ่ึงสืบเช้ือสายมาจากผูท่ี้เคย

ถูกแต่งตั้งมาจากรัฐบาลไทยใหเ้ป็นผูน้าํในสมยัเจด็หวัเมื องมลายรูะหวา่งปี พ .ศ. 2359-2449 ผูน้าํใน

ขณะนั้นคือรายาหรือเจา้ 29 คน ประกอบไปดว้ย 7 คนในปัตตานี 5 คนในยะหร่ิง 4 คนในรามนั 4 คน

ในระแงะ 4 คนในยะลา 3 คนในสายบุรี  2 คนในหนองจิก ผูน้าํกลุ่มน้ีเป็นตน้สายตระกลูของชน

 และสุรินทร์ พิศสุ วรรณ 88

89 โดยเฉพาะอยา่งยิง่

คาํอธิบายของ Che Man ทาํใหเ้รามองเห็นภาพเชิงประจกัษข์องโครงสร้างอาํนาจและสัมพนัธภาพ

ทางอาํนาจในสังคมจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นยคุหลงัอยา่งชดัเจนท่ีสุดแมข้อ้มูลส่วนใหญ่จะอยู่

ในช่วงทศวรรษ 1980  ดงันั้น ภาพโดยทัว่ไปท่ีมองเห็นก็คือสังคมมลายปัูตตานี สามารถรักษาลกัษณะ

พิเศษทางดา้นประเพณีและสถาบนัของตนเอาไวไ้ด ้ทั้งๆท่ีมีความพยายามอยา่งมากโดยรัฐไทยท่ีจะ

ทาํใหเ้กิดการผสมกลมกลืน แต่ปัตตานีก็ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัผูน้าํมุสลิมของตนเอง ผูน้าํเหล่าน้ี

อาจจะแบ่งออกไดเ้ป็นสามประเภทคือ ผูน้าํเก่าตามประเพณี ผูน้าํสายทางโลก และผูน้าํศาสนา  

                                                 
87 ลาํดบัความเป็นมากระบวนการผนวกปัตตานีเป็นส่วนหน่ึงของรัฐสยามก็คือ  ในปี พ .ศ. 2329 อาณาจกัรปัตตานีทาํสงครามกบัสยาม

และตกอยูภ่ายใตก้ารควบคุมทางการเมืองของ สยามในระบบแบบอธิราช หรือประเทศราช ในปี  พ.ศ. 2359 ปัตตานีถูกแบ่งเป็นเจด็หวั

เมืองคือ ปัตตานี หนองจิก รามนั ระแงะ สายบุรี ยะลาและยะหร่ิง ในปี พ.ศ. 2444 สยามรวมเจด็หวัเมืองปัตตานีเป็นหน่วยการบริหารท่ี

เรียกวา่บริเวณเจด็หวัเมือง อยูใ่ตก้ารควบคุมของขา้หลวงบริเวณ ซ่ึงข้ึนตรงต่อกระทรวงมหาดไทย  ปี พ .ศ. 2449 เจด็หวัเมืองถูก

จดัรูปแบบรัฐใหม่เป็นมณฑลเรียกวา่มณฑลปัตตานี  อนัประกอบดว้ยส่ีจงัหวดัคือปัตตานี บางนรา สายบุรี และยะลา ต่อมาในปี พ .ศ.  

2452 สยามกบัองักฤษลงนามสนธิสญัญา  Anglo-Siamese Treaty 1909 .ในเดือนพฤษภาคม  ทาํให้ อาํนาจของอาณาจกัรปัตตานีเดิมถูก

ควบคุมโดยส้ินเชิงจากสยามโดยการรับรองขององักฤษ 
88 การวิจยัเร่ืองชนชั้นนาํท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมาสาํหรับโครงสร้างผูน้าํในจงัหวดัชายแดนใตเ้ป็นงานวิทยานิพนธ์สองฉบบัซ่ึง

ผูเ้ขียนทาํการวิจยัเชิงประจกัษแ์ละไดส้มัภาษณ์ผูน้าํฝ่ายต่างๆ ในพ้ืนท่ีโดยตรง รวมทั้งพดูคุยกบัผูน้าํของขบวนการก่อการร้ายแยก

ดินแดนดว้ยตนเอง โปรดดูใน Wan Kadir bin Che Man (Waekarday Jehmae), Muslim Elites and Politics in Southern Thailand, A 

thesis submitted for the degree of Master of Social Science, Universiti Sains Malaysia, January 1987;  W.K. Che Man, Muslim 

Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand, Singapore: Oxford University Press, 1990.  
89 Surin Pitsuwan, Islam and Malay Nationalism: A Case Study of the Malay-Muslims of Southern Thailand, A thesis for the degree 

of Doctor of Philosophy in the subject of Political Science and Middle Eastern Studies, Harvard University, June 1982.  
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ชั้นสูงในปัตตานีในยคุร่วมสมยั หลงัจากเจา้มลายถููกเ ขา้แทนท่ีดว้ยผูว้า่ราชการไทยพุทธและระบบ

การเมืองแบบโลกิยะในแบบท่ีแยกรัฐออกจากศาสนาของไทยในตอนตน้ศตวรรษท่ียีสิ่บ แต่ในขณะ

นั้นชนชั้นสูงมลายยูงัคงมีบทบาทนาํในโครงสร้างและพลงัทางการเมืองของทอ้งถ่ิน พวกเขายงัเป็น

ผูน้าํในขบวนการต่อตา้นรัฐบาลไทยในยคุแรกเพราะตอ้งการท่ี จะเรียกร้องอาํนาจคืนมา แต่พวกเขา

ประสบความลม้เหลวในการเมืองและสูญเสียอาํนาจทางเศรษฐกิจไปในจาํนวนมาก ชนชั้นนาํเก่า

จาํนวนมากหนีไปล้ีภยัการเมืองอยูก่บัญาติพี่นอ้งของตนท่ียงัคงอยูใ่นประเทศเพื่อนบา้นมลายา กล่าว

ในอีกแง่หน่ึง ถา้จะวเิคราะห์ในแง่ฐานทรัพยากรทางการเมือง ของชนชั้นนาํ ชนชั้นสูงหรือผูน้าํตาม

ประเพณีของมลายปัูตตานีสูญเสียฐานทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจจึงไม่มีอาํนาจ ความมัง่คัง่และ

บารมีเหมือนท่ีเคยเป็น นอกจากน้ี ชนชั้นสูงบางสายก็ยงัแสดงความจงรักภกัดีต่อรัฐไทย ตวัอยา่งเช่น

กลุ่มท่ีวงัยะหร่ิงของจงัหวดัปัตตานี ดงันั้น นกัวชิาการบางคนมีความเห็นวา่ชนชั้นสูงตระกลูผูน้าํตาม

ประเพณีของมลายจึูงไม่ไดรั้บการยอมรับจากชาวมลายมุูสลิมใหเ้ป็นผูน้าํท่ีมีความชอบธรรม กลุ่มชน

ชั้นสูงตระกลูเก่าน้ีในปัจจุบนับางส่วนก็ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นผูแ้ทนราษฏรในระบบ

รัฐสภา ความลม้เหลวของผู ้ นาํทางการเมืองในระบบรัฐสภายิง่สะทอ้นภาพความลม้เหลวของชนชั้น

นาํตามประเพณีและสายท่ียดึมัน่ในทางโลก ดงัท่ีจะอธิบายใหเ้ห็นต่อไป 

 ชนชั้นนาํอีกกลุ่มท่ีมีบทบาทสาํคญัคือชนชั้นนาํสายท่ียดึถือแนวทางท่ีไม่เก่ียวกบัศาสนาหรือ

สายแนวคิดในทางโลก (secular elite) ในสังคมมลายมุูส ลิม 89

90 ผูน้าํกลุ่มน้ีประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ี

รัฐบาลท่ีเป็นคนมุสลิมทอ้งถ่ิน ตวัอยา่งเช่นครูในโรงเรียน กาํนนัผูใ้หญ่บา้น ในปัจจุบนัยงัมีกลุ่มผูน้าํ

สายการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเช่น นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล (อบต.) สมาชิกและนายกองคก์ารบริ หารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และเทศบาล พวกขา้ราชการ

ระดบัล่างท่ีเป็นคนทอ้งถ่ินไดรั้บสถานภาพเป็นชนชั้นนาํเพราะพวกเขาเป็นสมาชิกขององคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน ระบบราชการในทอ้งถ่ิน และพวกเขามีรายไดห้รือสามารถสะสมความมัง่คัง่ใน

ระดบัท่ีมากพอสมควร ชนชั้นนาํกลุ่มน้ีมีเช้ือสายมลายู และผา่นระบบการศึกษาแบบไทยทาํให้

ชาวบา้นโดยทัว่ไปท่ีพดูภาษาไทยไม่ไดต้อ้งอาศยัความช่วยเหลือและคาํแนะนาํในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

กิจกรรมในทางโลก ทางสังคมและการปกครอง เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ช่วงเวลาสิบปีนบัตั้งแต่ปี 2520-

2530 เป็นตน้มา บทบาทของคนมุสลิมในระบบราชการของทอ้งถ่ิ นมีมากข้ึนเพราะคนกลุ่มน้ีมีส่วน

ร่วมมากข้ึนในกิจกรรมทางศาสนาและชุมชน ในขณะท่ีช่ือเสียง การยอมรับของชนชั้นนาํทางศาสนา

เร่ิมจะลดลงเพราะรัฐบาลไทยสามารถเพิ่มระดบัการควบคุมท่ีมีต่อสถาบนัท่ีสาํคญั 2 องคก์รของคน

มลายมุูสลิมคือ”โรงเรียนปอเนาะและมสัยดิ ” แต่อยา่งไรก็ตาม  เอกสารการวเิคราะห์ชนชั้นนาํในช่วง

ตน้ทศวรรษปี พ .ศ. 2530 ยงัระบุวา่ขา้ราชการท่ีเป็นคนมลายมุูสลิมยงัไม่สามารถมีอิทธิพลต่อสังคม

ไดม้ากเท่ากบัชนชั้นนาํทางศาสนาเพราะพวกเขามกัจะถูกมองจากคนมลายบูางส่วนวา่เป็นขา้ราชการ

                                                 
90 เราอาจจะเรียกกลุ่มน้ีวา่สายความคิดสมยัใหม่ในทางโลกหรือ Modernists ดูในบทท่ี 2   
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รับใชรั้ฐบาลและปกป้องผลประโยชน์ของรัฐบาล คนพวกน้ี อาจถูกเรียกจากคนทอ้งถ่ินวา่ “โตะ๊นา” 

หรือ “พวกนาย”ท่ีมาปกครองตน 90

91 นอกจากน้ียงัมีคนกลุ่มเล็กๆอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเป็นนกัธุรกิจเช้ือสาย

มลายซ่ึูงแสดงบทบาทเป็นพอ่คา้คนกลาง พอ่คา้ และผูรั้บเหมาก่อสร้าง ก็ยงัอาจถูกจดัใหเ้ป็นส่วน

หน่ึงของชนชั้นนาํในสายทางโลกเน่ืองจากมีส ถานภาพความเป็นวชิาชีพและความมัง่คัง่ คนกลุ่ม

เล็กๆเหล่าน้ี ในปัจจุบนัอาจจะมีจาํนวนมากข้ึน และอาจจะมีบทบาทนาํในทางการเมืองเศรษฐกิจได้

ต่อไปหากมีการจดัโครงสร้างอาํนาจทางสถาบนัใหเ้หมาะสม  

 บทบาทของผูน้าํทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งเป็นบทบาทท่ีน่าสนใจมากในโครงสร้างอาํ นาจ

ทอ้งถ่ิน ชนชั้นนาํกลุ่มน้ีเป็นคนท่ีผา่นการศึกษาในระบบการศึกษาสามญัมิใช่สายศาสนา เราจึงอาจจะ

เรียกไดว้า่เป็นผูน้าํในสายแนวคิดทางโลก ชนชั้นนาํกลุ่มดงักล่าวมีบทบาทมากข้ึนในการเมือง การ

ปกครองและการบริหารในปัจจุบนั จากขอ้มูลกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในปี 2550 จงัหวดั

ปัตตานี ยะลาและนราธิวาสมีองคก์รการปกครองทอ้งถ่ินซ่ึงประกอบดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

จาํนวน 3 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตาํบล 29 แห่งและองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล 230 แห่ง รวมทั้งหมดในสามจงัหวดัมีองคก์รปกครองทอ้งถ่ินรวม 267 องคก์ร ปั ตตานี

เป็นจงัหวดัท่ีมีองคก์รปกครองทอ้งถ่ินมากท่ีสุดคือ 114 องคก์ร รองลงมาคือนราธิวาส 89 องคก์ร 

และยะลา 64 องคก์ร91

92 ถา้นบัเฉพาะผูน้าํสูงสุดขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในปัจจุบนัจึงมีจาํนวน 267 

คน คนกลุ่มดงักล่าวเป็นผูมี้บทบาทมากในแต่ละพื้นท่ีนบัตั้งแต่ตาํบล อาํเภอและ ระดบัจงัหวดั แต่เม่ือ

ดูท่ีโครงสร้างทั้งหมด พิจารณาจากแต่ละตาํบลมีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 1 คน และรองนายก

ฯอีก 2 คน รวมเป็น 3 คน ประธานสภาและรองประธานสภาองคก์ารบริหารฯรวมกนัเป็น 2 คน ใน

หน่ึง อบต . จะมีผูน้าํทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง 5 คน ใน 3 จงัหวดัชายแดน ภาคใตปั้จจุบนัมีผูน้าํ

ระดบัตาํบลรวมแลว้ประมาณ 1,150 คน เม่ือรวมกบัผูน้าํระดบัเทศบาลทั้งเทศบาลตาํบล เทศบาลเมือง

และเทศบาลนคร ซ่ึงประกอบดว้ยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาและรอง

ประธานสภาเทศบาลทุกระดบัตามเง่ือนไขกฎหมาย อีกจาํนวน 176 คน ผูน้าํทอ้งถ่ินท่ีมาจากก าร

เลือกตั้งใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะมีถึง 1,326 คน 

 

 

 

 

 

                                                 
91 ตามปกติ คาํวา่โตะ๊นา ใชเ้รียกขา้ราชการท่ีเป็นคนไทยพทุธโดยทัว่ไป  แต่จากการสมัภาษณ์คนทอ้งถ่ินปัตตานี คาํน้ีถูกใชเ้รียกคน

มลายท่ีูไปเป็นขา้ราชการดว้ย 
92 ขอ้มูลจากรายงานของส่วนวิจยัและพฒันาระบบรูปแบบและโครงสร้าง  สาํนกัพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน วนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2550 
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โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

จังหวดั อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต. รวม 

ปัตตานี 1 0 1 11 101 114 

ยะลา 1 1 1 6 55 64 

นราธิวาส 1 0 2 12 74 89 

 รวม 3 1 4 29 230 267 

ส่วนวจิยัและพฒันาระบบรูปแบบและโครงสร้าง   

สาํนกัพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  

18 มกราคม 2550      

องค์กรปกครองท้องถิ�นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น 18 มกราคม 2550)
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ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

อบจ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต
 

 

  นอกจากน้ียงัมีกลุ่มผูน้าํการปกครองทอ้งท่ีตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ีซ่ึง

ประกอบดว้ยกาํนนัและผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํในกลุ่มน้ี เป็นผูน้าํดั้งเดิมท่ีตั้งมาตั้งแต่ พระราชบญัญติั

ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 เม่ือดูจากโครงสร้างหมู่บา้นทั้งหมดในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

มีกาํนนัจาํนวน 235 คน และผูใ้หญ่บา้น 1384 คน ถา้รวมเอาแพทยป์ระจาํตาํบล สารวตัรกาํนนั ผูช่้วย

ผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ จาํนวนรวมของผูน้าํฝ่ายปกครองทอ้งท่ี 

1619 คน แต่ถา้รวมกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นและผูช่้วยฯ เขา้ดว้ยกนั ผูน้าํฝ่ายปกครองทอ้งท่ีในจงัหวดั

ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส จะเป็นจาํนวนมากถึง 7,902 คน 
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ข้อมูลสถิติจํานวนกาํนัน/ผู้ใหญ่บ้านรายจังหวดั 

จังหวดั 

กาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

แพทย์ประจํา 

สารวตัร

กาํนัน 

ผู้ช่วย ผู้ช่วย 

รวม 

ตําบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 

  ฝ่ายปกครอง 

ฝ่ายรักษา

ความสงบ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

ปัตตานี  103 5 549 26 68 10 222 6 1099 65 974 0 3015 112 3127 

ยะลา  62 0 315 6 51 2 106 5 693 27 647 0 1874 40 1914 

นราธิวาส  63 2 481 7 83 2 178 6 1091 32 914 2 2810 51 2861 

  228 7 1345 39 202 14 506 17 2883 124 2535 2 7699 203 7902 

แหล่งขอ้มูล: สาํนกับริหารการปกครองทอ้งท่ี ส่วนบริหารงานกาํนนัผูใ้หญ่บา้น กรมการปกครอง 
                      กระทรวงมหาดไทย, 2551 

 
สังคมมลายมีูลกัษณะพิเศษตรงท่ีเป็นชุมชนท่ีเกาะติดกนัอยา่งแน่นเหนียวมีความใกลชิ้ดกนั

มาก กิจกรรมส่วนมากจะเก่ียวขอ้งกบัมสัยดิและโรงเรียนปอเนาะ ดงันั้นทุกแง่ทุกมุมของสังคม จะมี

การใหค้วามสาํคญัต่อเร่ืองกิจกรรม ทางศาสนาและมกัจะเก่ียวขอ้งกบัชนชั้นนาํทางศาสนา ชนชั้นนาํ

ทางศาสนายงัอาจจะถูกแบ่งไปเป็นสามประเภท คือสมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั 

สมาชิกของคณะกรรมการมสัยดิ และครูสอนศาสนา คณะกรรมการอิสลามจงัหวดัประกอบดว้ย 15 

คนซ่ึงเป็นสมาชิกท่ีถูกเลือกตั้งข้ึนมา รวมทั้งหม ดประมาณ 45 คนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ถา้

นบัรวมสงขลาและสตูลดว้ยอีก 30 คนจะรวมกนัได ้75 คน        

 ขอ้มูลจากคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2550 มี

โตะ๊อิหม่ามจาํนวนรวมกนัทั้งส้ิน 1,731 คน ประกอบดว้ยโตะ๊อิหม่ามในจงัหวดัปัตตานี 647 คน 

จงัหวดัยะลา 463 คนและจงัหวดันราธิวาส 621 คน ส่วนครูสอนศาสนาซ่ึงประกอบดว้ยโตะ๊ครู 

อุสตาซและเจะ๊ครูตาดีกามีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 8,685 คน ในจาํนวนน้ีถา้นบัเฉพาะอุสตาซจะมีจาํนวน 

3,723 คน 

กลุ่มชนชั้นนาํทั้งทางศาสนาและทางโลกดงักล่าวขา้งตน้ มีจาํนวนมากและจะเป็นกาํลงั ของ

การเปล่ียนแปลงพฒันาทางการเมืองและการสร้างรูปแบบการปกครองการบริหารในพื้นท่ีจงัหวดั

ชายแดนภาคใตต่้อไป 
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จํานวนอุสตาซและครูตาดีกาในสามจังหวดัภาคใต้ 

จงัหวดัและเขต 

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

เขต 1 เขต 2 เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 1 เขต 2 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 751 376 180 250 72 619 329 

สถาบนัปอเนาะ 264 360 248 142 7 35 90 

โรงเรียนตาดีกา 794 1,037 689 554 139 1,029 720 

รวม 1,809 1,773 1,117 946 218 1,683 1,139 

แหล่งขอ้มูล: เขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ปี พ.ศ. 2550 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการปกครองท้องถิ่น: พลวตัทางความคิด 
 หลงัจากวเิคราะห์โครงสร้างอาํนาจชนชั้นนาํกลุ่มต่างๆแลว้ คาํถามท่ีสาํคญัก็คือชนชั้นนาํ

เหล่าน้ี และประชาชนทัว่ไปมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจการปกครอง

ทอ้งถ่ินท่ีจะใหท้อ้งถ่ินมีอาํนาจมากข้ึน หรือจะใหโ้ครงสร้า งเป็นเช่นเดิม ขอ้มูลจากการสาํรวจความ

คิดเห็นของประชาชนทัว่ไปและชนชั้นนาํในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ก่ียวกบัรูปแบบท่ีเหมาะสมใน

การกระจายอาํนาจการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม

สะทอ้นใหเ้ห็นแนวโนม้ความเปล่ียนแปลงท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแร ง การสาํรวจความเห็น

คร้ังแรกระหวา่งเดือนกนัยายนและตุลาคม พ .ศ. 2548 จากกลุ่มตวัอยา่ง 1.200 คนรวมทั้งขา้ราชการ

และประชาชนในพื้นท่ีสามจงัหวดัภาคใต ้เม่ือแยกดูเฉพาะกลุ่มประชาชนทัว่ไป 874 คน ผลปรากฏวา่

คาํถามความคิดเห็นวา่รูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในพื้นท่ี คนจาํนวนมาก

ประมาณร้อยละ 41.4 ยงัเห็นวา่ควรใชรู้ปแบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีอยูแ่ลว้แต่ปรับปรุงใหมี้

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม ส่วนผูท่ี้เห็นวา่ควรมีการปกครองพิเศษทางวฒันธรรมและเศรษฐกิจมี

อยูร้่อยละ 27.2 และผูท่ี้เห็นวา่ควรมีเขตปกครองพิเศษทางกา รเมืองมีอยูร้่อยละ 11.2 นอกจากน้ียงัมีผู ้

ท่ีเห็นวา่ควรปกครองแบบมหานครแบบกรุงเทพมหานครจาํนวน ร้อยละ 3.4 ขอ้มูลจากการสาํรวจ

คร้ังแรกน้ีมีนยัสาํคญัท่ีน่าพิจารณาอยูส่องประการคือ ประการแรก ในช่วงปี 2548 คนจาํนวนท่ี

ค่อนขา้งมากยงัยอมรับวา่การปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบเดิมยงัใชก้ารไดถ้า้ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  แต่นยัอีกดา้นหน่ึง ควรสังเกตดว้ยวา่คนกลุ่มท่ีมีความเห็นวา่

ควรจดัรูปแบบการปกครองพิเศษทางวฒันธรรม (27.2) การปกครองพิเศษทางการเมือง (11.2) และ

รูปแบบมหานคร (3.4) เม่ือรวมกนัก็มีจาํนวนไม่น้อยเช่นเดียวกนั ยิง่ถา้มองวา่ทศันะดงักล่าวจดัอยูใ่น

ประเภทหรือกลุ่มเดียวกนัท่ีเรียกวา่สนบัสนุนการปกครองแบบพิเศษของทอ้งถ่ินเหมือนกนั คนกลุ่มน้ี

รวมกนัไดม้ากถึงร้อยละ 41.8 ก็นบัไดว้า่มีจาํนวนมากในสัดส่วนใกลเ้คียงกนักบักลุ่มสนบัสนุนรูป

แบบเดิม โดยท่ีกลุ่มท่ีสนบัสนุ นรูปแบบเดิมมีจาํนวนมากกวา่เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น (กลุ่มเห็นรูป

แบบเดิมกบักลุ่มท่ีสนบัสนุนแบบผูว้า่ซีอีโอซ่ึงถือเป็นแบบเดียวกนั รวมกนัไดร้้อยละ  42.9)  ทาํใหเ้รา
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ไดข้อ้สรุปเบ้ืองตน้ในขณะนั้นวา่ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี 3 จงัหวดัในเร่ืองรูปแบบการ

ปกครองทอ้งถ่ินในพื้นท่ีซ่ึงมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความแตกต่าง

กนัมาก ฝ่ายท่ีเห็นดว้ยกบัการพฒันาปรับปรุงรูปแบบเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ทั้งแบบการปกครองทอ้งถ่ินและ

ผูว้า่ซีอีโอมีมากกวา่เพียงเล็กนอ้ย ส่วนพวกท่ีสนบัสนุนใหเ้ปล่ียนแปลงในรูปแบบพิเศษแบบต่างๆก็ มี

อยูไ่ม่นอ้ยในจาํนวนและสัดส่วนใกลเ้คียงกนั ทศันะทั้งสองฝ่ายจึงถือวา่กํ้าก่ึงกนัมากจนอาจจะถือได้

วา่มีจาํนวนมากพอๆกนัก็ได ้

 
 

จากการศึกษาดงักล่าว ประเด็นท่ีน่าสนใจตามมาก็คือ มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก

ระหวา่งคนพุทธกบัคนมุสลิมในเร่ืองรูปแบบการปกครองซ่ึ งสะทอ้นความหมายสองประการท่ี

จะตอ้งนาํมาพิจารณา ประการแรกแสดงใหเ้ห็นวา่ลึกๆแลว้ในกลุ่มคนท่ีสนบัสนุนการปกครอง

ทอ้งถ่ินในรูปแบบเดิมนั้นมีคนพุทธอยูด่ว้ยเป็นจาํนวนไม่นอ้ย (ขอ้มูลแสดงวา่ร้อยละ 27.9 ของคน

ทั้งหมดท่ีสนบัสนุนการปกครองทอ้งถ่ินแบบเดิมคือคนไทยพุทธ ) และในกลุ่ มคนท่ีสนบัสนุนการ

ปกครองแบบพิเศษในทางวฒันธรรมส่วนมากก็จะเป็นคนมุสลิมดว้ย กล่าวคือร้อยละ 95.4 ส่วนกลุ่ม

คนท่ีสนบัสนุนการปกครองพิเศษทางการเมืองร้อยละ 83 เป็นคนมุสลิมเช่นกนั ถา้พิจารณาวา่คนพุทธ

เป็นคนส่วนนอ้ยในสังคมสามจงัหวดัชายแดนใต ้การท่ีคนไทยพุทธเป็นจาํนวนม ากไม่เห็นดว้ยกบั

การปกครองพิเศษอาจมีความหมายทางการเมืองท่ีการเสนอแนวทางรูปแบบปกครองพิเศษเป็น “การ

คุกคาม” ต่อคนส่วนน้ีและอาจจะไดรั้บการต่อตา้นอยา่งหนกัหน่วงในทางการเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ถา้เรามาพิจารณาวา่คนส่วนใหญ่ของประเทศคือคนไทยพุทธ ผลสะเทือนของการต่อตา้ นอาจรุนแรง

       รูปแบบการปกครองแบบใดทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการแก้ปัญหาความไม่สงบในปัจจุบัน (2548) 
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และมีผลต่อการดาํเนินการปฏิรูปการปกครองทอ้งถ่ินใหเ้กิดความมัน่คง ย ัง่ยนืและสมานฉนัท ์กล่าว

ในอีกดา้นหน่ึง ขอ้มูลช้ีใหเ้ห็นดว้ยวา่ในกลุ่มคนมุสลิมแมว้า่มีจาํนวนไม่นอ้ยท่ีสนบัสนุนการ

ปกครองในรูปแบบพิเศษดงัท่ีกล่าวไปแลว้ แต่ถา้กลบัมาดูเฉพาะในกลุ่มผูท่ี้เห็ นวา่ควรใชก้าร

ปกครองแบบเดิมอยูแ่ต่วา่ปฏิรูปใหดี้ข้ึน ก็มีจาํนวนมากถึงร้อยละ 72.1 ท่ีเป็นคนมุสลิม แสดงใหเ้ห็น

วา่มีคนมุสลิมจาํนวนไม่นอ้ยเช่นกนัท่ีสนบัสนุนการปกครองในรูปแบบเดิม จากน้ีก็จะนาํไปสู่

ขอ้สังเกตประการท่ีสองก็คือ แมว้า่โดยภาพรวมเราจะเห็นแนวโนม้ท่ีคนมุสลิ มและคนพุทธมี

ความเห็นต่างกนัในเร่ืองการปกครองทอ้งถ่ิน แต่เม่ือพิจารณาดูในกลุ่มคนมุสลิม ดงัขอ้มูลท่ีไดเ้สนอ

ไปแลว้แสดงวา่ มีความแตกต่างหลากหลายในทศันะเร่ืองการปกครองทอ้งถ่ินเช่นกนัแมแ้ต่ในกลุ่ม

คนมุสลิมดว้ยกนัเอง (ตรงขา้มกบัคนพุทธท่ีค่อนขา้งเอกภาพวา่ไม่เห็นด้ วยกบัการใชรู้ปแบบการ

ปกครองพิเศษ ) ในกลุ่มคนมุสลิมจาํนวนไม่นอ้ยเห็นวา่ควรใชรู้ปแบบการปกครองแบบเดิมแต่

ปรับปรุงใหดี้ข้ึน จาํนวนไม่นอ้ยเช่นกนัเห็นวา่ควรใชรู้ปแบบการปกครองพิเศษทางวฒันธรรม มี

บางส่วนก็ยงัมองวา่ควรใชรู้ปแบบการปกครองพิเศษทางการเมือง หรือการปกครองแบบมห านคร 

ความแตกต่างหลากหลายเช่นน้ีทาํใหต้อ้งพิจารณาวา่หากเสนอการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครอง

ทอ้งถ่ินในแบบใดก็จะมีคนท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยต่างกนัแมใ้นกลุ่มคนมุสลิมดว้ยกนัเอง 

 

กลุ่มศาสนากับทัศนะต่อรูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองแบบใดที�ท่านคิดว่าเหมาะสมที�สุด
ในการแก้ปัญหาความไม่สงบที�เกิดขึ�นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน Crosstabulation

82 227 28 12 261 19 103 732
83.7% 95.4% 93.3% 92.3% 72.1% 90.5% 92.0% 83.8%

16 11 2 1 101 2 9 142
16.3% 4.6% 6.7% 7.7% 27.9% 9.5% 8.0% 16.2%

98 238 30 13 362 21 112 874
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100%

อิสลาม

พุทธ

กลุ่มศาสนา

Total

เป็นเขตการปก
ครองพิเศษการ

เมือง

เป็นเขตการปก
ครองพิเศษด้าน

วัฒนธรรม ให้เป็นมหานคร
ใช้ระบบผู้ว่า

ซีอีโอ

ใช้รูปแบบเดิม
แต่ปรับปรุงการ

บริหารงาน อื�น ๆ ไม่ระบุ

รูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองแบบใดที�ท่านคิดว่าเหมาะสมที�สุด
ในการแก้ปัญหาความไม่สงบที�เกิดขึ�นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน

Total

 
 

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัน้ียิง่เด่นชดัมากในกลุ่มชนชั้นนาํ ในการสาํรวจความคิดเห็นคร้ั งท่ี 

2 จากท่ีประชุมระดมความคิดเห็นในเร่ืองการปกครองทอ้งถ่ินของผูน้าํการปกครองทอ้งถ่ินระดบั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต .) และผูน้าํศาสนาระดบัอิหม่าม โตะ๊ครู อุสตาซและผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จาํนวน 264 คน จาก 32 อาํเภอในจงัหวดัปัตตานี ยะลาและ

นราธิวาสเ ม่ือเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ปี พ .ศ. 2549 (ประมาณ 1 ปีหลงัจากคร้ังแรก ) ผูว้จิยัได้

สอบถามความคิดเห็นในเร่ืองรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินโดยระบุใหมี้ตวัเลือกท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนในแง่ท่ี

ใหเ้ลือกระหวา่งรูปแบบเดิมแต่ปรับปรุงใหส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพข้ึน รูปแบบพิเศษตามกฎหมายการ

ปกครองทอ้งถ่ินเดิมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เช่นการปกครองแบบกรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา และ
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รูปแบบพิเศษในแบบใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน เช่นการปกครองเขตพิเศษเขตปกครองตนเอง หรือการใช้

สภาชูรอแบบอิสลามเพื่อเลือกผูน้าํเป็นผูว้า่ราชการจงัหวดั ส่ิงท่ีพบก็คือมีความคิดเห็นท่ี แตกต่างกนั

อยา่งมากระหวา่งผูน้าํทางโลก (secular leaders) และผูน้าํทางศาสนา (religious leaders) หรือผูน้าํทาง

คุณธรรมภูมิปัญญา ในกลุ่มนายกฯ อบต. นั้น ร้อยละ 45.3 เห็นวา่ควรใชรู้ปแบบเดิม ร้อยละ 42.1 เห็น

วา่ควรใชรู้ปแบบพิเศษแบบกรุงเทพมหานครหรือพทัยา และอีกร้อยละ  7.4 เห็นวา่ควรใชรู้ปแบบ

พิเศษอ่ืนๆ แต่ทศันะของกลุ่มผูน้าํศาสนาจะมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก กล่าวคือร้อยละ 12.1 เห็นวา่

ควรใชรู้ปแบบการปกครองทอ้งถ่ินแบบเดิม ร้อยละ 60 .4 เห็นวา่ควรใชรู้ปแบบพิเศษแบบ

กรุงเทพมหานครหรือพทัยา และอีกร้อยละ 23.5 มีความเห็นวา่ควรใชรู้ปแบ บพิเศษอ่ืนๆเช่นสภาชูรอ

เลือกผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือใชก้ารปกครองพิเศษท่ีแตกต่างจากกฎหมายเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ 

 

ทัศนะเรื่องรูปแบบการปกครองเปรียบเทียบผู้นํา อบต กับผู้นําศาสนา (ร้อยละในกลุ่ม)

7.4
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รูปแบบเดิม แบบพิเศษโครงสร้างเดิม แบบพิเศษโครงสร้างใหม่ ไม่มีความเห็น

อบต ผู้นําศาสนา
 

 

ขอ้มูลจากการสาํรวจความคิดเห็นในคร้ังท่ี 3 ดาํเนินการในระหวา่งเดือนเมษายน พ .ศ. 2550 

ในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มผูน้าํการปกครองทอ้งถ่ินเก่ียวกบั ปัญหาความยติุธรรมใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องผูน้าํดงักล่าวซ่ึงเลือกมาจากพื้นท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานีและนราธิวาส

ประมาณ 200 คน ไดมี้การสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการปกครองท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน

สถานการณ์ปัจจุบนั จากผูต้อบประมาณ 155 คนปรากฏวา่ ร้อยละ 27.7 เห็นวา่ควร เป็นเขตการ

ปกครองพิเศษทางการเมือง ส่วนผูน้าํร้อยละ 27.7 เช่นกนัเห็นวา่ควรเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษ

ทางดา้นเศรษฐกิจและวฒันธรรม มีเพียงร้อยละ 12 เห็นวา่ควรใชรู้ปแบบการปกครองแบบเดิมแต่
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ปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  จะเห็นไดว้า่ ขอ้มูลในการสาํรวจคร้ังล่าสุดในปี พ .ศ. 2550 ใน

ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีความรุนแรงในพื้นท่ีมีระดบัสูงข้ึน ทศันะชนชั้นนาํการปกครองทอ้งถ่ินก็มี

ความโนม้เอียงไปในทางสนบัสนุนการปกครองทอ้งถ่ินในแบบพิเศษมากข้ึนอยา่งชดัเจน อาจจะ

กล่าวไดว้า่ ถา้นบัรวมทั้งกลุ่มท่ีเห็นดว้ยกบัการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษในทางกา รเมืองและใน

รูปแบบพิเศษทั้งทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม รวมแลว้กลุ่มน้ีมีสูงมากถึงร้อยละ 74.1 ซ่ึงนบัไดว้า่สูง

มากกวา่ผูท่ี้เห็นดว้ยกบัรูปแบบเดิมซ่ึงมีเพียงร้อยละ12.9 เท่านั้น 

ในการสาํรวจความคิดเห็นอีกคร้ังหน่ึง (คร้ังท่ี 4) เพื่อศึกษาทศันคติเก่ียวกบัรูปแบบการ

ปกครอ งของประชาชนทัว่ไปในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นระหวา่งเดือนมิถุนายน- สิงหาคมปี 

พ.ศ. 2551 จากจาํนวนตวัอยา่ง 2,965 คน พบวา่ร้อยละ 40.5 ของกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ควรใช้

รูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินแบบเดิม ร้อยละ 16.5 เห็นวา่ควรใชเ้ขตการปกครองพิเศษดา้นเศรษฐกิจ

และวฒันธรรม ส่วนอีกร้อยละ 9.3 เห็นวา่ควรใชรู้ปแบบการปกครองพิเศษ เม่ือรวมทั้งสองเอากลุ่มท่ี

เห็นวา่ควรใชก้ารปกครองแบบพิเศษไม่วา่จะในรูปแบบใดๆก็ตาม จะเห็นไดว้า่มีผูเ้ห็นดว้ยรวมกนัถึง

ร้อยละ 38 ส่วนผูท่ี้ยงัไม่มีความเห็นหรือไม่แสดงความคิดเห็นมีจาํนวนสูงถึง ร้อยละ 32.2  ในท่ีน้ี

อาจจะสรุปไดว้า่ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชาชนโดยทัว่ไปจะกํ้าก่ึงกนัระหวา่งรูปแบบการ

ปกครองแบบเดิมท่ีมีอยูก่บัรูปแบบการปกครองแบบพิเศษ แต่ก็เป็นท่ีน่าสังเกตดว้ยวา่มีกลุ่มตวัอยา่ง

อีกจาํนวนไม่นอ้ยท่ียงัไม่ตดัสินใจแน่นอยวา่การปกครองแบบใดจึงจะดีและเหมาะสมกบัพื้ นท่ีแห่งน้ี 

เม่ือแยกระหวา่งผูต้อบท่ีเป็นมุสลิมและพุทธ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคนมุสลิมร้อยละ 57 เห็นดว้ยกบั

รูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบเดิม อีกร้อยละ 40 เห็นดว้ยกบัการปกครองแบบพิเศษ ในกลุ่ม

ผูต้อบท่ีเป็นคนพุทธ ร้อยละ 84.3 หรือส่วนมากท่ีสุดเห็นวา่ควรใชรู้ปแบ บการปกครองทอ้งถ่ินใน

แบบเดิม ประมาณร้อยละ 11 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคนพุทธเห็นดว้ยกบัการปกครองแบบพิเศษ 

 

 

 รูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ�นแบบใดที�ท่านคิดว่าเหมาะสมที�สุด  

ในการแก้ปัญหาความไม่สงบที�เกิดขึ�นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน (2551)

277 9.3 13.8 13.8

488 16.5 24.3 38.0

44 1.5 2.2 40.2

1202 40.5 59.8 100.0

2011 67.8 100.0

954 32.2

2965 100.0

การปกครองท้องถิ�นแบบพิเศษ

เขตปกครองพิเศษด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ระบบผู้ว่าซีอีโอ

ใช้รูปแบบเดิม

รวม

ไม่ตอบMissing

รวมผู้ตอบ

ความถี� ร้อยละ ร้อยละที�นับจริง ร้อยละสะสม
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สนากับรูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ�นแบบใดที�ท่านคิดว่าเหมาะสมที�สุดในการแก้ปัญหาความไม่สงบที�เกิดขึ�นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบั

260 464 34 1027 1785

14.6% 26.0% 1.9% 57.5% 100.0%

11 10 8 156 185

5.9% 5.4% 4.3% 84.3% 100.0%

271 474 42 1183 1970

13.8% 24.1% 2.1% 60.1% 100.0%

จํานวน

% ในกลุ่มศาสนา

จํานวน

% ในกลุ่มศาสนา

จํานวน

% ในกลุ่มศาสนา

อิสลาม

พุทธและอื�นๆ

ศาสนา

รวม

  การปกครองท้องถิ�น       

แบบพิเศษ

เขตปกครองพิเศษ                 

ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ระบบผู้ว่าซีอีโอ รูปแบบเดิม

รูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ�นแบบใดที�ท่านคิดว่าเหมาะสมที�สุดในการแก้ปัญหาค

วามไม่สงบที�เกิดขึ�นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน

รวม

 
 

กล่าวโดยสรุป ในการเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษ ์การสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนและผูน้าํ

ทอ้งถ่ินในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้สดงใหเ้ห็นวา่ แมค้วามคิดเห็นโดยทัว่ไ ปยงัมีความแตกต่างกนัวา่

จะใชรู้ปแบบใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะดงักล่าว ความคิดเห็นก็มีความ

เปล่ียนแปลงไปเม่ือเวลาผา่นไป ส่ิงท่ีน่าสังเกตก็คือมีความเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีค่อนขา้ง

สนบัสนุนใหมี้รูปแบบการปกครองในรูปแบบพิเศษโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ และในทางสังคม

วฒันธรรม ในกลุ่มผูน้าํ ส่วนประชาชนทัว่ไปความคิดเห็นยงัค่อนขา้งกํ้า ก่ึงกนัระหวา่งรูปแบบพิเศษ

กบัรูปแบบเดิม กล่าวไดว้า่เม่ือสถานการณ์ความรุนแรงเปล่ียนไปในทางท่ีมีระดบัความรุนแรงสูงข้ึน

หรือสถานการณ์ดูเหมือนเลวลงในช่วงปี พ.ศ. 2550 ดงันั้นแนวโนม้ความคิ ดไปในทางสนบัสนุนการ

ปกครองแบบพิเศษก็เร่ิมเด่นชดัข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มผูน้าํการปกครองทอ้งถ่ินและผูน้าํทาง

ศาสนา แมใ้นรายละเอียดคนทั้งสองกลุ่มจะมีความแตกต่างกนั คือผูน้าํศาสนาจะเห็นดว้ยกบัการ

ปกครองพิเศษมากกวา่ รายละเอียดความคิดท่ีต่างกนัสะทอ้นใหเ้ห็นในการศึกษามิติดา้นลึกท่ีจะกล่าว

ในตอนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ศาสนากบั รูปแบบการปกตรองแบบใดทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการแก้ปัญหาความไม่สงบในปัจจุบัน 



 63 

บทที ่4 

การกระจายอาํนาจแบบพเิศษและผสมผสาน: มิติทีห่ลากหลายในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

 

 มิติท่ีหลากหลายในรูปแบบการปกครองและการบริหารทอ้งถ่ินในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตส้ะทอ้นใหเ้ห็นจากทศันะของกลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํทางศาสนา และผูน้าํทางสังคมหลายกลุ่ม 

ส่ิงท่ีแสดงออกมาก็คือประเด็นใจกลางในเร่ืองอตัลกัษณ์และความแตกต่างทางศาสนาและชาติพนัธ์ุท่ี

รัฐมกัจะกดทบั ปิดกั้นและแยง่ชิงไปจากทอ้งถ่ิน ปัญหายงัรวมไปถึงความพยายามจะทาํใหเ้กิดความ

ผสมกลมกลืนโดยละเลยปัญหาความยติุธรรมท่ีประชาชนและชนชั้นนาํ ควรจะไดรั้บในแง่การ

แสดงออกซ่ึงอตัลกัษณ์หรือตวัตน ปัญหาน้ีสืบเน่ืองมาจากการคล่ีคลายประวติัศาสตร์ของโครงสร้าง

อาํนาจในปัตตานีท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ีผา่นมา การกดทบั กีดกนัและแยง่ชิงอตัลกัษณ์เป็นการบัน่ทอน

อาํนาจ ความชอบธรรมและบ่อนทาํลายการพฒันาศกัยภาพของชนชั้นนาํในทอ้งถ่ินซ่ึงผลท่ีตามมาคือ

มนัไดก้ลายเป็นการลดทอนอาํนาจการควบคุมของสังคมไปดว้ย ปัจจยัดงักล่าวยงัส่งผลต่อการ

ขยายตวัและลุกลามของความขดัแยง้ท่ีเกิดในปัจจุบนั ท่ีสาํคญัยิง่ไปกวา่นั้น พฒันาการทางการเมือง

ในช่วงทศวรรษท่ี 2520-2530 ท่ีเป็นการขยายสถาบนัประชาธิปไตยและการเลื อกตั้งทั้งในระดบัชาติ

และระดบัทอ้งถ่ินกลบัไม่ไดช่้วยเสริมสร้างความเขม้แขง็ของทอ้งถ่ิน ในทางตรงกนัขา้ม ระบบการ

เลือกตั้งท่ีมีปัญหาภายในยิง่มีผลกระทบในการเร่งความอ่อนแอและก่อใหเ้กิดความแตกต่างและ

แตกแยกภายในกลุ่มชนชั้นนาํมากยิง่ข้ึน ตวัแบบท่ีถูกเสนอข้ึนมา รวมทั้ งทศันะต่างๆของผูน้าํกลุ่ม

ต่างๆช้ีใหเ้ห็นความเป็นไปไดข้องการประสานกนัระหวา่งชนชั้นนาํทางการเมืองทอ้งถ่ิน และชนชั้น

นาํทางศาสนา รวมทั้งผูน้าํตามธรรมชาติ กลไกแบบใหม่จะตอ้งสร้างข้ึนมาเพื่อฟ้ืนคืนอาํนาจของ

สังคมและฟ้ืนอาํนาจทางสัญลกัษณ์ของสังคมท่ีมีทั้งคุณธรรมและการเปิ ดโอกาสใหมี้ส่วนร่วม 

นบัเป็นขอ้เสนอแห่งการผสมผสานความตอ้งการของทุกฝ่ายเพื่อนาํไปสู่พฒันาการทางการเมืองและ

การบริหารทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะพิเศษแห่งความหลากหลายวฒันธรรม    

 นอกจากน้ีแลว้ การจดัการรูปแบบการปกครองท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะทอ้งถ่ินท่ี

มีอตัลกัษณ์ทา งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ยงัเป็นการตอบโตโ้จทยใ์หญ่ในเร่ืองการแกปั้ญหา 

“ความรู้สึกไม่เป็นธรรมและความไม่ยติุธรรม ” ท่ีชนชั้นนาํทอ้งถ่ินในจงัหวดัชายแดนภาคใตรู้้สึกวา่

ถูกกระทาํจากรัฐมาเป็นเวลายาวนานของประวติัศาสตร์ปัตตานี การแกปั้ญหาดว้ยวธีิน้ีน่าจะเป็นการ

ช่วยลดเง่ือนไขความรุนแรงท่ีกาํลงัเกิดข้ึนอยูด่ว้ย 
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การปกครองการบริหารทีย่อมรับอตัลกัษณ์และความแตกต่าง 

“......... ปัญหาภาคใตม้นัเป็นปัญหาเร่ืองการปกครองหรือไม่ สาํหรับผม ผมมีความเช่ือใน

ส่วนตวัวา่ ใช่ แลว้ทาํไมรัฐถึงตอ้งใชอ้าํนาจอาญาสิทธ์ิตรงนั้นเขา้มาจดัการวถีิชีวิ ตของประชาชน ผม

มองวา่โดยทัว่ไปคนในสังคมไทยมองวา่คนท่ีมีอาํนาจคือคนท่ีมีบุญวาสนา ซ่ึงมนัขดัแยง้กบัความคิด

ของตะวนัตก ไทยไม่เคยตรวจสอบอาํนาจตรงนั้นเลย ผลก็คือ มอบอาํนาจอาญาสิทธ์ิใหก้บัรัฐ รัฐมี

สิทธ์ิท่ีจะจดัการ เพราะฉะนั้นรัฐมีความ ชอบธรรมท่ีจะจดัการกบัวถีิชีวติ ของประชาชนทุกส่วน ถาม

วา่ตรงนั้น รัฐบาลไทยรู้สึกวา่จะคุน้ชินกบัการจดัการระบบระเบียบใหก้บัชีวติประชาชน การปกครอง

ท่ีมนัมีอยูม่นัไม่เอ้ือต่อความหลากหลายทางวฒันธรรม รู้สึกวา่การปกครองท่ีมนัเป็นอยู ่มนัไม่ไดเ้อ้ือ

ประโยชน์หรือไม่ไดเ้อ้ือต่อความหลากหลายทางวฒันธรรม  ความหลากหลายทางดา้นเช้ือชาติ ผมมี

ความรู้สึกวา่รัฐค่อน ขา้งท่ีจะคบัแคบ โดยเฉพาะการท่ี การเมืองไทย  อนัดบัแรกรัฐก็จะตอ้งเปิดกวา้ง 

ยอมรับความแตกต่าง  รัฐตอ้งเปิดกวา้งยอมรับความแตกต่าง ปัญหาคือรัฐคือคนไทยพุทธ และ

นโยบายทหารไม่ค่อยเปิดกวา้ง ไม่ค่อยยอมรับความแตกต่าง ................ “93

จากการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกท่ีไดม้าจากการประชุมระดมความคิดเห็นและสัมภาษณ์ชนชั้นนาํ

และประชาชนกลุ่มต่างๆในจงัหวดัชายแดนภาคใตห้ลายคร้ังในระหวา่งปี 2548-2550 สะทอ้นใหเ้ห็น

ประเด็นท่ีสาํคญัก่อนท่ีจะเขา้ใจและวเิคราะห์ปัญหาอาํนาจและการเมืองการปกครอง ในพื้นท่ีก็คือ

ปัญหาอตัลกัษณ์ ซ่ึงเช่ือมโยงโดยตรงกบัประสบการณ์ท่ีเห็นถึงความอยติุธรรม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่

ท่ีเป็นปัญหา จะเก่ียว พนักบัประเด็นปัญหาทาง ศาสนาและวฒันธรรม ในเร่ืองน้ีผูน้าํและปัญญาชน

จาํนวนหน่ึงมองวา่ส่ิง ท่ีรัฐทาํหลายอยา่ง  “...... เป็นทฤษฎีทาํลาย  ... .”  ปรากฏการณ์ท่ีเห็นในอดีต 

ประมาณ 50 ปีท่ีแลว้ ก็คือประชาชนในพื้นท่ีมกัจะต่อตา้นไม่ใหลู้กหลานเรียนสายสามญัสูงๆ แต่กลบั

สนบัสนุนใหลู้กหลาน เรียนแต่ปอเนาะ เพราะพวกเขา ไม่ตอ้งการให้คนทอ้งถ่ินรับราชการเพราะเขา

ถือวา่ถา้เรียน หนงัสือสาย สามญัสูงจะ เขา้ รับราชการ เพราะ ฉะนั้นรัฐจึงมีนโยบายใหมี้มุสลิมรับ

ราชการสูงๆ แลว้ก็พยายามท่ีจะดึงผูน้าํ หรือลูกผูน้าํมาเขา้เรียน แต่ปรากฏวา่คนพื้นท่ีท่ีเขา้รับราชการ

มกัจะมีลกัษณะส่วนตวัท่ี  “..... อ่อนแอเร่ืองศาสนา ....” ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแสดงใหเ้ห็นอยา่ง ชดัเจนวา่ คนท่ี

รับตาํแหน่งหนา้ท่ีใหญ่ทา งราชการในอดีต  เสียฐานะทางศาสนาและอ่อนแอทางศาสนา ซ่ึงทาํใหค้น

ส่วนใหญ่ ไม่ยอมรับ ในขณะท่ีผูน้าํทางศาสนาหรือ อุลามาอฺ ซ่ึงเป็น ผูน้าํ ท่ียงัมีบทบาททางสังคม  

ดงันั้นในเร่ืองวฒันธรรมภาษา พวกเขารู้สึกวา่สูญเสีย ทาํให้เขา้ใจวา่รัฐมีนโยบายท่ีจะกลมกลืน ท่ีจะ

ทาํลายศาสนาของพวกเขา  

 

                                                 
93 ความคิดเห็นของนกัวิชาการทอ้งถ่ินผูห้น่ึง จากบนัทึกการประชุมสานเสวนาในหวัขอ้ “การปกครองในอุดมคติ 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต”้ ณ  ห้องประชุม ชั้น 2  ตึกอธิการบดี วิทยาลยัอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา วนัพฤหสับดี ท่ี 9 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 

น. 
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 สภาพดงักล่าวทาํใหมี้การตีความวา่สัญลกัษณ์ท่ีซ่อนเร้นอยูก่็คือ นโยบายผสมกลมกลืน

ชาตินิยม ของรัฐเป็นการ ทาํลายศาสนาอิสลาม  การท่ี รัฐมีนโยบายผสมก ลมกลืนและมีนโยบายให้

มุสลิมรับราชการสูงๆแลว้พยายามท่ีจะดึงผูน้าํ ดึงลูกผูน้าํเขา้มา แต่ปรากฏวา่คน (มุสลิม) ท่ีรับราชการ

อ่อนเร่ืองทางศาสนา ชาวบา้น จึงสะทอ้นความรู้สึกออกมาวา่ “ ... เขารู้สึก เขาเขา้ใจ วา่รัฐมีนโยบาย

กลมกลืน ท่ีจะทาํลายศาสนาของพวกเขา ..........” ทศันะดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ภาษามาลายเูป็นภาษา

ท่ีแสดงความเป็นตวัตนของ คนในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  แสดงความเป็นเช้ื อชาติท่ีพวกเขา

ตอ้งการรักษาไว ้ถา้จะดาํเนินการท่ีจะใหเ้ด็กพดูภาษาไทยเก่ง อาจจะตอ้งทาํ แบบคู่ขนาน  กล่าวคือ

จะตอ้งมีนโยบายท่ีเด่นชดัท่ีจะอนุรักษส์นบัสนุนภาษาทอ้งถ่ินแลว้ดาํเนินการทางนโยบายอ่ืนๆให้ เด็ก

พดูไทยเก่งแลว้ยงัสามารถพดูภาษามาลายไูด ้แต่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึ นไม่เป็นแบบนั้น “ ........ รัฐจะ

ทาํลายวฒันธรรมของเขา ภาษาของเขา อตัลกัษณ์ของเขา ยิง่เร่ืองประวติัศาสตร์ (ก็ยิง่) สับสน .........” 

 ในความซบัซอ้นของ “ความรู้สึก” ดงักล่าว ส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณาก็คือ ความต่อเน่ืองเช่ือมโยง

กนัของปัจจยัทางศาสนาและวฒันธรรมมลายู  ประชาชนเขา้ใจวา่รัฐพยายามท่ีจะบิดเบือน  เป็นเร่ือง

ของ การผสมกลมกลืนหรือ  Assimilation และเช่ือวา่ รัฐตอ้งการท่ีจะทาํลายประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรม ขอ้ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือเร่ืองทางศาสนา “ความรู้สึกวา่ถูกทาํลายความรู้สึก ความรู้สึกวา่เขาถูก

ทาํลายดา้นศาสนา  ………. ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดเป็นความรู้สึกวา่เขาถูกทาํลาย  .... ” ดงันั้น ในแง่ของ

ประชาชนนั้นส่ิงท่ีสาํคญัก็คือความรู้สึกใน เร่ืองของศาสนา ซ่ึงผสมกบัประเด็นเร่ืองเช้ือชาติหรือชาติ

พนัธ์ุ ทาํใหเ้กิด ความพยายามท่ีจะปกป้องส่ิงท่ีสูงส่งใน ทางศาสนา โดยรวมทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนัใน

กระบวนการน้ี ดังจะเห็นไดช้ดัจากการมองวา่ประชาชนในสามจงัหวดัจาํนวนไม่นอ้ยมีความรู้สึกวา่

ตอ้งการ “ ......... ปกป้อง ส่ิงสูงสุดในศาสนา สติปัญญา เกียรติ ศกัด์ิศรี แผน่ดิน เผา่พนัธ์ุ ชีวติก็ตอ้ง

ปกป้อง แต่ส่ิงสูงส่งท่ีตอ้งปกป้องคือศาสนา .......”  

“ ........... เพื่อศาสนา ประชาชนใ นพื้นท่ีมุสลิม 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตย้นิ ยอมท่ีจะสละ

ทั้งหมดเพื่อปกป้องศาสนา เร่ืองน้ีเก่ียวขอ้งกบัอบายมุขดว้ย ......... ถา้คุณผลิตส่ิงชัว่ร้ายอบายมุขต่างๆ

เป็นส่ิงชัว่ร้ายในสังคม ถา้คุณไม่ตอ้งการต่อตา้นส่ิงชัว่ร้าย คุณไม่เกลียดมนัแสดงวา่คุณไม่มีความ

ศรัทธา มนัเส่ียง ... แต่มุสลิมจะรุนแรงกวา่ เขาตอ้งต่อตา้น .............” 

จะเห็นไดว้า่ เม่ือมีการเช่ือมโยงปัญหาอตัลกัษณ์ไปสู่ความผดิพลาดอ่ืนๆเช่น การพฒันา

สมยัใหม่ท่ีลม้เหลว โดยเฉพาะการพฒันาท่ีมีอบายมุข และความลม้เหลวของการปกครองทอ้งถ่ินเป็น

ผลพวง มาจากคนท่ีเล่นการเมือง ในระบบกลบัเป็นพวกท่ี ยงัหวงัท่ีจะกอบโก ยส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการ 

ตอ้งการเอาเงินกลบั  พวกน้ี “.... ยงัเล่นการเมืองตอ้งเอาเงินกลบั ” ปัจจยัดงักล่าวทาํให้ ง่ายต่อการท่ีจะ

ปลุกระดม ต่อตา้นระบบ พวกเขายอมรับวา่ เร่ืองอุดมการณ์ ไม่มีใครรู้วา่เกิดไดอ้ยา่งไร แต่ท่ีเห็นได้

อยา่งชดัเจนก็คือถา้เขาปลุกระดมโดยเอาชาตินิยมเขา้มา เช่นกล่าวอา้งวา่ “เห็นไหมวฒันธรรมภาษาก็

ถูกทาํลาย ศาสนาถูกทาํลาย เขาก็โยนบาปใหรั้ฐ  เขาจะมาปกป้องส่ิงท่ีเขาสูญหาย เราไม่ทราบวา่

เหตุการณ์เกิดเพราะอะไร ” การไม่ยอมรับ และไม่ส่งเสริมอตัลกัษณ์เป็นปัจจยัในการปลุกระดม วา่
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วฒันธรรม ภาษาก็ถูกทาํลาย ศาสนาถูกทาํลาย ก็โยนบาปใหรั้ฐ  ประเด็นท่ีสาํคญัซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นก็

คือเกิดอาํนาจเชิงสัญลกัษณ์ท่ีมีการตีความในเร่ืองการกดทบัทาง วฒันธรรม ภาษา (ชาติพนัธ์ุ) ศาสนา

ถูกทาํลาย (ศาสนา) และช้ีนาํบอกวา่พวกเขาออกมาปกป้องส่ิงท่ีรู้สึกวา่สูญหายไป 

ตวัอยา่งอีกดา้นหน่ึงท่ียกข้ึนมาก็คือเร่ืองระบบการศึกษา ความคิดเห็นท่ี สะทอ้นออกมาจาก

ผูน้าํและปัญญาชนในพื้นท่ีบางส่วนก็คือครูท่ีเป็นพุทธและมุสลิมท่ีสอนอยูใ่น ชุมชนจะมีการแบ่งเป็น 

2 กลุ่มดว้ยกนัคือ กลุ่มคนท่ีเป็นคนมาลายใูน ทอ้งถ่ิน ท่ีไดเ้ป็นขา้ราชการครูในโรงเรียน หรือท่ีเ ป็น

ลูกจา้งประจาํ ครูอตัราจา้ง ส่วนอีกกลุ่ม หน่ึงจะเป็นกลุ่มครู เก่า กลุ่มครูส่วนน้ีมีภูมิหลงัเป็นคนต่าง

ศาสนาในโรงเรียนประถม แล ะส่วนใหญ่จะมีผูบ้ริหารเป็นคนต่างศาสนิก เช่นกนั ตามปกติ ทุก

โรงเรียนท่ีตั้งอยู่มีพื้นฐานเดียวกนั โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจากตวัแทนชา วบา้น หวัหนา้

ชุมชน ผูน้าํศาสนา ซ่ึงอยูใ่นชุดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการสถานศึกษา

ดูแลในเร่ืองของหลกัสูตรสถานศึกษา เร่ืองของการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน ดงักล่าวไม่

แตกต่างจากโรงเรียนอ่ืนๆในอีก 70 กวา่จงัหวดัทัว่ประเทศไทย  

แต่คาํถามก็คือ ทาํไมเด็กๆโรงเรียนประถม ในพื้นท่ีน้ี ท่ีจบ ป.6 จะไปเรียนต่อระดบัมธัยม  มี

ความสามารถในการใช้ภาษาไทยค่อนขา้งจะอ่อนมาก มีขอ้สังเกตของ ปัญญาชนในทอ้งถ่ิน ท่ีพบวา่ท่ี

จริงแลว้ในโรงเรียนประถมใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้หลายโรงเรียน มีความ ขดัแยง้กนั ภายใน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระหวา่งชุ มชนมุสลิมกบัโรงเรียน  จนมีผูน้าํบางคนท่ีอธิบายวา่ “..... ผูบ้ริหาร

บางคร้ังก็ตีสองหนา้ ……” กล่าวคือ ในท่ีประชุมท่ีเป็นทางการก็ พดูคุยกนัดีกบัทุกคน ครูท่ีเป็น คน

มุสลิมกบัคุณครูท่ีเป็นครูต่างศาสนิกก็คุยกนัดี แต่พอจบจากการประชุมหรือเลิกเรียนแลว้ แต่ละคนก็

แยกกลุ่มใครกลุ่มมนั ครูพุทธก็จะคุยอีกประเด็นหน่ึงซ่ึงจะเป็น ทศันะอีกแง่มุมหน่ึง บางคร้ังทั้งสอง

กลุ่มก็ดูเหมือนกบัวา่ ถา้อยูต่่อหนา้กนัก็พดูคุยกนัดี เช่น คุยในเร่ืองของการศึกษา แต่พออยูล่บัหลงัทั้ง

สองกลุ่มก็เป็นคนละทีมกนั แต่ละกลุ่มก็จะ  “ตีสองหนา้เขา้หากนั ” นอกจากน้ีใ นบางกรณีก็มีปัญหา

ในความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้นกบัผูบ้ริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารมาคุยกบัชาวบา้นท่ีโรงเรียนตอน

ประชุมก็คุยกนัดี แต่พอชาวบา้นกลบัไป ครูก็ นินทา พดูวา่ชาวบา้น ลบัหลงั  ทาํใหเ้ป็นขอ้สงสัยใน

ความ บริสุทธ์ิใจ  มีการตั้งขอ้สงสัยวา่ การท่ี บุคคลจะ มาปฏิบติังานเป็นข้ าราชการครูใน 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้นั้น เป็นการรอเพื่อท่ีจะยา้ย กลบัไปทาํงานในจงัหวดัของตวัเอง  ถา้ครูท่ีมาจากภาคใต้

ตอนบน เช่นจงัหวดั สงขลา พทัลุง และนครศรีธรรมราช  (หรือจากภาคอ่ืน ) จะมีลกัษณะเช่น น้ีใน

จาํนวนไม่นอ้ย เพราะวา่หลายคนอยูเ่พื่อรอการโอนยา้ยออกนอกพื้นท่ี  

เม่ือเป็นเช่นน้ี ส่ิง ท่ีน่าเป็นห่วงมาก ก็คือคุณภาพการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืน แม้

การศึกษาสายสามญัก็ยงัอ่อนแอ  ทั้งๆท่ีชาวบา้นมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตก้็ตอ้งการให้

ลูกหลานตนเองมีความสามารถในการใชภ้าษาไทยท่ีแขง็และมีวชิาสามญัท่ีเขม้แขง็ 93

94 ตวัอย่างเช่นมี

                                                 
94 ทศันะของโตะ๊อิหม่าม จากบนัทึกการเสวนากลุ่มโตะ๊อิหม่าม ในหวัขอ้ “โครงการศึกษาการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัท่ีมี

หลายชาติพนัธุ”์ 18 สิงหาคม 2548 ห้องประชุมรูสะมีแล 1 โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อ. เมือง     จ. ปัตตานี 
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การตั้งขอ้สังเกตวา่ โรงเรียนในบริเวณสงขลายงัไม่ปิดแต่โรงเรียนใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ จะปิด

เทอมแลว้ สอบเสร็จตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ ตอนน้ีครู จะมาปฏิบติัภารกิจหรือแค่มาอยู ่มาให้

ชาวบา้นรู้วา่ยงัไม่ปิด เพียงแต่วา่นกัเรียนสอบเสร็จแลว้ นกัเรียน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จึงมา

โรงเรียนเชา้แต่วา่ช่วงบ่าย 14.50 หรือ 14.30 ครูจะเลิกเรียนเร็วกวา่ปกติต่างไปจากนกัเรียนแถวสงขลา

และหาดใหญ่ นกัเรียนในพื้นท่ีน้ีจึง ไม่มีเวลาเล่นกบัเพื่อน ไม่มีเวลาไดท้่องสูตรคูณ เวลาประมาณ  

2.30 น. ครูทุกคนก็ตอ้งเคลียร์ตวัเองเพื่อจะไดไ้ปพร้อมกนั ทั้งหมดน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่มีความแตกต่าง

กนัระหวา่ง ครูคนทอ้งถ่ินมุสลิม ครูอตัราจา้ง และผูบ้ริหารคนพุทธ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานซ่ึงเป็นผูน้าํชาวบา้น รู้สึกวา่ไม่มีความจริงใจ เปิดเผย ทาํให้ระบบท่ีมีคน 2 ศาสนาอยูใ่นระบบ

โรงเรียนหรือมีครู/ผูบ้ริหารซ่ึงภูมิหลงัทางวฒันธรรมต่างจากคนทอ้งถ่ินประสบปัญหา94

95 

การมองเร่ืองการทาํลายลา้งกนัในเชิงวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเรียกวา่ “ความรุนแรงเชิง

สัญลกัษณ์ ” ซ่ึงซ่อนเร้นอยูใ่นกระบวนการทางการเมือง สังคมและวฒันธรรม ผูน้าํทอ้งถ่ินมี

ความรู้สึกตระหนกัในโครงสร้างดงักล่าวเป็นอยา่งมาก  โดยพวกเขามองวา่อาจจะเป็นไปไดว้า่ตั้งแต่

ในอดีตความสัมพนัธ์คร้ังแรกเป็นความสัมพนัธ์เชิงทาํลายลา้ง ตั้งแต่กา้วแรกในประวติัศาสตร์ ท่ีสยาม

เขา้มา ในสมยัก่อนก็เป็น เร่ือง ธรรมดา เพราะ ยคุสมยั ก่อน นั้นตอ้งทาํสงคราม ดงั ท่ีเร่ืองราวทาง

ประวติัศาสตร์บอกวา่ในสมยั รัตนโกสินทร์ ยกทพัมาตีปัตตานีซ่ึงเป็นดินแดนอิสระ ความสัมพนัธ์

แบบนั้นก็ดาํเนินการต่อเน่ืองมา เพราะฉะนั้น จากความไม่เป็นธรรมหลายอยา่งท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ทาํ

ใหค้นในทอ้งถ่ินบางคนมองวา่ “ ........ การทาํลายลา้งก็เลยเป็นเสมือนวาระซ่อนเร้น ท่ีซึมซบัเขา้ไป

ในความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ตั้งแต่บดันั้นจนถึงบดัน้ี เพียงแต่วา่รูปแบบการทาํลาย

ลา้งไดพ้ฒันาข้ึนมาเป็นลาํดบั ....” แต่ทวา่สาระแก่นแท้ของการทาํลาย ไม่ไดห้ายไปไหน ยงัคงเป็นอยู่

เหมือนเดิม จากพื้นฐานทางประวติัศาสตร์ดงักล่าวทาํใหเ้กิดความรู้สึกวา่ การบริหารการปกครองของ

ประเทศไทยในจั งหวดัภาคใต้ ถูกทาํให้ มีปัญหามาโดยตลอด  ขอ้สรุปท่ีน่าสนใจของนกัวชิาการ

ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการแกปั้ญหาความหลากหลายทางวฒันธรรมน้ีก็คือ “ ... คนไทยน่ีท่ีเรียนเก่งๆมีเยอะ 

สอบติดระดบัโลกเยอะแยะ แต่เร่ืองศิลปะการอยูร่่วมกนัระหวา่งคนหลายชาติพนัธ์ุ ผมคิดวา่คนไทย

สอบตก ...”96

 

 

                                                 
95 ขอ้มูลตรงกนัจากปากคาํของผูน้าํศาสนาและนกัวิชาการในทอ้งถ่ินวา่ ความอ่อนแอของสถานศึกษาและครูในโรงเรียนชั้นประถมของ

รัฐมีมาตั้งแต่ก่อนปี พ .ศ. 2547 ทาํให้เด็กในทอ้งถ่ินอ่อนในการศึกษาสายสามญัและภาษาไทย จากบนัทึกการประชุมกลุ่มอุสตาซ

จงัหวดันราธิวาส ในหวัขอ้ “โครงการศึกษาการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัท่ีมีหลายชาติพนัธุ์” 11 กนัยายน 2548 โรงแรมตนัหยง 

อ. เมือง จ. นราธิวาส ; จากบนัทึกการประชุมนกัวิชาการทอ้งถ่ิน การสานเสวนาในหวัขอ้ “การปกครองในอุดมคติ 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต”้ ณ  ห้องประชุม ชั้น 2  ตึกอธิการบดี วิทยาลยัอิสลามยะลา อ .เมือง จ. ยะลา ว ันพฤหสับดี ท่ี 9 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 

น. 
96 ความคิดเห็นของนกัวิชาการทอ้งถ่ิน จากบนัทึกการประชุมสานเสวนาในหวัขอ้ “การปกครองในอุดมคติ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ” 

วิทยาลยัอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา 9 มีนาคม 2549 อา้งแลว้  
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โครงสร้างระบบผู้นําท้องถิ่นอ่อนแอและขัดแย้ง 

 “.... ณ วนัน้ีคือการเลือกตั้งเขา้มามนัเป็นระบบค่อนขา้งท่ีจะสกปรก ตรงท่ีวา่อาจจะอยูท่ี่ผูใ้ช้

ก็ได ้คือตอ้งยอมรับวา่นายก อบต. น้ีคือมาจากการซ้ือเสียง และก็ทาํใหช้าวบา้นท่ีน่ีเส่ือมศรัทธา ส่วน

หน่ึงท่ีในเม่ือข้ึน ไปโดยท่ีไม่ถูกตอ้งก็ตอ้งมีการขอทุนคืน ความจริงใจและความทุ่มเทกบัชาวบา้นก็

นอ้ยลง ............ มนัเป็นการทาํลายระบบท่ีเป็นอยูทุ่กวนัน้ี”97

 ตามทศันะของผูน้าํทอ้งถ่ิน ในปัจจุบนัโครงสร้างอาํนาจทอ้งถ่ินมีอยู ่ 3 ส่วนคือ “องคก์รฝ่าย

ศาสนา องคก์รฝ่ายบริหาร องคก์รฝ่ายปกครอง” ทั้งสามองคก์รน้ีมีความสาํคญัมาก คณะกรรมการใน

หมู่บา้นคือองคก์รหลกัเหล่าน้ีท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินหรือหมู่บา้น  มีกาํนนัผูใ้หญ่บา้นเป็นผูมี้บทบาทสาํคญั 

ในส่วนของผูน้าํศาสนาคือบทบาทของอิหม่าม คอเตบ็ บิลาล และคณะกรรมการ 12 คน รวมทั้งหมด 

15 คน ในมสัยดิไหนท่ีขาดโตะ๊อิหม่ามก็ใหช้าวบา้นเสนอ ช่ือผูท่ี้เหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่ง  บทบาท

ของผูน้าํศาสนาโดยหลกัๆ ก็คือ มีหนา้ท่ีตอ้งดูแลในดา้นความรู้ทางศาสนาและดูแลการเป็นอยูข่อง

สังคมภายในหมู่บา้น ฝ่ายผูน้าํทางศาสนามองวา่ความรับผดิชอบหลกัของโตะ๊อิหม่าม ก็คือ “การสร้าง

สังคม” ทาํให้ประชาชนรู้จกัการละเวน้ความผดิ บทบาทหลกัๆของโตะ๊อิหม่าม ก็คือตอ้งสั่งสอนและ

อบรมดา้นวชิาการ สังคมของ มุสลิมมีความหลากหลาย ในกลุ่มผูน้าํ  มีผูน้าํหลายฝ่ายทั้ง โตะ๊อิหม่าม 

ผูน้าํศ าสนา องคก์รปกครอง และ ฝ่ายบริหาร เช่น กาํนนั และ ผูใ้หญ่บา้น แต่อยา่งไรก็ตาม ทั้งใน

สมยัก่อนและสมยัน้ี ผูน้าํจะมีความห่าง กนั กล่าวคือต่างคนต่างอยู ่ฝ่ายปกครองไดรั้บฟังข่าวสาร ทาง

ราชการ เม่ือมีปัญหาอะไรท่ีจะแกไ้ดใ้นหมู่บา้นก็จะดาํเนินการหรือปกปิดป้องกนัชุมชนจากภายน อก 

หรืออาจจะช่วยกนัแกปั้ญหากบัโตะ๊อิหม่าม97

98  

   

แต่ปัญหาท่ีถูกเสนอข้ึนมาจากผูน้าํศาสนาในชุมชนก็คือ ในขณะ น้ีโตะ๊อิหม่าม มีความรู้สึก

หนกัใจท่ีวา่ทาํไมสังคมของมุสลิมในพื้นท่ีภาคใต้ไม่ไดห้า้มการทาํความผดิ และองคก์รท่ีมีอาํนาจอีก

ฝ่ายหน่ึงคือองคก์รปกครอง ทอ้งถ่ินก็ ไม่สนใจ ไม่ดูแลและไม่ใหค้วามร่วมมือกบัโตะ๊อิหม่าม ใน

กระบวนการน้ี  เม่ือถึงจุดน้ี ทาํใหฝ่้ายน้ีมองวา่น่ี คือปัจจยั ท่ีทาํใหโ้ตะ๊อิหม่ามมีบทบาทอ่อนแอ ฝ่าย

บริหารท่ีมีอยูคื่อ  อบต. มีจุดอ่อนตรงท่ีถา้งานกิจกรรมของศาสนาหรือปัญหาดา้นศาสนาของหมู่บา้น 

ฝ่าย อบต. มกัจะไม่ค่อยสนใจวา่จะช่วยมสัยดิอยา่งไร ช่วยโรงเรียนตาดีกาอยา่งไร เพื่อท่ีวา่จะผอ่นเบา

ภาระใหโ้ตะ๊อิหม่ามในการดูแลสัปบุรุษในหมู่บา้น ดงันั้น ฝ่ายศาสนาจึงเช่ือวา่ องคก์รท่ีดูแลท่ีมีอยูใ่น

ทอ้งถ่ินท่ี มีภาระ หนกัท่ีสุดคือฝ่ายศาสนา เพราะศาสนาเก่ียวโยงกบัการละเวน้การกระทาํความผดิ  

ส่วนฝ่ายปกครองหรือกาํนนัผูใ้หญ่บา้นก็ ไปดูแลความไม่สงบ ส่วนฝ่ายบริหารก็ดูแล การพฒันาใน

                                                 
97 ความเห็นนายกอบต. แห่งหน่ึงจากอาํเภอ เจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส จากบนัทึกการเสวนากลุ่มยอ่ยเร่ือง “การปกครองในอุดมคติ

ของ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) 10 ธนัวาคม 2548  
98 ทศันะของอิหม่ามผูห้น่ึง การสานเสวนาในหวัขอ้ “การปกครองในอุดมคติ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ” 14 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-

15.00 น. ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมอิมพิเรียล นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 
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ดา้นการงบประมาณ แต่วา่ 3 องคก์รดงักล่าวทาํหนา้ท่ี ดูแลแลว้ยงัมีปัญหาอยู่  เพราะขาดความร่วมมือ

จากหลายๆฝ่าย  พวกเขาจึงมองวา่ฝ่ ายศาสนา รับภาระ หนกัท่ีสุดโดยมีโตะ๊อิหม่ามในการแกปั้ญหา

ความดีและศีลธรรมในชุมชนซ่ึงตอนน้ีฝ่ายศาสนา มองวา่ตนเองมีภาระหนกัท่ีสุดเพราะโตะ๊อิหม่ามมี

หนา้ท่ีแกปั้ญหาความดีและศีลธรรมในหมู่บา้น 

จุดท่ีน่าสนใจก็คือบทบาทของโตะ๊อิหม่าม เพราะ โตะ๊อิหม่ามตอ้งดู แลและการเรียนรู้ของสัป

บุรุษหรือของมะมูมในหมู่บา้น คาํถามท่ีตามมาก็คือ ทาํอยา่งไรใหลู้กหลานเยาวชน  และสัปบุรุษมี

ความรู้ดา้นศาสนา ใหเ้รียนรู้หลกัศาสนาท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งดูแลครอบครัวของสัปบุรุษ โดยโตะ๊อิหม่าม

ตอ้งรับผดิชอบในครอบครัวเหล่าน้ี ปัญหาอีกประการก็คือใน วนัปกติการละหมาด 5 เวลา จะมีคนใน

ชุมชนมาละหมาดไม่ถึงร้อยละ 10 หรือ 20 เท่านั้น โตะ๊อิหม่ามตอ้ง ดูแลเฉพาะวนัศุกร์อยา่งเดียวท่ีไป

ละหมาด และตอ้งดูแลในเร่ืองการละเวน้บาป การบริหารของหมู่บา้นในปัจจุบนั ไม่มีการเช่ือมต่อกนั

กบัฝ่ายศาสนา  พวกเขายกตวัอยา่งวา่ในสังคม สมยัก่อนโตะ๊อิหม่าม ตอ้งเป็นผูน้าํ และผูน้าํก็คืออามีร 

แต่วา่เด๋ียวน้ีคนท่ีจะสอ นศาสนาก็ไม่ค่อยกลา้สอน  เม่ือชาวบา้นมานัง่ฟังแลว้จะไปกระทบกบัปัญหา

ของทางราชการ  เช่นปัญหาความมัน่คง  อิหม่ามจึงกลวัการถูกเพง่เล็งจากทางราชการดว้ย ใน อีกดา้น

หน่ึง อิหม่ามตอ้งระวงัเร่ืองงบประมาณ ของการบริหารมสัยดิ เพราะวา่เงินซากาต เก่ียวถึงโตะ๊อิหม่าม  

การแบ่งซะกาตตอ้งแบ่งใหม้สัยดิดว้ย เพื่อท่ีมสัยดิจะไดใ้หก้บัครูท่ีสอนตาดีกา แต่ปัจจุบนัน้ี อิหม่าม

บางแห่งไม่กลา้พดู เพราะอาจจะถูกสอบสวน วา่โตะ๊อิหม่าม คนน้ีหาเงินมาเป็นการสนบัสนุนอะไร

บางอยา่งท่ีผดิกฎหมายหรือก่อปัญหาความมัน่คง 

นอกจากน้ี การท่ีชุมชนมุสลิมในอดีตข้ึนอยูก่บัโ ตะ๊อิหม่าม บทบาทดงักล่าวก็จะเป็นส่วน

หน่ึงของกลไกการควบคุมทางสังคมดว้ย แต่ปัจจุบนัอิหม่ามมีอาํนาจลดลงและอ่อนแอ โตะ๊อิหม่าม

เองอธิบายวา่เหตุท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงก็เพราะวา่ 98

99 “รัฐบาลทอดทิ้ง ” ตามปกติอิหม่ามมีภาระหนา้ท่ี

ตอ้งดูแลคนมุสลิมทั้งหมู่บา้นตั้งแต่เกิดจนตาย อิหม่ามยงัตอ้งช่วยเหลืองานราชการในหมู่บา้น เวลามี

ปัญหาทางการก็ตอ้งการใหโ้ตะ๊อิหม่ามช่วยเหลือ แต่อิหม่ามไดค้่าตอบแทนเพียงแค่ 500 บาทต่อเดือน 

ซ่ึงนอ้ยกวา่กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น (และพระ) นอกจากน้ี การท่ีทางราชการเปรียบเทียบอิหม่ามเหมือนพระ

นั้นเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจผิ ด อิหม่ามนอกจากจะตอ้งดูแลประชาชนและช่วยเหลือทางราชการแลว้ ตอ้ง

ประกอบอาชีพส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูครอบครัวดว้ย จึงมีความจาํเป็นในเร่ืองเศรษฐกิจ “น่ีคือการไม่ดูแล 

ท่ีไหนคือความจริงใจ ” ซ่ึงโตะ๊อิหม่ามเองก็เปรียบเทียบตนเองกบัครูในโรงเรียนรัฐบาลในหมู่บา้น

หน่ึงๆซ่ึงมีมากกวา่ 5-6 คน ไดเ้งินเดือนๆละ 10,00-20,000 บาทต่อคน แต่ทาํหนา้ท่ีสอนในโรงเรียน

อยา่งเดียว ยิง่ไม่ตอ้งกล่าวถึงดา้นสวสัดิการของอิหม่าม รวมทั้งเงินช่วยเหลือจากทางราชการอ่ืนๆซ่ึง

ไม่มีเลย นอกจากน้ีแลว้ กระบวนการเลือกตั้งในระบบการปกครองทอ้งท่ีเพื่อสรรหากาํนนัผูใ้หญ่บา้น 

                                                 
99 จากบนัทึกการเสวนากลุ่มโตะ๊อิหม่าม ในหวัขอ้ “โครงการศึกษาการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัท่ีมีหลายชาติพนัธุ์” 18 สิงหาคม 

2548 ห้องประชุมรูสะมีแล 1 โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ. เมือง จ. ปัตตานี 
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และการแข่งขนัเลือกตั้งในการปกครองทอ้งถ่ิน เช่นองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั- ตาํบล ทาํใหเ้กิดการ

แยง่ชิงอาํนาจกนัในระดบัทอ้งถ่ิน มีผลทาํใหโ้ครงสร้างอาํนาจของสถาบนัศาสนาอ่อนแอลงดว้ย  

เพื่อแกปั้ญหาในการปกครองและการบริหารทอ้งถ่ิน ขอ้เสนอก็คือสร้างระบบซ่ึง ทั้งสามฝ่าย

คือฝ่ายกาํนนัผูใ้หญ่บา้น ฝ่าย อบต . และฝ่ายศาสนา ตอ้งร่วมมือกนั  แต่ในปัจจุบนัยงั ขาดการ

ประสานงานระหวา่งทั้ง 3 ฝ่าย ในบางชุมชนผูน้าํ การบริหารกบัการปกครอง มกัจะไม่ยุง่เก่ียวกบั ฝ่าย

ศาสนา ในทางท่ีเป็นจริง ทั้ง 3 ฝ่ายควรจะร่วมมือกนั เพราะผูน้าํศาสนาเองก็ยอมรับวา่ต นเอง “....ไม่มี

พลงัความสามารถ ” ท่ีจะไปหา้มบางส่ิงบางอยา่งท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้น ตามปกติความกลา้หาญ  หรือ

พลงัตอ้งอยูก่บัการปกครอง หรือการบริหารเป็นส่วนใหญ่  ในทางปฏิบติัจริง การจะหา้มส่ิงท่ีชัว่เป็น

ภาระ ท่ีหนกั แต่โตะ๊อิหม่ามก็ ไม่มีพลงั  เพราะวา่ “... ไม่มีผูอ้ยู่ เบ้ืองหลงั  .... ” อิหม่ามก็ เป็นเพียง แค่

อิหม่าม  บางคร้ัง การแกปั้ญหาตอ้งอาศยั การปกครอง หรือ บางคร้ัง เร่ือง ถึงระดบัรัฐบาลหรือผูน้าํ

ระดบัสูง ปัญหาประเด็นต่อมา ก็คือ ถา้อิหม่ามทาํหนา้ท่ีจริง  อาจกระทบกบังาน ของฝ่ายปกครองและ

การบริหารหมู่บา้น เพราะ วา่งานของการปกครองหรือ การบริหารส่วนน้ีมีผลเหมือนกนัท่ีจะกระทบ

ต่อศาสนา โตะ๊อิหม่ามจะหา้ม ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายบริหาร ไม่ได้ เหตุผลอยูท่ี่ประเด็นทางคุณธรรม

จริยธรรมท่ีละเอียดอ่อน เน่ืองจากในสังคมมุสลิมถือวา่คนท่ีดี อยา่งนอ้ยก็ตอ้งไปละหมาดวนัศุกร์ แต่

ผูใ้หญ่บา้น บางคนไม่ค่อยชอบการไปละหมาด  ถา้โตะ๊อิหม่ามประกาศ วา่ผูใ้หญ่ไม่ไปละหมาด แลว้ 

ผูใ้หญ่ ก็อายชาวบา้น ผลก็คือ จะเกิดความไม่สบายใจทั้งสองฝ่าย  และเม่ือ เสร็จ จาก คุตบะฮฺ แลว้

นายอาํเภอหรือตาํรวจก็เชิญอิหม่ามไปสอบถามอีก นอกจากน้ี ในมสัยดิ เด๋ียวน้ีการเชิญคนมาสอนก็มี

ปัญหา โตะ๊อิหม่าม ตอ้งแจง้ เจา้หนา้ท่ี ก่อนวา่ คนท่ีเชิญมา เรียนท่ีไหน จบท่ีไหน จบอะไร และสอน

อะไร มีใครรับผดิชอบ  ก่อนหนา้น้ี จะเชิญ ใครจะมาสอนศาสนาท่ีมสัยดิก็ได ้แต่เด๋ียวน้ีตอ้งมาแจง้

ก่อนล่วงหนา้  

ดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่มีปัญหาระหวา่งฝ่ายปกครองกบัฝ่ายศาสนา ปัญหาท่ีมกัจะ

พดูกนัก็คือโตะ๊อิหม่ามใหไ้ปละหมาดวนัศุกร์แลว้ฝ่ายปกครองรู้สึกวา่ไม่อยากไปเพราะวา่มีปัญหากนั 

โตะ๊อิหม่ามก็จะวจิารณ์วา่ บาง คร้ัง พฤติกรรมของผูน้าํสังคม มกัจะ “ไม่สอดคลอ้งกบัศาสนา ” 

ยกตวัอยา่งเช่น ฝ่ายปกครองสังคม จะไม่ค่อยชอบไปร่วมละหมาดท่ีมสัยดิ บาง คร้ังพฤติกรรม กริยา

และมารยาทของผูน้าํสังคมนั้นชาวบา้นก็รับไม่ได ้ 

“............ ทั้งๆท่ีเขาเป็นผูน้าํสังคม เขาไม่ค่อยรู้กริยามรรยาทหรือประเพณีของตวัเอง บางคร้ัง

เขาทาํตามไม่ได ้ทีน้ีแหละประชาชนยอมรับไม่ไดใ้นบางส่ิงบางอยา่ง  พฤติกรรมของผูน้าํสังคมไม่

สอดคลอ้งกบัศาสนา ผูน้าํฝ่ายปกครองมกัจะไม่ไปละหมาดและมรรยาททางสังคมไม่ดี ...........”100

                                                 
100 ทศันะของอิหม่ามผูห้น่ึง การสานเสวนา วนัท่ี 14 มีนาคม 2549 ห้องพิกุลทอง โรงแรมอิมพิเรียลนราธิวาส อ .เมือง จ.นราธิวาส เพ่ิง

อา้ง ความเห็นของอิหม่ามท่านน้ี สอดคลอ้งกบัทศันะของอดีตผูน้าํนกัศึกษากลุ่ม PNY ท่ีบอกวา่ ผูน้าํฝ่ายปกครองมกัจะเป็นนกั เลงหวั

ไม ้เช่น “กาํนนัข้ีเมา ...” เป็นตน้ จากบนัทึกการสมัภาษณ์วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี 
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เม่ือเป็นเช่นน้ี ปัญหาท่ีสาํคญัก็คือการขาดตวับุคลากรหรือขาดผูน้าํท่ีเขม้แขง็ ขาดบุคคลท่ีเขา้

มาช้ีนาํใหก้บัชุมชน น่ีเป็นขอ้จาํกดัของบุคลากร ในแต่ละทอ้งถ่ิน  และเป็น ขอ้จาํกดัของ การสรรหา

บุคลากรในการท่ีจะเขา้มาเป็นผูน้าํอยา่งแท้ จริง ในชุมชน  ปัญหาผูน้าํน้ี ไม่ใช่ผูน้าํตามระบบ ตาม

โครงสร้างของประชาธิปไตยท่ีมีอยู ่ในส่วนของผูน้าํ อยา่งเช่น ผูน้าํฝ่ายปกครอง กาํนนัผูใ้หญ่บา้น 

หรือบางส่วนของ อบต . ชาวบา้น บางคน มองวา่คนพวกน้ีเป็นแค่นกัเลือกตั้ง ไม่ใช่ผูน้าํจริงๆ  

นกัวชิาการทอ้งถ่ินบางคนจึงมองวา่โต๊ะครูใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้อาํนาจในการนาํมากกวา่ตวั

ผูน้าํหมู่บา้น ไม่วา่จะเป็นตวักาํนนัผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํศาสนาสามารถท่ีจะเป็นคนท่ีจะช้ีความเป็นไปของ

สังคมหรือคนในชุมชนนั้นไดใ้นระดบัหน่ึง ประเด็นก็คือ ตอ้งมี กลไกของชุมชนจะเป็นตวัท่ีจะ

ป้องกนัแกไ้ข ความไม่ ถูกตอ้ง ตรงนั้น  โตะ๊ครูมีอาํนาจในการทาํมากกวา่ ตวัผูน้าํหมู่บา้น (กาํนนั 

ผูใ้หญ่บา้น) เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการก็คือ ”...... กลไกภายในชุมชนเป็นตวัสกดัการไม่ชอบ

มาพากล ........”101

ภายในกลไกน้ีผูน้าํทางศาสนาควรจะมีบทบาทท่ีสาํคญัแบบในสมยัก่อนท่ีโตะ๊ อิหม่ามเป็น

คนดี เป็นคนบริสุทธ์ิสอนอะไรก็ได ้แต่เด๋ียวน้ีจะทาํอะไรไม่ได้ จะทาํให้มีปัญหา จนกระทัง่กลาย เป็น

ปัญหาใหญ่ได้  ผูน้าํกลุ่มโตะ๊อิหม่ามจึง เสนอวา่ตอ้งแกไ้ขปัญหาน้ีตั้งแต่ กรรมการ อิสลามประจาํ

จงัหวดั  ซ่ึงเด๋ียวน้ีกรรมการ อิสลามประจาํจงัหวดัก็ไม่มีบทบาทไม่มีหนา้ท่ี ไม่มีอาํนาจ จะทาํอ ะไร

ไม่ได ้พวกเขาจะ ทาํอะไรไม่ไดเ้ลย  ส่วนอิหม่าม ก็ไม่กลา้ทาํ คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัก็

เหมือนกนัเม่ือทาํอะไรไปแลว้ก็กระทบมีปัญหา ดงัทศันะท่ีวา่101

102 

 

“..... บทบาทของอิหม่ามและคณะกรรมการอิสลามดูแลทั้งหมด ทั้งการสอนตาดีกา มสัยดิ 

และก็ประชากรอยูย่งัไง ทาํอะไร หนา้ท่ีประชาชน จริงๆแลว้ทั้งหลายทั้งปวงน้ีอิหม่ามตอ้งรับผดิชอบ 

แต่เด๋ียวน้ีอิหม่ามจะทาํอะไรไม่ได ้จะรับผดิชอบไม่ได ้กระทบ จะสอนใหค้วามรู้ก็ไม่กลา้ อิหม่ามก็

ไม่กลา้ กรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัก็ไม่กลา้แน่ ประธานก็ไม่กลา้เหมือนกนั การเปล่ียนแปลงเป็น

อยา่งไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกนั ผมคิดวา่สถานการณ์นัน่แหละ ......” 

อยา่งไรก็ดี ความคิดเห็นของผูน้าํศาสนาโดยเฉพาะโตะ๊อิหม่ามก็มกัจะสวนทางกบัผูน้าํรุ่น

ใหม่อยา่งเช่นผูน้าํการปกครองทอ้งถ่ินโดยเฉพาะผูน้าํองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ประเด็นท่ี

จะตอ้งพิจารณาดว้ยก็คือ อบต . มีความไดเ้ปรียบกว่ าผูน้าํเก่าตรงท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ เพราะวา่พวกเขา

ส่วนใหญ่   “ ..... ร้อยละแปดสิบ หน่ึง เป็นคนมีการศึกษา สอง มีหวักา้วหนา้  จบปริญญาโทกนัเยอะ

                                                 
101 ความคิดเห็นของนกัวิชาการทอ้งถ่ิน จากบนัทึกการประชุมตึกอธิการบดี วิทยาลยัอิสลามยะลา อ .เมือง จ. ยะลา วนัพฤหสับดี ท่ี 9 

มีนาคม 2549, อา้งแลว้. 
102 อิหม่ามผูห้น่ึง การบนัทึกการสานเสวนา วนัท่ี 14 มีนาคม 2549 ห้องพิกุลทอง โรงแรมอิมพิเรียลนราธิวาส อ .เมือง จ .นราธิวาส      

อา้งแลว้ 
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...” นอกจากน้ี อบต.ส่วนใหญ่อยูใ่นเครือข่ายเดียวกนัหมด รู้จกักนั ประมาณกนัวา่คร่ึงหน่ึงของ อบต . 

เป็นคนเรียนมหาวทิยาลยัรามคาํแหงและทาํกิจกรรมสมยัอยูร่ามฯ102

103  

 ดงัท่ีกล่าวไปแลว้วา่ ในองคก์รทอ้งถ่ินในระดบัหมู่บา้นมีองคก์ร 3 ฝ่ายท่ีสาํคญั องคก์รแรก 

คือ ฝ่ายศาสนา องคก์รท่ีสองคือฝ่ายปกครอง กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น องคก์รท่ีสามคือ ฝ่ายบริหารไดแ้ก่ 

อบต . เม่ือพดูคุยกนัเป็นการภายในเฉพาะฝ่ายอุสตาส และโตะ๊อิหม่าม ฝ่ายน้ีมกัจะมองวา่การ

ประสานงานระหวา่ง 3 กลุ่ม จะมีปัญหาหลายอยา่ง แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียด สอบถามความ

คิดเห็นของฝ่ายปกครองทอ้งถ่ิน ผูน้าํ อบต . ซ่ึงมกัจะเป็นผูน้าํรุ่นใหม่ แต่ถูกมองจากอิหม่ามและ

ผูใ้หญ่บา้นวา่พวกน้ีเป็นเด็ก ดงันั้น การบริหารงาน ในหอ้งประชุม ฝ่ายอ่ืนก็ไม่ออกความเห็น แต่เม่ือ

นอกหอ้งก็มาวจิารณ์กนัลบัหลงั การประสานงานกนัจึงค่อนขา้งจะมีปัญหา  แต่ถา้ดูตามตวับท

กฎหมายทาง อบต. จะมีอาํนาจในการใชง้บประมาณจดัการ งบประมาณทั้งหมด คืองบประมาณของ 

อบต. แต่วา่การดาํเนินการต่าง ๆ ในหมู่บา้นจะเป็นอาํนา จของฝ่ายปกครอง คือ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 

ดงัเช่นนายก อบต . ท่านหน่ึงยอมรับวา่ตนเองเป็นเด็กคนหน่ึงในสายตาของฝ่ายปกครองกบัผูน้าํ

ศาสนาทางโตะ๊อิหม่ามเพราะวา่เป็นลุง เป็นอากนั การบริหารงานต่างๆ  เม่ือ อบต . เป็นเด็กในสายตา

ของผูใ้หญ่ทั้งสองทาํใหมี้ปัญหาการยอมรับ งานท่ี อบต . คิดจะทาํค่อนขา้งท่ีจะมีปัญหา “ ... 

ผูใ้หญ่บา้นบอกวา่วธีิน้ีผมจดัมาหลายรอบแลว้ใชไ้ม่ได ้ เราจดักีฬาแข่งขนัยาเสพติด โตะ๊อิหม่ามก็จะ

บอกวา่จดักีฬายงัไงคนละหมาดอสัริก็ไม่มาละหมาด ….”  ระบบการทาํงานร่วมกนัจึงใชไ้ม่ไดผ้ล แต่ 

อบต . ก็พยายามจะประสานวธีิคิดทั้ง 3 หน่วย อยา่งเตม็ท่ี มีการประชุมเดือนละคร้ัง  ระหวา่ง

โตะ๊อิหม่าม ผูน้าํศาสนา ผูน้าํทอ้งถ่ินและ อบต . แต่ดงัท่ีกล่าวไปแลว้วา่เวลาเรียกประชุมไม่มีใคร

เสนอปัญหา หรือเสนอวธีิการท่ีจะทาํงานใหไ้ดผ้ลสาํเร็จออกมา  พอออกจากหอ้งประชุมก็แสดง

ความคิดอยา่งโนน้อยา่งน้ี  ทาํอยา่งโนน้ ทาํอยา่งน้ี  ปัญหาจะเป็นลกัษณะเช่นน้ีตลอดมา  

อยา่งไรก็ตาม ในทางโครงสร้าง บทบาทของอบต . ก็จะมีมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ภายหลงัจากปี พ .ศ. 2537 ซ่ึงมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล นบัตั้งแต่นั้น ผูน้าํและชาวบา้นหลายคนม องวา่ปัญหา เร่ิมตน้จาก “การเลือกตั้ง ” เพราะ

การเลือกตั้งนาํมาซ่ึงความขดัแยง้ท่ีไม่มีวนัส้ินสุด เกิดการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงในชุมชน เดิมที

กาํนนัและผูใ้หญ่บา้น ดาํรงตาํแหน่งประธาน (สภาตาํบล) ในจุดเร่ิมตน้ของการกระจายอาํนาจ อบต . 

ซ่ึงเป็นการรักษาการโดยตาํแหน่ง ถา้ประธา นหรือกาํนนัมีการศึกษาหรือมีความรู้  ปัญหาก็ไม่เกิดข้ึน 

แต่ถา้หมู่บา้นหรือวา่ตาํบลใด กาํนนัไม่มีความรู้ก็มอบหมายใหป้ลดัทาํแทนทุกอยา่ง ประธานเพียงแค่

รอเซ็นช่ืออยา่งเดียว เม่ือมีการใชก้ฎหมายปกครองทอ้งถ่ินอยา่งเตม็รูปแลว้ การแข่งขนัในระยะต่อมา

ก็ไม่จบ ทาํใหเ้ป็นปัญหาการไม่ยอมรับกนัในชุมชน  การตรวจสอบฝ่ายบริหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ

แกลง้กนัมากกวา่ การบริหารงานหรือวา่การประสานงานระหวา่งฝ่าย เพราะวา่เป้าหมายทุกคนอยูท่ี่

                                                 
103 อดีตผูน้าํนกัศึกษากลุ่ม PNY จากบนัทึกการสมัภาษณ์วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี, อา้งแลว้. 
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ประชาชน แต่วา่ในหมู่บา้นตอ้งยอมรับวา่ในส่วนภาระรับผดิชอบ งบประมาณและการจดัการทั้งหมด

อยูท่ี่อบต. ในเชิงลึกไปท างศาสนา แต่ปัญหาก็ตามมาอีกในเร่ืองเงินเพราะวา่เงินกลายเป็นตวัหลกัท่ี

เกิดความขดัแยง้ มีการจบัผดิกนั ในท่ีประชุมฝ่ายคา้น จะไม่มาร่วมประชุม หรือถา้มาก็มาประชุมก็ไม่

พดูแสดงความเห็น เม่ือผลออกมีการยกมือเป็นแบบตามประชาธิปไตยทุกคนเห็นดว้ย แต่หลงัประชุม

ไปร้านนํ้าชาก็ แสดงความคิดเห็นลบัหลงั “ ........ เป็นนิสัยของคนมลายหูรือเปล่าก็ไม่รู้เวลาประชุม

ไม่ค่อยพดูแต่เวลาร้านนํ้าชาน่ีโอโ้ห พดูกนัเลย .........”  
อีกดา้นหน่ึง ฝ่ายองคก์รปกครองทอ้งถ่ินก็เช่ือวา่ตนเองมีบทบาทสาํคญัในเร่ืองกิจการทาง

ศาสนาดว้ย ไม่วา่การฟ้ืนฟูศาสนาหรือวา่บูรณาการหรือวา่การพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการพฒันา

โรงเรียนตาดีกานั้น พวกผูน้าํการปกครองทอ้งถ่ินเช่ือวา่มีการเร่ิมตน้กนัตั้งแต่การมีระบบบริหารแบบ 

อบต. ตวัอยา่งเช่นมีการใหค้่าตอบแทนของผูส้อน อบต .บาง อบต . มีการใหเ้งินอุดหนุนอยา่งนอ้ย

ท่ีสุด 8 วนัหรือ 10 วนั ใน 1 เดือน ผูส้อนจะไดอ้ยา่งนอ้ย 1,000 บาทข้ึนไปต่อคน  ผูน้าํ อบต. มองวา่

ในส่วนของกิจกรรมเร่ืองศาสนา ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเพราะเป็นธรรมเนียมหรือวา่เป็นประเพณี

ของแต่ละพื้นท่ีอยูใ่นการส่งเสริมศาสนาอยูแ่ลว้ ไม่วา่จะจดังานอะไรทุกคร้ัง ถา้ อบต . เป็นแม่งานจะ

เชิญผูท้รงคุณวฒิุในทอ้งถ่ินในแต่ละดา้นมาปรึกษาหารือวา่เราจะทาํกนัอยา่งไรทุกคร้ัง อบต . บางแห่ง

เม่ือจดังานวนัเด็กค่ายเยาวชนของตาดีกา ก็จะเชิญอุสตาซเป็นวทิยากร แต่วา่โดยส่วนใหญ่แลว้เวลา

โรงเรียนตาดีกาเสนอโครงการ นายก อบต . ก็จะเขา้ไปแกไ้ขทาํใหเ้กิดความรู้สึกวา่มีอุปสรรคใน การ

ทาํงาน ความแตกต่างในทศันคติอาจจะมาจากภูมิหลงัทางการศึกษาดว้ย ดงัเช่นท่ีนายกอบต . คนหน่ึง

มีความเห็นวา่  “......... โตะ๊อิหม่ามแถวบา้นผมเขาไม่ไดรั้บการศึกษา ไม่มีความรู้ไม่วา่ดา้นศาสนา 

ผูน้าํทอ้งถ่ินก็เหมือนกนั .........”104

แต่ส่วนท่ีดีของ อบต . ก็คือตอ้ง ยอมรั บวา่อบต . สามารถ เขา้ถึงชาวบา้น และ ใกลชิ้ดกบั

ชาวบา้น ในเร่ืองเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน ในเร่ืองการเมืองก็เขา้ถึงกบัชาวบา้น  อบต.มีส่วนร่วมเพียงสะทอ้น

ความคิดเห็นของชาวบา้น แต่ พวกผูน้าํ อบต . ยอมรับวา่จะไปทาํอะไร หรือมีบทบาท มากไปกวา่นั้น

ค่อนขา้งจะลาํบาก “... เพราะฝ่ายรัฐมอง  อบต. หรือนายก อบต. บางแห่งเป็นตวัแทนฝ่ังตรงขา้ม  ...” 

ผูน้าํของ อบต. จึงมองวา่ปัญหาในปัจจุบนั ไม่ใช่ปัญหาของทอ้งถ่ิน ใดทอ้งถ่ินหน่ึง แต่เป็นปัญหาของ

ทั้ง 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ท่ีจะตอ้งร่วมกนัแกไ้ขร่วมกบัประชาชน  และตอ้งใชเ้วลาหลายปีเพื่อ

ปรับเปล่ียนทศันะ โดยการใหก้ารศึกษา ความรู้และทศันะท่ีดีกบัเด็กรุ่นใหม่ โดยอบต .จะตอ้งมีความ

พยายามในการเขา้ถึงประชาชนทั้งในส่วนของร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะกลุ่มผูน้าํศาสนา ผูน้าํฝ่าย

  

                                                 
104 ความคิดเห็นอบต. แห่งหน่ึงในจงัหวดันราธิวาส การสานเสวนาผูน้าํองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน “การปกครองในอุดมคติ 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต”้  15 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น. ห้องพิกุลทอง โรงแรม อิมพิเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส คาํวา่การศึกษาในท่ีน้ี

หมายถึงการศึกษาสายสามญัหรือ secular education  
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ปกครอง และผูท้รงคุณวฒิุในพื้นท่ี ปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่ดีท่ีขา้ราชการภาครัฐแสดงต่อ

ประชาชนในพื้นท่ี104

105 

นอกจากน้ี ในระดบัหมู่บา้นยงัมีผูน้าํในสายทางโลกอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเรียกวา่ “ผูน้าํในละแวก

บา้น” ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยผูน้าํตามธรรมชาติ คนกลุ่มน้ีไม่มีตาํแหน่งท่ีเป็นทางการในหมู่บา้น ใน

หมู่บา้นหน่ึงๆจะมีคนกลุ่มดงักล่าวประมาณ 1-2 คน พวกเขาแมจ้ะไม่มีตาํแหน่งแต่ก็มีบทบาท ใน

กิจกรรมของชุมชนไม่วา่จะเป็นงานในมสัยดิหรืองานของ อบต. ภูมิหลงัของผูน้าํในละแวกบา้นมกัจะ

เก่ียวโยงกบัผูน้าํทางศาสนาทางเครือญาติ เช่น เป็นลูกโตะ๊ครู หรือเป็นลูกโตะ๊ครูและเป็นลูกเขยเถา้แก่

ในหมู่บา้น บวกกบัระบบอุปถมัภคื์อมีญาติเยอะ ในแง่บทบาททางการเมืองผูน้าํในล ะแวกบา้นไม่มี

บทบาททางการเมืองแต่มีบทบาทในแง่การยอมรับจากชุมชน เพราะฉะนั้น พวกเขามกัจะไดรั้บการ

ยอมรับสูงมาก ทั้งท่ีไม่มีบทบาทในตาํแหน่งทางราชการ แต่ความคาดหวงัจากชุมชนจะมาก  บทบาท

นาํในท่ีน้ี สะทอ้นออกมาเม่ือมีงานหรือโครงการท่ีมีงบประมาณจากทางราชการลงมา คนกลุ่ม น้ีจะมี

บทบาทมากในการนาํทาํกิจกรรม “ … เม่ือมีงบประมาณลงมา คนท่ีขบัเคล่ือนน่าจะเป็นผูน้าํใน

ละแวกหมู่บา้นน่าจะดีกวา่ .... เพราะผูน้าํประเภทกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นไม่ไดเ้ร่ือง ถา้เราคิดในฐาน

การเมือง การท่ีเราไปเลือกกลุ่มน้ีจะสูญเปล่า มนัก็คลา้ยๆกบัทางราชการนั้นแหละ ถา้ เทียบผูน้าํ

ละแวกหมู่บา้น กบัผูน้าํศาสนา ผูน้าํละแวกบา้นจะมีอิทธิพลมากกวา่ ...”106

เม่ือกล่าวถึงอาํนาจผูน้าํในทอ้งถ่ิน ส่ิงท่ีไม่ควรมองขา้มก็คืออาํนาจท่ีมีอยูแ่ลว้ในโครงสร้าง

เดิมคือบทบาทของกาํนนัผูใ้หญ่บา้น ปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจก็คือเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

อาํนาจในชุมชนในช่วงเวลาท่ีผา่ นมา ทาํใหส้ถานการณ์ในทอ้งถ่ินมีความซบัซอ้นยิง่ข้ึน กล่าวกนัวา่

กาํนนัผูใ้หญ่บา้นในอดีตนั้นมีอาํนาจและอิทธิพลสูงมาก ตวัอยา่งเช่นอดีตกาํนนัในอาํเภอหนองจิกผู ้

หน่ึงเคยมีอาํนาจและอิทธิพลเป็นอยา่งมาก ในช่วงสมยั พ .ศ. 2500 ซ่ึงเป็นยคุรัฐบาลเผด็จการทหาร 

พวกอดีตกองโจรแยกดิ นแดนในป่าบางส่วนกลบัเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้น และเร่ิมมีอิทธิพลและ

ผลประโยชน์ คนพวกน้ีจะออกมาครองอาํนาจในการดาํรงตาํแหน่งกาํนนัผูใ้หญ่บา้นโดยความร่วมมือ

 ลกัษณะท่ีน่าสนใจสาํหรับ

ผูน้าํแบบน้ีก็คือ “... จะไม่ค่อยฝักใฝ่ในเร่ืองของศาสนาอยูแ่ลว้ จะเนน้ทางโลกซะมากกวา่ ....”  ผูน้าํ

ในละแวกบา้นมกัจะเป็นคนวยักลางคน มีการศึกษา (ในสายสามญั ) มีพื้นฐานทางอาชีพหลากหลาย 

เช่นรับจา้ง กรีดยาง รับเหมาก่อสร้าง ทาํสวน คนกลุ่มดงักล่าวมีผลประโยชน์ไม่ชดั แต่จะมีบทบาท

มากในระดบัหมู่บา้นและชุมชนในการทาํกิจกรรม เช่นการจดัอบรมหรือกิจกรรมอ่ืนๆ บทบาทท่ีมาก

ข้ึนของผูน้าํกลุ่มดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นการขยายตวัของผูน้าํท่ีไม่ใช่ศาสนาและมีความเป็นอิสระจาก

อาํนาจการเมืองท่ีอยูใ่นชุมชน  

                                                 
105 การประชุมเสวนาผูน้าํองคก์ารการปกครองทอ้งถ่ิน “โครงการศึกษาการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัท่ีมีหลายชาติพนัธุ์ ”  20 

สิงหาคม 2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมตนัหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส 
106 จากบนัทึกการสมัภาษณ์ปัญญาชนทอ้งถ่ินผูห้น่ึง  ท่ีอาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 26 กนัยายน 2549 
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กบัเจา้หนา้ท่ีรัฐเพื่อหาผลประโยชน์ร่วมกนั มีคาํอธิบายวา่การใชอ้าํนาจในตาํแหน่งการปกครอง

ทอ้งท่ีทาํใหพ้วกเขาสามารถขยายฐา น “อิทธิพลส่วนตวั ” ของตน ในลกัษณะคลา้ยกบั “ระบบ

เมืองข้ึน” ในกรณีของกาํนนัตาํบลยาบี เขาจะมีอาํนาจเหนือผูใ้หญ่บา้นต่างๆในอาํเภอหนองจิก เช่น

บางตะวา  ตนัหยงเปา เม่ือมีผูใ้หญ่บา้นคนใดไม่ข้ึนต่อเมืองข้ึนน้ีจะโดนกาํจดั (กล่าวกนัวา่ มีการฆ่า

ผูใ้หญ่บา้นหลายคน ) น่ีเป็นตวั อยา่งอาํนาจท่ีเป็นจริงในระดบัทอ้งถ่ินของพวกกาํนนัผูใ้หญ่บา้นใน

อดีต  

ในยอดปิรามิดท่ีสูงข้ึนไปอีกชั้นหน่ึงจากกาํนนัอิทธิพลจะเป็นอาํนาจของนกัการเมืองบางคน

ในสมยันั้น ซ่ึงมีการต่อสู้แข่งอาํนาจกนัในระบบการเลือกตั้ง ในช่วงสมยัแรกท่ีมีการต่อสู้ในรัฐสภา 

ซ่ึงมีพรรคการเมื องแข่งกนั เช่นพรรคประชาธิปัตย ์พรรคราษฎร การแข่งขนักนัทางการเมืองในช่วง

นั้นพรรคการเมืองจะอาศยัฐานของพวกกาํนนัอิทธิพลดงักล่าว โดยกล่าวกนัวา่ ในการหาเสียงเลือกตั้ง

คราวหน่ึง กาํนนัผูน้ี้จะใชว้ธีิการออกหาเสียงใหน้กัการเมืองของตน เพียงแค่นัง่รถผา่นเขา้ไปใน

หมู่บา้นในเขตอิทธิพล “เมืองข้ึน ” ชาวบา้นท่ีกาํลงัจะใหเ้สียงกบันกัการเมืองพรรคหรือสายอ่ืน แค่

เห็นหนา้กาํนนับนรถวิง่ผา่นไปก็กลวัแลว้ “ ...กลวั.... เหมือนกลวัเสือ ” หลงัจากนั้นผูส้มคัรพรรค

การเมืองท่ีกาํนนัคนนั้นสนบัสนุนก็ไดค้ะแนนเสียงชนะการเลือกตั้ง106

107   

อาํนาจของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นจึงเป็นเสมือนอาํนาจการควบคุมทางสังคมท่ีค่อนขา้งจะเขม้แขง็

อีกอาํนาจหน่ึงในระดบัชุมชนของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แต่ต่อมาอาํนาจการควบคุมของกาํนนัและ

ผูใ้หญ่บา้นก็ลดลงไปมาก ส่วนหน่ึงเป็นเพราะกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นอิทธิพลหลายคนแก่ตวัลง 

เกษียณอายแุละเสียชีวติไปตามวยั  คนรุ่นลูกไม่สามารถครองอาํนาจอิทธิพลแบบเดิมได ้อีกส่วนหน่ึง

ซ่ึงน่าจะเป็นตวัแปรสาํคญั เกิดจากการขดัแยง้และต่อสู้ทางการเมืองของนกัการเมืองในระบบรัฐสภา 

ท่ีกลุ่มอาํนาจทางการเมืองเองก็มีความขดัแยง้กนั เช่นกลุ่มวาดะห์ ลดอาํนาจลง อีกเหตุปัจจยัหน่ึงท่ี

สาํคญัก็คือ การท่ี กาํนนัผูใ้หญ่บา้นมีอาํนาจลดลงเป็นผลมาจากการปรับปรุงพระราชบญัญติัลกัษณะ

การปกครองทอ้งท่ีในปี พ .ศ. 2435108

                                                 
107 สมัภาษณ์อดีตผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอหนองจิกผูห้น่ึง โรงแรมบีพี สมีหลาบีช จงัหวดัสงขลา 18 มิถุนายน 2550 

 อาํนาจของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นจึงเร่ิมจะลดลงจากเง่ือนไขท่ีมีอายุ

การดาํรงตาํแหน่งเพียงหา้ปีดงักล่าว  นอกจากน้ีแลว้ ในช่วงเวลาเดียวกนั อิทธิพลและอาํนาจการ

ควบคุมแบบเก่า ของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นยงัถูกทา้ทายดว้ยอาํนาจใหม่ของฝ่ายปกครองทอ้งถ่ิน ตาม

พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีออกมาในปี พ.ศ. 2537 ผลกระทบท่ีตามมา

ก็คือ โครงสร้างอาํนาจในทอ้งถ่ินเกิดการเปล่ียนแปลงไปมาก โครงสร้างการปกครองทอ้งท่ีซ่ึงเป็น

ความรับผดิชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดถู้กแยกออกจากฝ่ายปกครองทอ้งถ่ินซ่ึง

108 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ีคือเน่ืองจากพระราชบญัญติัลกัษณะปกครอง ทอ้งท่ี พระพทุธศกัราช 2457 กาํหนด

คุณสมบติัเก่ียวกบัอายขุองกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นไวว้า่ ตอ้งมีอายตุั้งแต่ยีสิ่บห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ซ่ึงระยะเวลาใน การดาํรง

ตาํแหน่งนานถึงสามสิบห้าปี ยงัไม่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ (ในขณะนั้น) จึงกาํหนดระยะเวลากา รอยูใ่นตาํแหน่งของ

ผูใ้หญ่บา้นเป็นวาระ คราวละห้าปี ปัจจุบนั พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี ปี พ .ศ. 2550 ไดก้ลบัมาให้อายกุารดาํรงตาํแหน่ง

กาํนนัผูใ้หญ่บา้นถึง 60 ปีแลว้ 
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ไปอยูใ่นความรับผดิชอบของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กาํนนัในปัตตานีคนหน่ึงสะทอ้น

ความรู้สึกวา่ตนเองถูกลดอาํนาจและความสาํคญัลง ไปอยา่งมาก แมแ้ต่การทาํแผนตาํบล ก็ไม่มีการ

เชิญกาํนนัผูใ้หญ่บา้นเขา้ร่วม โ ดยฝ่ายผูน้าํ อบต . เป็นผูด้าํเนินการเองทั้งหมด 108

109 กาํนนับางคนจึงมอง

วา่ความขดัแยง้และแตกแยกในโครงสร้างอาํนาจทอ้งถ่ินนั้นเร่ิมตั้งแต่ปี พ .ศ. 2537 และ 2538 เพราะ

เหตุผลท่ีวา่ “... มีการกระจายอาํนาจเร็วเกินไป  …… “      ความยุง่ยากเกิดข้ึนตรงจุดน้ีเพราะวา่    “ ... 

เราเลือกนายก อบต .ทีหน่ึงเราทะเลาะกนัทีหน่ึง  พอเรามาเลือกกาํนนัผูใ้หญ่บา้นถา้มาทะเลาะกนัอีก

คร้ัง  พอเร่ิมมองหนา้กนันิดหน่ึงก็มาทะเลาะกนัอีก ...”   
ลกัษณะปัญหาดงักล่าวนอกจากจะทาํใหเ้กิดการแตกแยกแลว้ ยงัมีผลกระทบต่ออาํนาจการ

ควบคุมจากประเพณีของทอ้งถ่ินดว้ย เพราะชุมชน เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก พอวถีิชุมชนเร่ิมท่ีจะ

ฟ้ืนตวัข้ึนมาใหม่ก็มีการเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นอีกแลว้ ทางออกท่ีดีสาํหรับการเลือกตั้งก็คือระบบการ

เลือกตั้งในบางเง่ือนไข ซ่ึงขอ้เสนอในแง่หน่ึงก็คือเป็นไปไดไ้หมใหเ้ลือก อบต .อยา่งเดียว  กาํนนั

ผูใ้หญ่บา้นมาจากการแต่งตั้งน่าจะไดผ้ลดีกวา่109

110 
 

ระบบการเลอืกตั้งและการแข่งขันทีม่ีปัญหา 

“... จะพดูถึงจริงๆแลว้ ไม่วา่จะเป็น อบจ. หรือ อบต. มาโดยผลประโยชน์ มาโดยอิทธิพล มา

โดยอาํนาจเงิน ไม่ใช่มาโดยอาํนาจทางธรรมชาติ ฉะนั้นความสนใจ ความใยดีต่อสังคมจะไม่

เหมือนกนั เม่ือมีปัญหาอะไรก็จะมีผลประโย ชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง สมยัก่อนถา้แถวๆบา้นเรา  เราก็เก่ียว

ดว้ย ผูน้าํทางธรรมชาติเป็นผูมี้อิทธิพลในทุกแผน่ดินน้ี เพราะวา่ในสมยัก่อนอาจจะไดม้าโดยไม่มีการ

เลือกตั้ง เขาก็เลือกในสภาประชุม แลว้ก็มาดาํเนินการ ส่วนใหญ่จะเป็นมสัยดิ จากท่ีผมพดูถึงอดีตวา่

ตอนน้ีเราก็ส้ินอาํน าจทางจารีตประเพณีของเราท่ีมีอยู ่ เราส้ินอาํนาจไปหมดแล้ว  การส้ินอาํนาจทาง

จารีตประเพณีทาํให้เราสูญส้ินอาํนาจทางความสามารถในการปกครองตัวเอง  สมยัก่อนมีปัญหาอะไร

ไปหาผูใ้หญ่บา้น ไปหาโตะ๊อิหม่ามไปหาผูน้าํศาสนา ไกล่เกล่ียเสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหา ....”111

ทศันะของผูน้าํทอ้ งถ่ินดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นมิติอีกดา้นหน่ึงของพฒันาการโครงสร้าง

อาํนาจการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินในพื้นท่ีวา่ บทบาทของ “ผูน้าํทางธรรมชาติ ” จะมีความสาํคญั

มาก บทบาทของ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น แมจ้ะสาํคญัแต่ก็ถูกสร้างให้ ไปทบัซอ้น กบัผูน้าํตามธรรมชาติ  

ส่วนผูน้าํการปกครองทอ้งถ่ิน เช่น อบจ.และ อบต. ก็มกัจะถูกมองในแง่ลบวา่ได้ มาโดยผลประโยชน์ 

ได้มาโดยอิทธิพล หรือได้มาโดยอาํนาจเงิน ไม่ไดม้า  ”โดยอาํนาจทางธรรมชาติ ” ในสมยัก่อนผูน้าํ

 

                                                 
109 สมัภาษณ์กาํนนั ตาํบลตนัหยงลูโล๊ะ อาํเภอบานา จงัหวดัปัตตานี 6 กนัยายน 2549 
110 จากบนัทึกการสานเสวนาผูน้าํ อบต. ในหวัขอ้ “การปกครองในอุดมคติของ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ 5 มีนาคม 2549 ห้องอาเนาะรู 

โรงแรมซีเอส ปัตตานี เวลา 10.00-15.00 น. 
111 ทศันะของผูน้าํศาสนาผูห้น่ึงของจงัหวดัยะลา จากบนัทึกการสานเสวนาในหวัขอ้ “การปกครองในอุดมคติของ 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต”้ ณ โรงเรียนบา้นตะโล๊ะ ต.ยะตะ๊ อ.รามนั จ.ยะลา 28 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น. 
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ศาสนาจะเป็นผูน้าํธรรมชาติต่อมามีอิทธิพลเขา้มา ก็ทาํใหมี้ กาํนนัผูใ้หญ่บา้น  และต่อมาก็มี

ผลประโยชน์ทาํใหมี้กลุ่มผูน้าํการ ปกครองทอ้งถ่ิน ส่ิงท่ีทาํใหส้ถานการณ์การเมืองแยล่งไปอีกก็คือ 

แมแ้ต่ในการเลือกคณะ กรรมการกลาง อิสลามประจาํจงัหวดั ก็เป็นท่ีรู้กนัวา่ กฎระเบียบต่างๆ มีความ

ขดักบัศาสนาโดยส้ินเชิงเพราะมีการเลือกตั้ง ซ่ึงเป็น ระเบียบเหมือนกบั อบต .และ อบจ. เม่ือมีการ

เลือกตั้งก็มีการซ้ือเสียง มีการใชอิ้ทธิพล มีการเมืองเขา้มาแทรกแซงในกฎของศาสนา ผลก็คือ ในเร่ือง

วงการศาสนายงัมีการแทรกแซงทางการเมืองมาก  

คาํท่ีวา่ การปกครองตามธรรมชาติ หรือการบริหารตามธรรมชาติ ในท่ีน้ี จากขอ้เสนอจาก

ทอ้งถ่ิน หมายถึง วา่ “... การปกครองหรือการกระทาํใดๆก็ตามท่ีทาํใหส้ังคม ในการปกครองนั้นมี

ความสุขและอยูดี่กินดี  ...” เพราะฉะนั้นใครก็ตาม ท่ีจะข้ึนมาเป็นนกัปกครองทอ้งถ่ิน หรือวา่เป็นนกั

บริหาร สามารถท่ีจะทาํใหค้นท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครอง คนท่ีอยูใ่นตาํบล  ในเทศบาล  หรือสัปบุรุษ  มี

ความอยูดี่กินดีหรือวา่มีความสงบสุข แต่ถา้เป็นการเลือกตั้งระดบั อบต. ชาวบา้นจะรู้สึกเหมือนกบัวา่

เป็นเกมอยา่งหน่ึง ไม่ไดส้นใจวา่คือคนท่ีจะมาดูแลปกป้อง เพราะฉะนั้นปัจจยัช้ีขาดก็มาจากปัจจยัทาง

การเมือง ใครมีพรรคพวกมาก ญาติพี่นอ้งมาก คนนั้นก็ชนะการเลือกตั้ง ลกัษณะจะเป็นอยูแ่บบนั้น  

ตรงน้ีมีผลประโยชน์มหาศาล บางคร้ังอาจจะเรียกไดว้า่เป็นผลประโยชน์ระหวา่งมาเฟีย ระหวา่งกลุ่ม

ขา้ราชการนอกแถว ทางออกก็คือ จะตอ้งสร้างกลไกข้ึนมาโดยพยายามใหป้ลอดการจดัตั้ง แต่พยายาม

ใหเ้กิดอยา่งเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามตอ้งมีกฎหมาย ท่ีเอ้ืออยา่ง เช่นรัฐธรรมนูญ รัฐตอ้ง

ส่งเสริมใหป้ระ ชาชนสามารถกาํห นดนโยบายแผนงานจนถึงการตรวจสอบกลไกของรัฐต่างๆ ได้ 

นอกจากน้ี ระบบยงัตอ้ง อยู่ท่ีผูน้าํ คุณภาพของคนท่ีไปอยูต่รง จุดนั้น ทั้งกลุ่มอาํนาจมาต่อรอง ทั้งมา

กีดกนั “ คุณอยา่มาเดินเส้นทางน้ีนะมนัอนัตราย คุณออกไปเถอะ ” ระบบการปกครองทอ้งถ่ินจึงตก

อยูใ่นกรอบ แมแ้ต่ขา้ราชการท่ี ทาํงาน ผูน้าํทอ้งถ่ินมองวา่คนพวกน้ี เกือบทั้งหมดอยูใ่นคราบของมาร

ท่ีไม่ไดม้าในค ราบของผูบ้ริการ  ทาํงานไม่ถึงคร่ึงปีสามารถสร้างกาํไรใหต้นเองได้  จากการสั่งซ้ือรถ

เคร่ืองกลหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ขอ้เสนอก็คือ ตอ้งสร้างกลไกข้ึนมาโดยท่ีตอ้งเกิดข้ึนจากประชาชน 

แลว้เป็นตวัสมดุลอาํนาจ เป็นตวัตรวจสอบและเป็นตวัพี่เล้ียง “ตวัสมดุลอาํนาจ” อาจจะเป็นในรูป สภา

ประชาคมระดบัตาํบล สภาพฒันาระดบัตาํบล สภาผูท้รงคุณวฒิุตาํบล สภากลัน่กรองนโยบายผูน้าํ111

112 

ลกัษณะการปกครองแบบใหม่ดงักล่าว อาจจะตอ้งมาแกต้รงท่ีการเลือกตั้ง ซ่ึงแต่ละคร้ังทาํให้

มีความผดิพลาดมาก ความผดิพลาดเร่ิมตั้งแต่การเลือกบุคคลเขา้มา ไม่สามารถไดค้นท่ีตอ้งการได ้คน

ในอุดมคติของประชาคมไม่เกิดข้ึน และการปกครองในอุดมคติก็ไม่เกิดข้ึน ดงันั้น  น่าจะตอ้งคิดตั้งแต่

การสร้างตวัประกอบดงักล่าวข้ึนมา โดยมีวธีิการใดท่ีจะเอากลไกมาถ่วงนํ้าหนกัของส่วนรวมองคก์ร

เดิมท่ีไม่ได้ผล โดยเฉพาะในทาง วชิาการท่ีเนน้ในเร่ืองของศาสนา การจะคดัเลือกผูน้าํจะ ตอ้งมีทีม

ผูน้าํในทอ้งถ่ินท่ีเป็นผูอ้าวโุสในทอ้งถ่ินนั้นๆ ใน สังคม  3 จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นทอ้งถ่ินท่ี

                                                 
112 ความคิดเห็นของนกัวิชาการทอ้งถ่ิน จากบนัทึกการประชุมตึกอธิการบดี วิทยาลยัอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา วนัพฤหสับดี ท่ี 9 

มีนาคม 2549, อา้งแลว้. 
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เลียนแบบมาจากสังคมอิสลามเพราะฉะนั้นจุดน้ีจึงมีแนวคิดท่ีเสนอมาวา่ น่าจะคดัสรรคนท่ี มีศกัยภาพ

ท่ีดีข้ึนมาได ้ผูน้าํท่ีเป็นผูอ้าวโุส  เป็นสภาผูอ้าวโุส ผูบ้ริหารศาสนา สภาผูน้าํจิตวญิญาณ หรือผูรู้้ทาง

ศาสนา ตวัเลือกคดัสรรคนท่ีมีศกัยภาพเป็นผูน้าํ 

“ในเร่ืองประชาธิปไตยกบัอิสลาม ประชาธิปไตยคือการโหวต แต่ประชาธิปไตยในอิสลาม

จะตอ้งโหวตในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ตามศาสนบญัญติั อะไรก็ตามท่ีไดท้าํไปตามศาสนบญัญติั...”113

จากทศันะดงักล่าว ระบบท่ีมีฝ่ายคา้นและฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะไม่เหมาะสมตามขอ้เสนอน้ี ควร

ใหมี้ทีมเดียวไม่อยากใหมี้ 2 ทีม ทั้งฝ่ายคา้นและฝ่ายรัฐ บาล กล่าวในอีกแง่หน่ึง ควรให้ มี “ทีมชูรอ”

ข้ึนมาเพราะทีมชูรอจะเป็นทีมท่ีคดัเลือกมาจากผูน้าํ คนท่ีมีศกัยภาพหรือมีจุดเด่นของหมู่บา้นนั้นๆ  ให้

ไดผู้น้าํท่ีมีศกัยภาพมากกวา่ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้น่าจะมีรูปแบบท่ีมีฝ่ายเดียว คือ ก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้งก็มีการตั้งทีมข้ึนมาทีมหน่ึงซ่ึงเป็น

ตวัแทนผูน้าํในทอ้งถ่ินนั้นท่ีเป็นท่ียอมรับในทอ้งถ่ินนั้น ถา้โตะ๊ครูก็มีนกัวชิาการข้ึนมาคือเป็นคนท่ี

เช่ือถือได ้หลกัจากนั้นก็มีการประชุมกนัระดบัผูใ้หญ่ตรงนั้น  หลงัจากนั้นก็เลือกคนท่ีมีศกัยภาพท่ีสุด

ในหมู่บา้นนั้นข้ึนมา แลว้หลงัจากนั้นก็เลือกข้ึนมาเป็นผูน้าํ แลว้คนในหมู่บา้นเป็นผูค้ดัสรรข้ึนมาแลว้

ตั้งเป็นทีมงาน เม่ือ เป็นอยา่งนั้น จะไม่มีฝ่ายคา้นฝ่ายเป็นผูน้าํข้ึนมา  หมู่บา้นใน 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้เพราะถา้พดูถึงเร่ืองศาสนานั้นทุกคนตอ้งยอมรับ น่ีคือกฎตายตวัของ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  

สภาชูรอทาํใหก้ารเลือกผูน้าํท่ีมีศกัย ภาพ ไม่มีฝ่ายคา้น ในระบบผูน้าํ สภาชูรอของโตะ๊ครู หรือผูรู้้ทาง

ศาสนาทางจิตวญิญาณ ประชุมกนัเลือกคนท่ีมีศกัยภาพท่ีสุดในหมู่บา้นเพื่อข้ึนเป็นผูน้าํ กฎชารีอะ  

เปล่ียนระบบ  ใส่ความใจกวา้ง กลไกในการคดัสรร  อยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริงมากท่ีสุด แต่ใน

ขณะเดียวกนัขอ้จาํกดัในปัจจุบนัก็มีอยู ่เพราะฉะนั้น ควรจะหาระบบท่ีมาคดัสรรบุคคลซ่ึงไม่ใช่ระบบ

เดิมท่ีเคยใชอ้ยูห่รือท่ีมีการปฏิบติักนัอยู ่ตวัอยา่ง เช่น ระบบชูรอ  หรือระบบท่ีปรึกษาซ่ึงข้ึนอยูก่บั

ความสามารถของทอ้งถ่ินแต่ละทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาควบคุมตรงนั้น  

 

ระบบสภาผูอ้าวโุส กบัตวัแทนของกลุ่ มต่างๆ ก็จะมีโครงสร้างประวติัศาสตร์ของชุมชน  ผู ้

อาวโุสส่วนใหญ่จะเป็นผูเ้กษียนราชการ  พวกผูอ้าํนวยการโรงเรียนแลว้ก็มาเป็นกลุ่มเป็น

คณะกรรมการ คดัคณะกรรมการพฒันาการศึกษาข้ึนมาดูตาดีกา  มสัยดิเขา้มาดูเร่ืองเยาวชน  การ

รวบรวมตรงน้ีเป็นคนท่ีมาคดัสรรคนท่ีจะมา รับรู้เร่ืองราวต่างๆรวมทั้งเร่ือง การเงินระดบัเทศบาล 

ระดบัอบต. แกปั้ญหาเร่ืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือ แนวคิดท่ีเสนอข้ึนมาน้ีอยูบ่นความเช่ือวา่ถา้ เป็นการเมือง แบบ ท่ี

เกิด ข้ึนซํ้ าๆจะไม่ไดแ้กปั้ญหา  เพราะวา่ไม่ไดเ้ก่ียวกบัความมัน่คง ในปัจจุบนั แต่ปัญหา เร่ืองความ

มัน่คง เป็น ปัญหา ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั เร่ืองความอยติุธรรม ความรู้สึกในเร่ืองของการจดัการ

                                                 
113 ความเห็นของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่านหน่ึง จากรายงานสมัมนา “วิเคราะห์การเมืองการปกครองใน 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต”้ 11 กุมพาพนัธ์ 2550 ห้องฟาตอนี โรงแรมซีเอสปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  
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ทรัพยากร การปกครอง การเมือง และเศรษฐกิจ ท่ีไม่เป็นธรรมต่อคนในพื้นท่ีท่ีมีอตัลกัษณ์พิเศษของ

ตนเอง ทางแกปั้ญหาก็จะตอ้งช้ีใหเ้ห็นวา่จะทาํอยา่งไรให้ ประชาชนรู้สึกรักเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ในเร่ือง

ของวฒันธรรม ภาษา ศาสนา ปัญหาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่ใช่ปัญหาการปกครองอยา่งเดียว

แต่มนัมีปัญหามาเฟียเขา้มา  ประเด็นประวติัศาสตร์เขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงตอนน้ี  ขอ้เสนอประเด็นหลกัก็

คือตวัท่ีเช่ือมโยงระหวา่งมาเฟีย  การปกครอง ท่ีเป็นอุดมคติกั บประวติัศาสตร์ ทอ้งถ่ิน รูปแบบการ

ปกครองดงักล่าวก็คือกลไกการเลือกสรรผูน้าํท่ีมีความเป็นตวัแทนท่ีชอบธรรมตามแนวคิดทางศาสนา

และวฒันธรรม ไม่ทาํใหเ้กิดระบบท่ีฉอ้ฉลและทาํลายสังคมทอ้งถ่ิน ทาํใหอ้าํนาจการควบคุมสังคม

ของทอ้งถ่ินอ่อนแอ การแกปั้ญหารูปแบบการปกครองดว้ยวธีิชูรอ อาจจะช่วยได ้เพราะ วธีิการชูรอ

เดิมของชุมชนก็คือในมสัยดิในพื้นท่ีนั้น มีชุมชนยอ่ยๆ หลายชุมชน ระบบชูรอจะพยายามสืบหามาวา่

ใครบา้งท่ีเป็นผูน้าํ  ประชุมได้ คนมา ประมาณ 20-30 คนซ่ึงมีความรู้ความสามารถ ความเสียสละ 

กลัน่กรองแลว้ก็มีการคดัออกทีละคน คนน้ีไม่เหมาะสมตรงน้ี ขาดคุณสมบติัตรงน้ี ในท่ีสุดก็จะเหลือ

แค่ 2 คน สุดทา้ยก็เอา มาเลือกกนัอีกคร้ัง  โดยมีการ คดัเลือกคุณสมบติักนัก่อน กลัน่กรองคดัเลือก

คุณสมบติัโดยกระบวนการชูรอผา่นมสัยดิ113

114  

 

ตัวแบบทีฝ่่ายการปกครองท้องถิ่นร่วมกบัฝ่ายศาสนา 

“.... การเลือกตั้งอบต. กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น จะมี บทบาท 5 ปี ครบก็จบ ทีน้ีถา้เกิดวา่ทาํอะไรไม่

เขา้ตาชาวบา้น อีก 5 ปีเขาก็จะไม่ไดรั้บการเลือกตั้ง ก็เหมือนโตะ๊อิหม่ามถา้โตะ๊อิหม่ามเคร่งศาสนา 

เคร่งทุกส่ิงทุกอยา่งทาํใหช้าวบา้นเขารําคาญ ทั้งๆท่ีโตะ๊อิหม่ามเคร่งในดา้นศาสนาแต่เด๋ียวน้ีศาสนา

ไม่ไดม้าเป็นหน่ึง  กระบวน การเลือกตั้งของเรามีปัญหาและปัญหาของชุมชนมุสลิมตอนน้ี  ผมขอ

เสนอแบบน้ีเป็นไปไดไ้หมครับ ถา้เรายอ้นกลบัไปวา่ 3 จงัหวดั หรือวา่ 4-5 จงัหวดัภาคใต ้อยา่ใหมี้

การเลือกตั้งโตะ๊อิหม่ามหรือวา่ผูใ้หญ่บา้นเพราะน่ีเป็นตวักระทบจริงๆ ถา้มีการเลือกตั้งเม่ือไหร่จะมี

การแบ่งพรรคแบ่งพวก ...”115

ขอ้เสนอท่ีน่าสนใจในการประชุมของผูน้าํชุมชนก็คือ “... อยา่ใหมี้...” การเลือกตั้งกาํนนัหรือ

ผูใ้หญ่บา้นใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้นอกจากน้ีแลว้ 3 องคก์รท่ีมีอยูใ่นชุมชนมุสลิม ตามปกติคือ

ต่างคนต่างอยู ่กาํนนัผูใ้หญ่บา้นประชุมไป  โตะ๊อิหม่ามก็ประชุมไปอี กวนัหน่ึง และก็องคก์รฝ่าย

บริหาร ผูส้นบัสนุนงบประมาณก็ ประชุมอีกวนัหน่ึง ทั้ง 3 องคก์รน้ีต่างคนต่างอยู่  หรือเหมือนกบัคน

ละพวกเดียวกนั ขอ้เสนอส่วนวธีิแกก้็คือควรใช ้“ชูรอทางสังคม ชูรอทางศาสนาและชูรอทางการเมือง  

“ ในเร่ืองของชูรอ น้ี ควรจะมีเวที มีองคก์รหรือมีกร รมวธีิท่ีชุมชนจะพดูคุยกนั  3 ฝ่าย มีเวทีพดูคุยกนั

 

                                                 
114 ผูน้าํศาสนานาํเสนอความคิด จากบนัทึกการสานเสวนาในหวัขอ้ “การปกครองในอุดมคติของ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ 28 มีนาคม 

2549 เวลา 10.00-15.00 น.โรงเรียนบา้นตะโล๊ะ ต.ยะตะ๊ อ.รามนั จ.ยะลา  
115 การสานเสวนาในหวัขอ้ “การปกครองในอุดมคติ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ 14 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น. ห้องพิกุลทอง 

โรงแรม อิมพิเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส อา้งแลว้     
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ในกระบวนการชูรอ  ชุมชนจะหาคนท่ีมีความรู้ในหมู่บา้นมาประกาศท่ีมสัยดิวา่รับไดไ้หม  และวธีิน้ี

ไม่วา่จะเป็น “...วธีิการคดัสรร ....” หรือ “...วธีิการเลือก ....” ก็เป็นไปไดด้ว้ยดี เพราะในแต่ละชุมชน

มกัจะมีคนมีความรู้ศาสนาและอุลามาอฺมากหรือมีผูน้าํอยูม่าก จึงมีการแข่งขนักนัในการเลือกผูน้าํ  ถา้

ไดม้า 3 คนแลว้ ก็ยงัไม่สามารถเลือกกนัไดว้า่คนไหนจะเป็นผูน้าํ  ควรจะตอ้งอาศยัการเลือกตั้ง แต่

ในขณะท่ีจงัหวดัสงขลา และสตูล ผูน้าํหรือคนท่ีถูกคดัสรรมีความโดดเด่นอยู่  จึงไม่มีปัญหาในพื้นท่ี

ดงักล่าว ดงันั้น คนท่ีมีความรู้ทางศาสนา จะมีมากกวา่ หน่ึงคน จึงตอ้งเลือกตั้งไม่ใช่คดัสรร โดยมี

หลกัการในขอ้ตกลง ร่วมกนั ทาํใหชุ้มชน ตอ้งหนัมาร่วมกนัหาขอ้ตกลงกนัใหไ้ด้  เช่นใชห้ลกั อิจมาอ์

115

116 (ขอ้ตกลงเป็นเอกฉนัท์ ) ของอิสลามเพื่อหาขอ้ตกลงสาํคญั  ในกระบวนการศาสนามี วธีิการเพื่อจะ

หาขอ้ตกลงร่วม แบบน้ี กระบวนการทางศาสนา (ชูรอ) 116

117 ถูกนาํมาใชก้็ เพื่อหาขอ้ตกลงเป็นเอกฉนัท์  

โดยผูน้าํธรรมชาติและผูอ้าวโุสในชุมชนมานัง่คุยกนั 

ส่วนการเลือกตั้ง อบต . ถูกมองวา่ส่วนมากมีแต่คนมีอิทธิพล  นกัการเมืองก็ ไม่มีความรู้ (ทาง

ศาสนา) ฝ่ายอิทธิพลก็กาํลงัจะหมดอาํนาจ มีแต่คนมีความรู้ ผูน้าํบางคนเห็นวา่ อนัท่ีจริงการทาํงานใน

วนัน้ี ในชุมชน บางแห่ง ไม่ยดึหลกัความรู้ดา้นศาสนามาตั้งเป็นหลกั บางคนก็ใชค้วามมีอิทธิพล ใช้

อารมณ์มาบริหารในหมู่บา้น จึงควรมีชูรอโดยการประสานงานกั นในทางสถาบนั ชูรอโดยตวับุคคล

ในโครงสร้างเดียวกนัไม่ได ้ เพราะอาจเกิดขดัแยง้ไม่ลงตวั จึงควร สร้างองคก์รท่ีปรึกษา /การ

ตรวจสอบ ปรึกษาหารือซ่ึงกนัและกนั และเหน่ียวร้ังถ่วงดุลกนัในระดบัทอ้งถ่ิน  ชูรอในขั้นน้ีน่าจะไม่

มีปัญหา  แต่ในจุดน้ี อบต .ก็สามารถ ประชุม อบต . เรียกโตะ๊อิหม่ามมาประชุมดว้ย บางหมู่บา้น

โตะ๊อิหม่ามเองก็แกปั้ญหาเฉพาะของตนเอง ไม่เรียก อบต. มาหารือ ถา้ระบบมีการประสานกนัดี ควร

เรียก อบต. นายก อบต. โตะ๊อิหม่าม คอเตบ็  และกาํนนัผูใ้หญ่บา้นมาพบกนั วธีิการน้ีน่า จะลงตวัมาก

กวา่เดิม จึงควรจะมีระบบเพื่อใหท้ั้ง 3 ฝ่ายมาพบปะพดูกนั  แต่ควรจะพิจารณาวา่อยา่งไรจะดีกวา่กนั 

เป็นขอ้บังคบัหรือการสมคัรใจ เพราะองคก์รทั้ง 3 ฝ่ายควรจะทาํงานดว้ยกนัอยูด่ว้ยกนั และช่วยกนั

พิจารณาวา่ ตอ้งมีชูรอหรือไม่ อบต. เขา้มาในจุดท่ีมีประเด็นเยาวชนติดยาเสพติด อาจจะเป็นไปได้ ท่ี

                                                 

116 Ijmā ( ماعإج ) เป็นคาํในภาษาอาหรับหมายความถึงความเห็นพอ้งเป็นเอกฉนัทใ์นทางอุดมคติ  ของชุมชนผูศ้รัทธาอิสลาม  หรือ 

ummah  ในฮาดิษ คาํพดูของศาสดาโมฮาํหมดัอา้งวา่ “ชุมชนของฉนัจะจะไม่มีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในความผิดพลาดคลาดเคล่ือน ” มกั

ถูกอา้งเป็นเหตุผลสนบัสนุนความน่าเช่ือถือของ ijma อา้งใน http://en.wikipedia.org/wiki/Ijma 

117 Shura เป็นคาํภาษาอาหรับ (Arabic شورَى | แปลวา่ “การปรึกษาหารือ” เช่ือกนัวา่เป็นวิธีการของชนเผา่อาหรับในยคุก่อน (شورا 

อิสลามในการเลือกผูน้าํและการตดัสินใจ ชูรอถูกอา้งสองคร้ังใน Quran วา่เป็นกิจกรรมหรือวิธีการท่ีน่ายกยอ่ง คาํคาํน้ีมกัถูกนาํมาใช้

เป็นช้ือเรียกรัฐสภาห รือ parliaments ในประเทศมุสลิม อา้งใน http://en.wikipedia.org/wiki/Shura น่าสงัเกตวา่ผูรู้้ทางศาสนาอิสลาม

บางฝ่ายมองวา่กระบวนการชูรอเป็นการปรึกษาหารือในแบบประชาธิปไตย แต่ผูรู้้ทางศาสนาอีกกลุ่มหน่ึงมองวา่หลกัการชูรอเป็นการ

แสดงให้เห็นอาํนาจสูงสุดเป็นของพระเจา้และจะตอ้งดาํเนินการตามประเพณีของกฎหมายอิสลามเท่านั้น ดูใน John l” Esposito, The 

Oxford Dictionary of Islam, New York:Oxford University Press, 2003, pp. 292-3. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ummah�
http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language�
http://en.wikipedia.org/wiki/Quran�
http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament�
http://en.wikipedia.org/wiki/Shura�
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ใหโ้ตะ๊อิหม่าม หรือ อบต . ประชุม ร่วมกนั แต่เร่ืองงบประมาณส่วนมากโตะ๊อิหม่ามไม่ เขา้ใจ เร่ือง

งบประมาณ บางคนเป็นโตะ๊อิหม่ามไปสู่วงการผูใ้หญ่บา้นก็มี บางคร้ัง อบต .ก็ไปสู่วงการโตะ๊อิหม่าม

ก็มี ในจุดน้ี  ไม่ควรมีการ แบ่ง แยก ดงันั้น ชุมชนจึง เสนอรูปแบบร่วมกนั ใหมี้ ชูรอได้ แต่ควรเป็น

รูปแบบท่ีไม่ไปกด ดนัหรือบีบบงัคบัใคร  อาจจะมีรูปแบบบางอยา่ง ท่ีสามารถจะร่วม ไดทุ้กฝ่ายทั้งผูรู้้

ทางศาสนา ทางโลก ทางการปกครอง ทางการบริหาร 

 
การเงินการคลงัส่วนท้องถิ่น: พฒันาระบบการเงินอสิลามโดยให้ อบต. เป็นผู้จัดการซะกาต 

ประเด็นท่ีน่าจะพิจารณาดว้ยในเร่ืองการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินก็คือระบบการเงินทอ้งถ่ิน 

ในสังคมมุสลิมมีแหล่งเงินทุนส ะสมในทอ้งถ่ินตามประเพณีท่ีค่อนขา้งเขม้แขง็ ระบบดงักล่าวก็คือ

เงินซากาตและการเงินแบบอิสลามท่ีกระจายกนัอยูใ่นชุมชน เงินซะกาตโดยโครงสร้างของประเทศ

ไทยถา้จดัการไดอ้ยา่งเป็นระบบจะส่งผลต่อความเขม้แขง็แก่สังคมทอ้งถ่ินมาก แต่เดิมระบบน้ี

กระจายกนัจดัการโดยโตะ๊อิหม่ามใ นชุมชน จึงมีความคิดเห็นวา่ถา้โตะ๊อิหม่ามจดัการเงินซากาต

อาจจะไม่สามารถจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและไม่เพียงพอ การจดัการควรจะตกอยูท่ี่ฝ่าย อบต . ท่ี

สามารถจดัการไดดี้กวา่ การบริหารเร่ืองศาสนาเป็นเร่ืองของอิหม่าม แต่ อบต . จะเป็นองคก์รท่ีจดัการ

ไดดี้ท่ีสุดในเร่ืองข องระบบการจดัการซะกาต หรือแมก้ระทัง่การสร้างความเขม้แขง็ทางการเงินและ

สวสัดิการสังคมท่ีใหแ้ก่ชุมชน  อบต. มีขอ้มูลรู้วา่มีเด็กยากจนในชุมชนก่ีคน การจดัเก็บควรจะทาํงาน

ร่วมกนักบัอิหม่าม แต่วา่การจดัการนั้นพวกเขาสามารถท่ีจะมาร่วมคุยกนัโดยผา่นการสร้าง “สถาบนั

ซะกาตแห่งชาติ” 
จุดเด่นของ อบต .ในแง่การเงินทอ้งถ่ินก็คือขอ้มูลของ อบต . มีทุกดา้นและทุกเร่ือง เน่ืองจาก

สามารถลงพื้นท่ีจริงของแต่ละหมู่บา้น ไม่ใช่ทาํแค่ระดบัตาํบล ดงันั้น อบต . จะมีขอ้มูลในหมู่บา้น

และในชุมชน “เป็นเล่มหนา ... ทอ้งถ่ิน อบต. ลงสัมผสัจริงเพราะสมาชิกอยูใ่น หมู่บา้น เดิน กินนํ้าชา

อยูร้่านกาแฟรู้ปัญหาความตอ้งการของประชาชน ” แต่วา่ในการปฏิบติันั้น ถึงเวลาจริง การทาํงานยงั

ไม่สมบูรณ์แบบทาํไดแ้ค่คร่ึงๆ กลางๆ อบต . ในแต่ละพื้นท่ีจะไม่เหมือนกนั จะมีโซนทะเล จะมีโซน

ภูเขาซ่ึงหลากหลาย กระบวนการทุกอยา่งท่ีดาํเนินการจะตอ้งมีคณะ กรรมการชดัเจน ซ่ึงองคก์ร

ทอ้งถ่ินเช่ือมัน่วา่หน่วยงานอ่ืนๆไม่มีการตรวจสอบมากเท่าน้ี แต่นายกฯส่วนใหญ่ยงัไม่จบปริญญาตรี 

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง หรือผูมี้อาํนาจดูแลระดบัสูงจะบอกอยา่งไร ก็เช่ือตามนั้น ไม่ไดน้าํไปวนิิจฉยั

เอาวา่คาํสั่งน้ีทาํไดไ้หม ตีความกนัอยา่งไร น่ีคือประเด็นปัญหา117

118 
ลกัษณะพิเศษของ 3 จงัหวดัเป็นประชากรท่ีนบัถือศาสนาอิสลามมาก ซะกาตของภาคบงัคบั

จะมีคนละ 30-40 บาทซ่ึงปัจจุบนัยงัจดัการหรือดาํเนินการอยา่งเป็นระบบไม่ได ้เร่ืองดงักล่าวอาจจะ

                                                 
118 บนัทึกการสานเสวนาในหวัขอ้ “การปกครองในอุดมคติ ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ 15 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น. ห้องพิกุล

ทอง โรงแรม อิมพิเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 
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เป็นงบประมาณหรืองานการเงินอยา่งหน่ึงท่ีลงโดยตรงคนต่อคนโดยไม่ตอ้งผา่นกระบ วนการมาก ถา้

จดัการเร่ืองซะกาตได ้ลกัษณะการดาํเนินงานจะเป็นงบประมาณพิเศษอยา่งหน่ึงของ 3 จงัหวดั แต่ใน

การบริหารดงักล่าว อบต . หรือองคก์รปกครองทอ้งถ่ินตอ้งถูกตรวจสอบดว้ย ถา้ อบต . ทาํผดิพลาด 

หรือบางทีลืม มีความผดิพลาดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เป็นเร่ืองของปัญหากั บพระเจา้ซ่ึงทาํใหพ้วก

เขาตอ้งระมดัระวงัมาก ซะกาตคือส่ิงท่ีตอ้งให ้แต่ท่ีสาํคญัคือในสังคมมุสลิมเอง มีการหลีกเล่ียงบา้ง 

เช่น บางคนพอจะครบ 1 ปี ก็เอาของของตวัเองไปขาย หรือจะไปจาํนาํ เพื่อท่ีจะไม่ใหค้รบพิกดั  แต่ถา้ 

อบต. มีการจดัเก็บท่ีดีและมีระบบท่ีดีกวา่ก็จะสามารถ ดูแลได ้ซ่ึงถา้พยายามพฒันาชุมชนนาํร่องหรือ 

อบต. นาํร่อง องคก์รนาํในทอ้งถ่ินสามารถจดัความสัมพนัธ์ระหวา่ง 3 กลุ่ม คือ กาํนนั อิหม่ามและ 

อบต.ได ้ในเม่ือทุกฝ่ายเห็นดว้ย การจดัการจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี อาจจะทาํชุมชน

นาํร่องดูวา่การถ่ายโอนภารกิจบางตวั เช่ นเร่ืองการเงินชุมชนสามารถจะดาํเนินการไดอ้ยา่งไร 

เพราะฉะนั้นซะกาตเป็นของท่ี “เป็นวายบิ” ของคนท่ีเงินครบ สัตวค์รบ ทองครบ ขา้วเปลือกครบ ก็

จะตอ้งจ่ายเงินตามเง่ือนไข อาจเป็นไปไดว้นัหน่ึง ในการท่ีจะสร้างจิตสาํนึกในการจ่ายซะกาต อบต . 

มีการบริหารจดัการ แต่ใหอิ้หม่ามอ าจจะไม่มีความสามารถจดัการ เพราะองคก์รปกครองทอ้งถ่ินมี

กาํลงัคนและกาํลงัความคิด เม่ือบริหารจดัการขอ้มูลการเงินทอ้งถ่ินไดแ้ลว้ องคก์รทอ้งถ่ินอาจจะ

ต่อรองกบัรัฐวา่ใครท่ีจ่ายซะกาตมีการยกเวน้ภาษี ซ่ึงประเทศมาเลเซียก็ทาํไดส้าํเร็จ ใครท่ีไปจ่ายซะ

กาต จะไดรั้บสิทธิพิเศษคื อใบเสร็จซ่ึงใบเสร็จน้ีสามารถนาํพาไปท่ีหน่วยงานของรัฐเพื่อยกเวน้ภาษี 

ถา้จ่ายซะกาตในจาํนวนมากบางทีสามารถยกเวน้ภาษีของรัฐทั้งหมดก็ได ้ตรงน้ีหมายความวา่เงิน

ทอ้งถ่ินเขา้ทอ้งถ่ินจริงๆ เงินภาษีของภาคใตบ้างทีอีสานไปใชไ้ม่ได ้
ตวัอยา่งในการดาํเนินการดงักล่าว อยูท่ี่ตาํ บลกะลุวอเหนือ ซะกาตวายบิเหมือนกบัการ

แข่งขนัในหมู่บา้น และมีจุดหลายจุด บางส่วนก็ใหค้นท่ีสอนอลักุรอาน บางส่วนใหค้นจน มีระบบ

ตั้งอยูห่ลายๆจุดในหมู่บา้น ส่วนโตะ๊อิหม่ามก็รับซะกาตในมสัยดิ กรรมการอิสลามจงัหวดัไดก้าํหนด

วา่ ถา้มี 5 ใหก้บัโตะ๊อิหม่าม 2 แลว้ท่ีเหลือมอบใหค้ณะกรรมการอิสลามจงัหวดั วธีิการน้ีดูเสมือนวา่

จะเป็นการเดิมพนั โตะ๊อิหม่ามท่านใดสามารถส่งไดม้ากท่ีสุดจะมีรางวลัพิเศษจากคณะกรรมการ

อิสลามซ่ึงโตะ๊อิหม่ามจะประกาศท่ีมสัยดิทุกปี นอกจากน้ีในส่วนตาดีกาจะมีเงินช่วยอยูป่ระมาณ 

2,000 และโตะ๊อิหม่าม 1,000 บาทต่อเดือน แต่ในการปฏิบติัยงัไม่ถูกตอ้ง บางกรณีโตะ๊อิหม่ามไม่ได้

ทาํอะไรเลย อบต . เคยช่วยบริจาคต่อใหป้ระมาณ 20,000 กวา่บาทต่อปี ระเบียบของคณะกรรมการ

อิสลามจงัหวดัเร่ืองซะกาตกาํหนดใหโ้ตะ๊อิหม่ามมีส่วนแบ่งกบัคณะกรรมการอิสลาม  อิหม่ามรับแลว้

ส่งใหค้ณะกรรมการอิสลาม เม่ือคณะ กรรมการอิสลามรับแลว้ส่งใหก้บัธนาคารอิสลาม และใหค้น

ยากจนมารับ 
ในส่วนของซะกาตฟิตเราะห์  ซะกาตทรัพยสิ์นหรือซะกาตรายได ้เป็นตวัเงินท่ีสูง องคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ินน่าจะมีบทบาทในซะกาตทรัพยสิ์นหรือวา่ซะกาตรายได ้เพราะส่วนน้ีเป็นตวัเงินท่ีสูง  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ ะมีบทบาทในการพฒันาระบบการจดัเก็บเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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ซะกาตท่ีมีจาํนวนมหาศาลท่ีตรงนั้น ซ่ึงอยา่งนอ้ย อบต .ก็สามารถบอกไดว้า่ในชุมชนมีคนท่ีมี

ศกัยภาพในทางเศรษฐกิจหรือสามารถในการจ่ายเท่าไหร่ และก็สามารถบอกกบัรัฐบาลไดว้า่ ชุมชน

ของตนไม่ใช่ชุมชนท่ียากจน อย่ างเช่นจงัหวดันราธิวาส สามารถท่ีจะตอบกบัตวัเลขต่างๆท่ีเป็นสถิติ

ของรัฐวา่ในนราธิวาสไม่ใช่ชุมชนท่ียากจน แต่วา่ประชาชนก็สามารถจ่ายซะกาตได ้กลายเป็นตวัช้ีวดั

เศรษฐกิจแบบใหม่ เน่ืองจากมีคนท่ีมีรายไดจ้ากการไปเปิดร้านขายตม้ยาํในกวัลาลมัเปอร์ เม่ือไปขาย

ของในกวัลาลมัเปอร์ก็จะกลบัมาจ่ายซะกาตในทอ้งถ่ินตวัเอง ถา้ระบบจดัเก็บของชุมชนจะทาํใหเ้ห็น

ภาพวา่ คนไปขา้งนอกก็จริงแต่กลบัมาจ่ายซะกาต ลกัษณะระบบการเงินดงักล่าวเป็นการช่วยเหลือ

ชุมชนอนัเป็นมิติใหม่อีกมิติหน่ึงในการพฒันาศกัยภาพชุมชน 
การดาํเนินการดงักล่าวได ้จะตอ้งเก่ียวกบัการพั ฒนาศกัยภาพของนายกอบต .หรือของ

บุคลากร ถา้จะเอารูปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ไปใช ้จะตอ้งใชศ้กัยภาพส่วนตวัของนายกฯ 

อาจจะใหอ้งคก์รไปวางหลกัเกณฑว์ธีิการปฏิบติั เม่ือพิจารณาดูแลว้เฉพาะในหมู่บา้นของ อบต . บาง

แห่ง ซ่ึงมีประมาณ 4 หมู่บา้น ประมาณกนัวา่ เงินซากาตน่ าจะเป็นจาํนวนแสนกวา่บาทซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นซะกาตของธุรกิจ ตวัอยา่งเช่น นกัธุรกิจมีวงเงินหมุนเวยีน 1 ลา้น เพื่อความปลอดภยัก็เอาออกไป 

25,000 โดยประมาณ ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยปกติชาวบา้นจะขายยางพารา  

ทาง อบต .จึงพยายามพดูคุยวา่ ทาํอยา่งไรท่ีจะเอา เงินซะกาตของแต่ละคนมารวบรวมกนัในทอ้งถ่ิน 

บทบาทน้ีมีการดาํเนินงานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางแห่งแลว้ซ่ึงจะเป็นแบบอยา่ง การ

ดาํเนินงาน อยา่งไรก็ดี ระบบดงักล่าวจะตอ้งเก่ียวพนักบับทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการอิสลาม

ประจาํจงัหวดัโดยมีการประสานกนักบัโตะ๊อิหม่ามในหมู่บา้น ทั้งหมดน้ีจะเกิดเป็นระบบบริหาร

การเงินและการสร้างศกัยภาพของทอ้งถ่ินในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ขม้แขง็เป็นอยา่งมาก และเป็น

การพฒันารูปแบบการกระจายอาํนาจการคลงัทอ้งถ่ินอีกตวัแบบหน่ึง 
 นอกจากน้ีแลว้ ส่ิงท่ีควรพิจารณาดว้ยก็คือองคก์รปกครองทอ้งถ่ินยงัควรมีบทบาทในการ

สนบัสนุนงบประมาณใหโ้รงเรียนตาดีกาหรือระบบการศึกษาทอ้งถ่ินโดย จดังบประมาณสนบัสนุน

ตาดีกาลงไปให ้อบต. ทาํการบริหาร ระบบแบบน้ีน่าจะมีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม สถาบนัการศึกษา

อีกสถาบนัหน่ึงคือปอเนาะ ซ่ึงส่วนใหญ่มีฐานทางการเงินมาจากหลากหลายแหล่ง เด็กท่ีมาเรียนก็มา

จากพื้นฐานท่ีหลากหลาย จึงควรมี กฎหมายให ้อบต . สนบัสนุนปอเนาะดา้นการเงิน อาจจะเป็นการ

บริหารท่ีเป็นอิสระแต่รองรับดว้ยระเบียบและกฎหมาย และควรมี One Stop Service  อบต. สามารถ

ดูแลตาดีกา การบริหารงานก็ใหน้ายก อบต. เป็นประธานของการศึกษาตาดีการะดบัตาํบล  กาํหนดให้

อิหม่ามเ ป็นประธานระดบัหมู่บา้น โดยในระบบน้ีกาํหนดให ้อบต . ดูแลการคดัเลือกครูผูส้อนและ

คุณภาพการสอนดว้ย นายก อบต. หลายแห่งมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ีอยูแ่ลว้ จึงสามารถดาํเนินการได ้
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ส่วนในระดบัอาํเภออาจจะใหน้ายอาํเภอเป็นประธาน กล่าวโดยสรุป ขอ้เสนอน้ีก็คือระบบโรงเรียนตา

ดีกาสมควรท่ีจะมาอยูก่บั อบต.118

119  

กล่าวโดยสรุป พื้นฐานของขอ้เสนอดงักล่าวก็คือการจดัระบบการกระจายอาํนาจทางการเงิน

ทอ้งถ่ินใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถ่ินมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาการเงินในระดบัทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้ง

กบัประเพณีวฒันธรรม หลกัการทางศาสนาและศีลธรรม โดยใหอ้าํนาจในการดูแลหรื อใหมี้ส่วนร่วม

ในการดูแล การบริหารเงินทุนทางศาสนา เพื่อสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจคุณธรรม (moral 

economy) ซ่ึงประกอบไปดว้ยระบบสวสัดิการทางสังคมของชุมชน และการศึกษาทางศาสนาของ

ชุมชน เช่นโรงเรียนตาดีกาและระบบโรงเรียนปอเนาะ เป็นตน้  

 

รูปแบบการปกครอง (พเิศษ) ทีผ่สมผสาน 

 “....ประชาธิปไตยเป็นส่วนหน่ึงของอิสลาม แต่หลักการอิสลามไม่ใช่ประชาธิปไตย  สมมุติ

วา่อิสลามบญัญติัวา่ขโมยตอ้งตดัมือ ถา้จะมาโหวตกนัในสภาวา่ คนขโมยลกัทรัพย ์ตดัมือไดไ้หม มนั

ก็ไม่ได ้เพราะมนัผดิหลกั ผมถึงบอกวา่ประชาธิปไตยเป็นส่วนหน่ึงของอิสลาม แต่อิสลามไม่ ใช่

ประชาธิปไตย ..... เป็นประชาธิปไตยภายใตก้ารช้ีนาํของหลกัการอลักุรอานและตน้ฉบบัของศาสดา

เท่านั้น ...ผมก็เลยอยากจะเรียนวา่ คาํวา่ประชาธิปไตย (กบั) อิสลาม ถา้เราคิดวา่ เอะ๊ ประชาธิปไตยก็

ใหแ้ลว้ มหาวทิยาลยันราธิวาสก็ใหแ้ลว้ วทิยาลยัชุมชนก็ตั้งแลว้ จะเอาอะไรอีก ท่ีน้ีเม่ือคุยไม่รู้เร่ือง 

นานๆเขา้ก็จะรําคาญ เม่ือเจา้หนา้ท่ีรําคาญก็จะปราบพวกน้ีจนหมด ... ตอนน้ีมนัเหมือนการชกัเยอ่ 

ฝ่ายโนน้ก็อยูไ่ดร้ะดบัหน่ึง จะไปรุกมากฝ่ายน้ีก็คงทาํไม่ได ้ฝ่ายรัฐจะลงไปแกปั้ญหา (ไม่ได้) ทุกจุด 

...การปกครองท่ีเหมาะสมท่ีวา่รูปแบบพิเศษเป็นอยา่งไร อนัน้ีจึงน่าสนใจ รู้สึกวา่ประเทศสเปนเคา้จะ

มีการใหอิ้สระแก่คนกลุ่มหน่ึง เรียกวา่ใหอิ้สรภาพทางวฒันธรรมและศาสนา หมายถึงวา่ศาสนา 

วฒันธรรม คิดเอาเองวา่จะเอายงัไง เร่ืองน้ีตอ้งมีการวเิคราะห์ใหลึ้กและตอ้งเขา้ถึง ...”120

 “.... เราอยูใ่นหมู่บา้นแลว้ใครจะม าคุม้ครองเราล่ะ แมแ้ต่ความชดัเจนรัฐยงัไม่ใหเ้ลย วา่ใคร

เป็นคนทาํ เจา้หนา้ท่ีรัฐหรือวา่ใครทาํยงัหาตวัไม่ไดเ้ลย ถามชาวบา้นบางคนก็บอกวา่เจา้หนา้ท่ี บา้งก็

บอกวา่ฝ่ายก่อความไม่สงบเป็นคนทาํ เจา้หนา้ท่ีรัฐก็บอกวา่ฝ่ายก่อความไม่สงบเป็นคนทาํ แลว้ตอนน้ี

ก็สรุปไม่ได ้ต่างค นต่างพยายามเอาตวัเองรอด  คือยงัมองไม่ชดัเจน เพราะฉะนั้นในบรรดาแกนของ

ศาสนาทั้งหมดท่ีรัฐมองเขาบอกวา่เป็น ... ( พวกแนวร่วม ) ... ท้ังหมดมนักล็าํบากใจนะอยู่อย่างนี ้

พอจะเข้าทางนีเ้ขากไ็ม่เอา จะเข้าทางนีเ้ขากไ็ม่เอา เรากบ็อกว่าเป็นแนวทางไม่ถกู พอเราจะเข้ากับรัฐ  

     

                                                 
119 ขอ้เสนอจากผูน้าํ อบต. จากบนัทึกการประชุมสานเสวนาในหวัขอ้ “การปกครองในอุดมคติ ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ” 15 มีนาคม 

2549 เวลา 10.00-15.00 น. ห้องพิกุลทอง โรงแรม อิมพิเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 
120 ความเห็นของนกัการเมืองอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย จงัหวดันราธิวาส จากรายงานสมัมนา “วิเคราะห์การเมืองการปกครองใน 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ 11 กุมพาพนัธ์ 2550 ห้องฟาตอนี โรงแรมซีเอสปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  
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รัฐกบ็อกว่าพวกเราเป็นสีเทาหมด  . ... ...... ขีดอาํนาจของรัฐยงัแยกคนไม่ออกนั้นแหละอนัตราย ตอ้ง

แยกคนใหอ้อกใหไ้ด ้...”121

  ความเห็นดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นความยุง่ยากซบัซอ้นในการมองเห็นและเขา้ใจปัญหาความ

ขดัแยง้ และการหารูปแบบการปกครองและการบริหารท่ีเหมาะสมในพื้นท่ี ก ารพดูถึงขอ้อ่อนของ

ระบบการปกครองและการบริหารท่ีมีอยู ่รวมทั้งปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการพดูถึงในแง่ปัญหา

รูปธรรมท่ีปรากฏอยูแ่ต่เพียงเปลือกนอก ไม่ไดท้าํใหเ้กิดความเขา้ใจ ”โครงสร้างดา้นลึก ” ของส่ิงท่ี

เป็น “สัมพนัธภาพทางอาํนาจ” ภายในชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้จะเป็นกลไกสาํคญัท่ีสุด

ของการควบคุมทางสังคมและนาํไปสู่การสร้างสันติสุข รวมทั้งยงัขาดการเขา้ใจและการวเิคราะห์ใน

ระดบัความคิดและความเช่ือท่ีเป็นฐานของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีแห่งน้ี โดยเฉพาะประเด็นใน

เร่ืองวฒันธรรม อตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุและความเช่ือทา งศาสนา ซ่ึงในประด็นหลงัน่าจะเป็น

ส่วนประกอบของการพิจารณาหลกัการแห่งการปกครองท่ีเสนอข้ึนมาในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึนดว้ย ทาํอยา่งไรจึงจะผสมผสานองคป์ระกอบทั้งสองดา้นเขา้ดว้ยกนัในการเสนอรูปแบบทาง

การเมืองการปกครอง เพื่อตอบโจทยด์งักล่าว ในท่ีน้ีส่ิงท่ีจะ ตอ้งคาํนึงถึงก่อนเร่ืองอ่ืนก็คือ ในสายตา

ของผูน้าํทอ้งถ่ินในปัจจุบนั ชนชั้นนาํแห่งอาํนาจท่ีดาํรงอยูใ่นพื้นท่ีนั้นมีองคป์ระกอบลกัษณะอยา่งไร 

และเราจะจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งชนชั้นนาํดงักล่าวอยา่งไรเพื่อนาํไปสู่การจดัรูปสถาบนัการ

ปกครองและการบริหารทอ้งถ่ินท่ีมีผลโดยตรงต่อการแกปั้ญหา  

 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้วา่การเปล่ียนแปลงและจดัระบบสถาบนัการศึกษาภายในพื้นท่ีโดยรัฐ

และโดยอาํนาจเดิมของทอ้งถ่ิน ทาํใหอ้งคป์ระกอบหลกัของชนชั้นนาํในระดบัทอ้งถ่ิน มีอยูส่องส่วน

ดว้ยกนัก็คือ ชนชั้นนาํทางศาสนาและชนชั้นนาํฝ่ายทางโลก ในโครงสร้างดงักล่าว ชนชั้ นนาํทาง

ศาสนาคือโตะ๊ครู โตะ๊อิหม่าม รวมทั้งครูสอนศาสนา อุสตาซ ส่วนชนชั้นนาํทางโลกก็คือกาํนนั

ผูใ้หญ่บา้นและผูน้าํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อนัไดแ้ก่นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) 

เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.)  

ตามความรู้สึกและประสบการณ์ของคนในพื้นท่ี  ลกัษณะและบทบาทของชนชั้นนาํทาง

ศาสนาจะมีความแตกต่างกนั 121

122โตะ๊ครูส่วนใหญ่จะเป็นเจา้ของโรงเรียนหรือปอเนาะ และส่วนใหญ่

                                                 
121 ความเห็นอุสตาซคนหน่ึงจากจงัหวดันราธิวาส บนัทึกการประชุมกลุ่มอุสตาซจงัหวดันราธิวาส ในหวัขอ้ “โครงการศึกษาการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัท่ีมีหลายชาติพนัธุ์” 11 กนัยายน 2548 โรงแรมตนัหยง อ. เมือง จ. นราธิวาส  
122 จากคาํอธิบายของอุสตาซ บนัทึกการประชุมกลุ่มอุสตาซในจงัหวดัปัตตานีและจงัหวดัยะลา ในหวัขอ้ “โครงการศึกษาการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัท่ีมีหลายชาติพนัธุ์” วนัท่ี 17 สิงหาคม เวลา 2548 9.00-12.00 น. ห้องรูสะมีแล  1 โรงแรมซีเอส ปัตตา นี อ.เมือง 

จ. ปัตตานี คนท่ีจบการศาสนาอิสลามในประเทศ ถึงชั้น 10 หลายคนไปเรียนต่อท่ีรามคาํแหงในสายสามญัแต่กลบัมาสอนโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามในวิชาสามญั ไม่ใช่เป็นผูส้อนศาสนาอิสลามอยา่งเป็นทางการของโรงเรียนตามกฏขอ้บงัคบัของ

กระทรวงศึกษาธิการ แต่พวกน้ี หลายคนก็ ไปสอนศาสนาในชุมชนและมกัจะถูกเรียกวา่ “อุสตาซ” จากชาวบา้นทัว่ไปเช่นกนั อุสตาซ

ประเภทหลงัไม่ใช่ครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามอยา่งเป็นทางการและไม่มีบตัรประจาํตวัครูโรงเรียนซ่ึงออกโดยผูว้า่

ราชการจงัหวดั 
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จะเป็นผูอ้าวโุส มีความรอบรู้ เรียน ศาสนา มาเป็นสิบปี แต่อุสตาซจะมีวฒิุภาวะนอ้ยกวา่โตะ๊ครู         

อุสตาซคือครูท่ีสอนในแต่ละชั้นปีของวชิาศาสนาของชั้ นปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ไปเร่ือยๆ โตะ๊ครูจะจบใน

โรงเรียนปอเนาะหรือ จบจากประเทศอาหรับ ส่วนผูท่ี้จบจากอาหรับก็เป็นอุสตาซได้ เช่นกนั แต่คนท่ี

จะเป็นโตะ๊ครูไดก้็จะตอ้งเป็นคนท่ีมีความรอบรู้ เป็นท่ียอมรับของสังคม มีประสบการณ์ มาก ผูน้ั้นก็

จะถูกเรียกโตะ๊ครู เพื่อ เป็นการใหเ้กียรติคนผูน้ั้น ส่วนโตะ๊อิหม่ามก็ตอ้งปกครองคนใหอ้ยูใ่นหลกัคาํ

สอนของศาสนา อาจจะเรียกไดว้า่ อิหม่ามเป็นสายปกครองดว้ย แต่เป็นการปกครองทางศาสนา ส่วน

โตะ๊ครู เป็นสายการสอน โตะ๊อิหม่ามตอ้งปกครองคนใหอ้ยูใ่นหลกัศาสนา และไดรั้บการ แต่งตั้งมา

จากกรรมการอิสลามจงัหวดั อิหม่ามจะเก่ียวขอ้งกบัพิธีการของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย และการ

แบ่งมรดกกนั อยา่งไรก็ดี โตะ๊อิหม่ามบางคนก็ถูกมองจากโตะ๊ครูและอุสตาซวา่ ไม่รู้หลกัการโดยตรง  

การแบ่งหนา้ท่ีกนัก็คือ โตะ๊อิหม่ามคือคนท่ีอยูใ่นมสัยดิ มีหนา้ท่ีปกครอง ส่วนโตะ๊ครูกบัอุสตาซจะอยู่

ในสถานศึกษา มีหนา้ท่ีสอน แต่บางทีอิหม่ามก็เป็นทั้งอุสตาซและเป็นทั้งโตะ๊ครู  ส่วนใหญ่แลว้การ

ดาํรงชีพของอุสตาซมีความลาํบาก บางคนเล้ียงววัก็เอาววัไปปล่อยก่อนแลว้ค่อยมา สอน บางคนตอ้ง

รับงาน2-3 อยา่ง เช่น รับจา้งขายของดว้ย แต่ชีวติของอุสตาซ ในการทาํงานก็ใหค้วามสาํคญักบัการ

เป็นครูสอนศาสนา ทั้งๆท่ีชีวติความเป็นอยูก่็ตอ้งมีลูกมีครอบครัว 

เม่ือพิจารณาตามสถานภาพอนัเป็นท่ียอมรับกนัในชุมชนทอ้งถ่ินปัจจุบนัน้ี อุสตาซก็คือผูมี้

ตาํแหน่งครูสอนศาสนาท่ีประจาํโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของ

อุสตาซจะจบการศึกษาต่างประเทศทาง แถบตะวนัออกกลางหรือท่ีประเทศอ่ืนท่ีสอนวชิาการศาสนา 

แมจ้ะไดรั้บการยอมรับจากสังคม แต่อุสตาซมกัมีความยากลาํบากเพราะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐแต่ก็ตอ้งใหค้รูท่ีสอนวชิาสามญัไป ไม่ให้อุสตาซ โดยท่ีทางรัฐจะนบั

และคาํนวณค่าใชจ่้าย เฉพาะ จากฐานของ เด็กท่ีเรียนสามญั คือ ชั้น ม.1-ม.6 ทั้งๆท่ีควรจะ ตอ้งแบ่ง

สัดส่วน ให้กบัโตะ๊ครู หรืออุสตาซ บา้ง แต่อุสตาซ มกัจะ ได้เงินเดือน ประมาณ 3,500 บาท ทั้งท่ีจบ

ปริญญาตรีมาเหมือนกนั น่ีเป็นความไม่เป็นธรรมในดา้นเงินเดือน  ซ่ึงถา้รัฐบาลรับรองวฒิุ ของสาย

ศาสนา เงินเดือนของอุสตาซก็จะปรับข้ึนตามวฒิุโดยอตัโนมติั 123

ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ตาํแหน่งครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามตอ้งจบปริญญาตรีท่ีเป็นวฒิุดา้นศาสนา หรืออิสลามศึกษา (ทั้งจากต่างประเทศหรือใน

ประเทศ ) ถา้ครูไม่มีวฒิุดงักล่าว โรงเรียนก็ไม่สามารถรับเงินเดือนเตม็ได้  ทางออกของโรงเรียนจึง

ตอ้งจา้งครูเหล่าน้ีโดยใหเ้งินเดือนไม่ครบเช่น 3,000-4,000 บาท นอกจากน้ี อุสตาซยงัตอ้งมี ”

ประกาศนียบตัรการสอน ” ดว้ย ในขณะน้ี รัฐมีโครงการช่วยเหลือโดยใหทุ้นครูสอนศาสนาท่ีไม่มี

ประกาศนียบตัรการสอน เรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรตามมหาวทิยาลยัต่ างๆในพื้นท่ีเช่น คณะ

  

                                                 
123 จากบนัทึกการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนดรุณศาสน์ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี 24 เมษายน 

2551 
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ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี มหาวทิยาลยัทกัษิณ และมหาวทิยาลยั

ราชภฎัยะลา เป็นตน้   

ส่วนโตะ๊ครูนั้นเป็นเจา้ของโรงเรียนปอเนาะแบบดั้งเดิม ปอเนาะแบบเก่าจะเป็นศูนยร์วม

จิตใจและโยงเขา้กบัวถีิชีวติของชุมชนทั้งในเร่ืองการถ่ ายทอดวฒันธรรมและเร่ืองอ่ืนๆ ปอเนาะแบบ

ดั้งเดิมจึงเป็นตน้แบบของชุมชน คนในชุมชนจะมีวถีิชีวติท่ีสอดคลอ้งกนั เช่นเด๋ียวน้ีในเร่ืองของ

ศาสนามีการแบ่งกนัเป็นแต่ละสาย (สายเก่าและสายใหม่ )  ถา้จะดูวา่ชุมชนน้ีอยูส่ายเก่าหรือสายใหม่ 

หรือสายอะไร ใหส้ังเกตจากปอเนาะ โตะ๊ครูจึงเป็นอะไรท่ีสูงส่งมาก เป็นศูนยร์วมของจิตใจและความ

ศรัทธาของชุมชน โตะ๊ครูเวลาสอนก็จะสอนรวมแบบบูรณาการวชิาชีพไปในตวั โดยใชฐ้านของ

ตวัเองเป็นหลกั เช่นทาํสวน ทาํนา สร้างอาคาร สร้างคนท่ีมีฝีมือทางช่างไมห้รืออาชีพอ่ืนๆเป็นตน้ 

แลว้แต่วา่ท่านนั้นจะเก่งดา้นไหน ก็จะบูรณาการเร่ืองนั้นไปดว้ย การถ่ายทอดก็จะเป็นการถ่ายทอดใน

เชิงปฏิบติั แต่อยา่งไรก็ตาม เด๋ียวน้ีมีการเปล่ียนแปลงไปบางส่วน เพราะการร่วมมือระหวา่งโตะ๊ครูกบั

ชุมชนนั้นนอ้ยลง แต่จะกลายเป็นเร่ืองตวับุคคลแทน โตะ๊ครูสถาบนัปอเนาะบางแห่งอาจจะไม่เหมือน

โตะ๊ครูดั้งเดิมทั้ งหมด เพราะวา่         “.....ไม่เหมือนกบัโตะ๊ครูในความหมายเดิม แต่สายมนัอาจจะ

เช่ือมโยงกนั อาจจะเป็นทายาทหรือเป็นอะไรก็แลว้แต่ บางคนก็เป็นอุสตาซ แต่ส่วนใหญ่จะเป็น

ลูกเขย เป็นทายาท แต่การนบัถือไม่ไดเ้กิดจากตวัของเขา อยา่งสถาบนัปอเนาะจริงๆแลว้พวกน้ีเป็น

ลูกเขยโตะ๊ครู .... “124

 อยา่งไรก็ดี พื้นฐานของคนสองกลุ่ม -- ผูน้าํศาสนาและผูน้าํทางโลก-- มีความแตกต่างกนั 

อาจจะเรียกไดว้า่พื้นฐานอยูค่นละขั้วเพราะวา่ผูน้าํท่ีเป็น อบต . อบจ. กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นส่วนใหญ่จะ

เรียนมาทางดา้นสามญั พื้นฐานทางดา้นศาสนามีนอ้ยหรือไม่ค่อยมี ส่วนอุสตาซ โตะ๊ครู และ

โตะ๊อิหม่ามพื้นฐานจะอยูก่บัการศึกษาทางสายศาสนาไม่วา่จะเป็นปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม และมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ วฒันธรรมและหนา้ท่ีหลกัของกลุ่มน้ีก็คือสั่งสอน

อบรมใหช้าวบา้นละหมาด ทาํความดี แต่คนทางฝ่ังการเมืองจะทาํหนา้ท่ีอีกรูปแบบหน่ึง พื้ นฐานทาง

การเมืองจึงมีความแตกต่างกนัทาํใหร้ะบบผูน้าํน้ีดูเหมือนจะแยกกนัคนละพวก 124

125 อยา่งไรก็ดี แมจ้ะมี

ความแตกต่างดงักล่าว แต่แนวทางในเร่ืองการผสมผสานในอาํนาจการปกครองทอ้งถ่ินก็เป็นท่ี

ยอมรับทุกฝ่าย เช่น กระจายอาํนาจตอ้งรวมไปถึงการศึกษาดว้ย เพื่อแก้ ปัญหาเร่ืองหลกัสู ตรหรือ

การบูรณาการการศึกษาสายศาสนากบัสายสามญัใหอ้ยูใ่นหลกัสูตรเดียวกนั แก้ ปัญหาดา้นการบริหาร

และเร่ืองท่ี เก่ียวกบังบประมาณไม่พอ เก่ียวกบัการจดัการงบประมาณ ค่าตอบแทนต่างๆ ขนาดหรือ

สัดส่วนของอุสตาซกบัครูสามญัโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม ซ่ึงจุดน้ีถา้มอง รูปแบบพิ เศษใน

การกระจายอาํนาจจะตอ้งมีส่วนของโครงสร้างมาเก่ียวขอ้งทางดา้นการศึกษา ทาํใหมี้หลกัสูตรการบูร

 

                                                 
124 จากบนัทึกการสมัภาษณ์ปัญญาชนทอ้งถ่ินผูห้น่ึง  ท่ีอาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 26 กนัยายน 2549 
125 บนัทึกการประชุมกลุ่มอุสตาซในจงัหวดัปัตตานีและจงัหวดัยะลา ในหวัขอ้ “โครงการศึกษาการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัท่ีมี

หลายชาติพนัธุ”์ วนัท่ี 17 สิงหาคม เวลา 2548 9.00-12.00 น. ห้องรูสะมีแล 1 โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ. ปัตตานี อา้งแลว้ 
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ณาการระหวา่งการศึกษาสายสามญักบัการศึกษาสายศาสนา ดงันั้น การกระจายอาํนาจตอ้งเก่ียวกบั

การศึกษาดว้ย   

จากคาํบอกเล่า ผูน้าํศาสนาภาคใตเ้คยมีขอ้เสนอเก่ียวกบัการปฎิรูปศาสนาอิ สลามโดยเฉพาะ

เร่ืองการศึกษา ไปถึงจุฬา ราชมนตรีแต่ จุฬา ราชมนตรี ไม่ยอมรับ การแกไ้ขปัญหาน้ีอาจจะ ตอ้งมี  

“ระบบสภาอุลามาอฺ”126

กระบวนการเลือกอุลามาอฺคือจะตอ้งเลือกตวัอุลามาอฺ อนัเป็นท่ียอมรับ ของสังคม  โดยเลือก

คนท่ีมีความรู้ และคุณสมบติั เหมาะสม ซ่ึงกฎหมาย ในปัจจุบนัยงัไม่มีใน เร่ืองน้ี  อุลามาอฺตอ้งมาจาก

โตะ๊ครูและผูรู้้ในเร่ืองของการปฏิบติัการต่างๆของศาสนา ในประเทศมาเลเซียมีการออกเป็นกฎหมาย 

เก่ียวกบัครูสอนศาสนา ถา้ครูผูส้อนศาสนาไม่มีการรับรอง จากสภาอุลามาอฺ รัฐบาลกาํหนดไวว้า่ถา้ไม่

ตามกฎหมายน้ีก็จะโดนจบั ในประเทศอียปิตก์็จะจบัดาํเนินคดีอยา่งรุนแรงและมีโทษถึง ติดคุก ทาํให้

โตะ๊ครูและ อุสตาซจะตอ้ง มีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีความ เป็นกลางซ่ึ งตามขอ้เสนอของอุสตาซ

หลายคน สภาอุลามาอฺน้ี “..... ในบางคร้ังอาจจะเป็นสภาท่ีปรึกษาก็ได ้แต่ตอ้งทาํใหมี้ความเป็นกลาง

จริงๆ ……”

 เหมือนกนักบัประเทศมุสลิม ทัว่โลกท่ีมีอยู ่สภาอุลามาอฺ จะมีบทบาทมากข้ึน

ในการทาํเร่ืองหลกัสูตร การศาสนา และสภาอุลามาอฺตดัสินวา่จะใชฮ้าดิษ -อายะใด หรือจะบูรณาการ

การศึกษาอยา่งใด การดาํเนินการดงักล่าวจะเป็นการกระจายอาํนาจในดา้นผูน้าํทางศาสนาอิสลามมาก

ข้ึน ระบบสภาอุลามาอฺจะดูแลคุณภาพเน้ือหาการศึกษาทางศาสนาและสามญัเพื่อการบูรณาการ  มีการ

จดัการในเร่ือง โตะ๊ครู อุสตาซ และ เจะ๊ครูตาดีกา  ระบบ สภาอุลามาอฺ ควร มีกฎหมายรอง รับ 

ตวัอยา่งเช่นระบบท่ีมีใน มาเลเซีย ซ่ึงถา้ใครทาํผดิ มติสภาอุลามาอฺ ซ่ึงมีกฎหมายรองรับ ก็จะถูกจับ

ดาํเนินคดีทางกฎหมาย 

127

 การจดัการบริหารการปกครองทอ้งถ่ินในพื้ นท่ีท่ีมีฐานทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินและโครงสร้าง

อาํนาจผูน้าํในแบบท่ีซบัซอ้นเป็นพิเศษจึงตอ้งมีการผสมผสานองคป์ระกอบหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนัโดย

จะเนน้ท่ีดา้นใดดา้นหน่ึงไม่ได ้ในส่วนของอาํนาจการปกครองการบริหารทอ้งถ่ินนั้นควรจะเนน้ท่ี

หลกัของการผสมผสานดว้ย “... การผสมผสานเ ป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง เอารูปแบบเดิมดว้ย เอาของทาง

วฒันธรรมมาร่วมกนั มาบวกกบัรูปแบบเดิม ..... “ แมแ้ต่ผูน้าํการปกครองทอ้งถ่ินจะมีความคิดเห็นท่ี

ต่างกนักบัผูน้าํทางศาสนา แต่ก็มีการยอมรับวา่จะตอ้งมีการทาํงานร่วมกนั โดยให ้“... ผูน้าํทางศาสนา

 

                                                 
126 Ulema (علماء, อ่านออกเสียงวา่ อูลามอ หรือ ‘Ulamā’, คาํเอกพจน์คือคาํวา่ อ่านวา่อาลิม ,عالِم : : ‘Ālim, หมายถึง นกัวิชา การ/ผูรู้้ 

"scholar") มกัจะแปลวา่ ชนชั้นท่ีมีการศึกษา นกัวิชาการทางนิติศาสตร์อิสลามในสาขาการศึกษาอิสลามศึกษา ผูรู้้ดงักล่าวจะทาํหนา้ท่ี

เป็นผูพิ้พากษาวินิจฉยัคดีในกฎหมายชาริอะห์หรือกฎหมายอิสลาม อา้งใน http://en.wikipedia.org/wiki/Ulema 

 
127 เป็นความคิดเห็นท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัในการประชุม จากบนัทึกการประชุมกลุ่มอุสตาซจงัหวดันราธิวาส ในหวัขอ้ “โครงการศึกษา

การปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัท่ีมีหลายชาติพนัธุ์” 11 กนัยายน 2548 โรงแรมตนัหยง อ. เมือง จ. นราธิวาสและบนัทึกการประชุม

กลุ่มอุสตาซในจงัหวดัปัตตานีและจงัหวดัยะลา ในหวัขอ้ “โครงการศึกษาการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัท่ีมีหลายชาติพนัธุ์” วนัท่ี 

17 สิงหาคม เวลา 2548 9.00-12.00 น. ห้องรูสะมีแล 1 โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ. ปัตตานี อา้งแลว้  
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มาเป็นท่ีปรึกษาของเรา การออก ขอ้บญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองทางศาสนาก็ตอ้งปรึกษาผูน้าํศาสนา เอามา

เป็นท่ีปรึกษา แลว้ออกขอ้บญัญติัมา ” แต่ปัญหาท่ีควรระวงัในขั้นตอนดาํเนินการก็คือการนาํเอาผูน้าํ

ทางศาสนาพุทธและอิสลามมาทาํงานร่วมกนัในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในบางพื้นท่ี โดยทัว่ไป

แลว้ ตอ้งยอมรับสภาพความเป็นจริงท่ีวา่มีปัญหาระหวา่งสองฝ่าย ดงัท่ี ผูน้าํ อบต . ไทยพุทธท่านหน่ึง

ใหค้วามเห็นวา่ “.... ( ผูน้าํศาสนาอิสลามและพุทธ ) ส่วนมากมกัจะตั้งขอ้รังเกียจกนั คือฝ่ายพุทธ

ระหวา่งชาวบา้นกบัชาวบา้นมกัไม่มีปัญหา แต่จะมีปัญหาก็คือผูน้าํ อยา่งเช่นโตะ๊อิหม่ามก็จะมองวา่

พระเป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ี ส่วนพระก็จะมองวา่เป็นอยา่งน้ี ........ ทีน้ีเม่ือเอาสองกลุ่มมารวมกนัเม่ือใด 

ในเบ้ืองตน้อาจจะสับสนบา้ง แต่ถา้เรารวมกนัไดจ้ริงๆ ผมวา่เยีย่ม .......”128

 จะเห็นไดว้า่มีการยอมรับกนัวา่ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม การเอา

ความหลากหลาย มาผสมผสานกบัรูปแบบการปกครองรูปแบบเดิมเป็นส่ิงท่ีควรทาํ แมว้า่อาจจะมี

ความสับสนอยูบ่า้งในระยะแรก แต่น่าจะดาํเนินการได ้โดยทาํในรูปสภาท่ีปรึกษา ใหผู้น้าํทางศาสนา

เป็นท่ีปรึกษา ไม่วา่จะเป็นผูน้าํทางศาสนาพุทธหรืออิสลาม หรืออาจจะเป็น “ปราชญช์าวบา้น” ใหม้า

เป็นองคก์รท่ี ปรึกษาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ความคิดเห็นดงักล่าวน่าจะสอดคลอ้งกบั

ความเห็นของนกัวชิาการในพื้นท่ีซ่ึงมองการสร้างความสมดุลทางอาํนาจระหวา่งหลายฝ่าย  

  

“.... เราตอ้งสร้างกลไกข้ึนมาโดยท่ีตอ้งเกิดข้ึนจากประชาชน แลว้เป็นตวัสมดุลอาํนาจ เป็น

ตวัตรวจสอบและเป็นตวัพี่เล้ียง สร้างกลไกท่ีเกิดจากประชาชนเป็น ‘ตวัสมดุลอาํนาจ’ …. “ ซ่ึงอาจจะ

เป็นรูปแบบของ สภาประชาคมระดบัตาํบล สภาพฒันาระดบัตาํบล สภาผูท้รงคุณวฒิุตาํบล หรือสภา

กลัน่กรองนโยบายผูน้าํ  การดาํเนินการตามแนวทางดงักล่าวจะทาํใหเ้กิดความ หลากหลายความคิด  

เหมือนกบัวา่เป็นกลุ่มท่ีสามารถควบ คุมอบต. ประชาคมอบต. หรือตวัแทนของตาํบล หมู่บา้นละ 2-3 

คน ตอ้งมีกฎหมายรองรับอาํนาจ ตอ้งกาํหนดกลไกตรงน้ี อยา่งกรณีของการกาํหนดแผนนโยบายของ

ส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ถูกตดัตอนจากสมาชิกอบต .เอง  กลไกประชาคมน้ี ก็เพื่อเป็นตวักลัน่กรอง

ขอ้เทจ็จริงของหมู่บา้นก่อนท่ีกาํหนดนโยบายและแผนงานของ อบต. 

จากทศันะดงักล่าว จึง น่าจะมีการจดัการรูปแบบใหม่ข้ึนมา ช่วยเสริมการเลือกตั้งแต่ละคร้ัง ท่ี

มกัจะมีความผดิพลาดซ่ึงเกิดข้ึนตั้งแต่การเลือกบุคคลเขา้มา ทาํให้ไม่สามารถไดค้นท่ีตอ้งการได้ หรือ

คนในอุดมคติของประชาชนไม่เกิดข้ึน และการปกครองในอุดมคติก็ไม่เกิดข้ึน ดงันั้น จึงตอ้งมีการคิด

ตั้งแต่การสร้าง กลไกใหม่ข้ึนมาเพื่อจะ มาถ่วงนํ้าหนกัของส่วนรวม กบัองคก์รท่ีไม่ได้ ผล การจะ

คดัเลือกผูน้าํมาจะมีทีมผูน้าํในทอ้งถ่ินท่ีเป็นผูอ้าวโุสในทอ้งถ่ินนั้นๆ ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็น

ทอ้งถ่ินท่ีมีแบบมาจากสังคมอิสลามเพราะฉะนั้น การเสนอรูปแบบตรงน้ีน่าจะคดัสรรคนท่ีมีศกัยภาพ

ท่ีดีข้ึนมาได ้ รูปแบบดงักล่าวอาจจะเป็น สภาผูอ้าวโุส ผูบ้ริหารศาสนา สภาผูน้าํจิตวญิญาณ ผูรู้้ทาง

                                                 
128 ความเห็นของผูน้าํ อบต. ท่ีเป็นคนไทยพทุธ ในอาํเภอเมืองจงัหวดัยะลา บนัทึกการสาน เสวนาในหวัขอ้ “การปกครองในอุดมคติ 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ 5 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น. ห้องอาเนาะรู โรงแรมซีเอส ปัตตานี ต. รูสะมีแล อ. เมือง จ. ปัตตานี 
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ศาสนา ตวัเลือกคดัสรรคนท่ีมีศกัยภาพเป็นผูน้าํ  หรือผูน้าํท่ีเป็นผูอ้าวโุส 128

129 ซ่ึงในจุดน้ี อาจจะทาํให้

เกิดระบบการคดัสรรบุคคลท่ีมาเป็นตวัแทนหรือผูน้าํใหม่ในแบบระบบชูรอ หรือระบบสภาท่ีปรึกษา

ผูท้รงคุณวฒิุ โดยข้ึนอยูก่บัความสามารถของทอ้งถ่ินแต่ละทอ้งถ่ินเอง 

การแกปั้ญหาท่ีการปกครองคือการแกปั้ญหาในระยะยาว เพราะท่ีผา่นมา ปัญหาอตัลกัษณ์

และความเป็นธรรมกลายเป็นปัญหาเดียวกนั เช่ือมต่อเขา้หากนั ไดพ้อดี จนเร่งความขดัแยง้ใหรุ้นแรง

ข้ึน แต่การละเลยปัญหาท่ีผา่นมาของรัฐทาํใหท้อ้งถ่ินเกิดความรู้สึกวา่รัฐไม่เป็นธรรมและไม่ยติุธรรม 

ตวัอยา่งท่ีเห็นก็คือระบบ ตาดีกาซ่ึงมีมาเป็นเวลา 30 ปี จนพฒันาข้ึนเป็นสมาพนัธ์  สมาคมและมูลนิธิ

ข้ึนมา จะเห็นไดว้า่ระบบน้ีเกิดจากการจดัการดว้ยตวัของทอ้งถ่ินเอง เร่ิมตั้งแต่การสร้างตวัอาคาร การ

จา้งครูเอง  การทาํหลกัสูตรเอง  รัฐไม่ไดดู้แลเหลียวแล  รัฐไม่เห็นความสาํคญั ประชาชนได้ เสนอใน

สมยันั้นวา่ทรัพยากรของรัฐในโรงเรียนประถม ศึกษาในชุมชน ทาํไมไม่ใหป้ระชาชนมามีส่วนร่วม  

พอถึงเวลาบ่าย 4โมง โรงเรียน ก็ปิดประตู แลว้  เม่ือรัฐปฏิเสธไม่ใหค้วามช่วยเหลือ ป ระชาชน ใน

ทอ้งถ่ินก็ตอ้งไปแบกไมจ้ากป่ามาสร้างตาดีกาเอง วนัเสาร์-อาทิตยข์ณะท่ีโรงเรียนปิดและอาคารไม่ได้

ใชป้ระโยชน์อะไรเลย ชาวบา้นในทอ้งถ่ิน ก็ไม่ไดใ้ช้ ชาวบา้นเคยเสนอใหเ้อาโตะ๊ครูมามีส่วนร่วมใน

โรงเรียนเหล่านั้น  เพื่อสอนตอนเชา้  และมีการสอน อลักุรอานตามท่ีพวกเ ขาตอ้งการ  เจา้หนา้ท่ี รัฐก็

ปฏิเสธ บอกวา่ไม่ดี  ไม่ได ้ น่ีคือตวัอยา่ง ของความรู้สึกวา่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมต่ออตัลกัษณ์ของ

ทอ้งถ่ิน  

เพราะฉะนั้น ระบบตาดีกาจึง เกิดจากการท่ีรัฐปิดไม่ยอมรับใหเ้ปิดการสอนกุรอานใน

โรงเรีย นประถมรัฐบาล  คนในสามจงัหวดัภาคใต้ โดยหลกัศาสนาแลว้มีความมัน่ใจในหลกัศาสนา

และกระบวนการ ชูรอ เพราะพวกเขา มัน่ใจวา่ “... อลัลอฮฺจะไม่เปล่ียนแปลงประชาชาติใด นอกจาก

เขาตอ้งการเปล่ียนแปลงตวัเอง….” ขอ้สรุปจึงชดัเจนจากความเห็นของผูน้าํทอ้งถ่ินวา่ ตราบใดท่ีรัฐ

ไม่ใหพ้วกเขามีส่วนร่วม ไม่ใหเ้ขาคิดเร่ืองของเขา ก็ไม่มีทางท่ีจะแกปั้ญหาไดเ้ลย  การกระจายอาํนาจ

ไม่วา่จะเรียกวา่ การปกครองการบริหารรูปแบบพิเศษหรือ เขตวฒันธรรมพิเศษ หรือรูปแบบเชิงอะไร

ก็แลว้แต่ แต่ท่ีสาํคญัคือประชาชนในทอ้งถ่ินจะตอ้งมีส่วนร่วม จุดเนน้ตรงน้ีก็คือ การกระจายอาํน าจก็

คือการมีส่วนร่วม ซ่ึงสะทอ้นในเร่ืองความเป็นธรรม  แต่ขา้ราชการก็ยงัไม่เปล่ียนทศันะ มองมิติเดิมๆ 

และวธีิคิดก็ไม่ยอมเปล่ียน  ความรู้สึกอดัอั้นดงักล่าว สะทอ้นจากทศันะของนกัการเมืองผูห้น่ึง เป็น

ความรู้สึกท่ีวา่129

130
  

                                                 
129 จากบนัทึกการประชุมนกัวิชาการทอ้งถ่ิน ตึกอธิการบดี วิทยาลยัอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา วนัพฤหสับดี ท่ี 9 มีนาคม 2549, อา้ง

แลว้. 

 
130 นกัการเมืองจากจงัหวดันราธิวาสอดีตวฒิุสมาชิก จากบนัทึกการสมัมนาวิเคราะห์การเมืองการปกครองใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

11 กุมภาพนัธ์ 2550 เวลา 08.30-16.00 น. ห้องฟาฎอนี โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 
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“.... ในภาวะปัจจุบนั จงขยายพื้นท่ีสาธารณะของคนเ หล่าน้ีใหม้ากข้ึน  แลว้ดึงประชาชนท่ี

มัน่ใจวา่แนวทางการแกปั้ญหาแบบมีส่วนร่วมตรงน้ีจะมากข้ึน  ... รัฐจะตอ้งลดความอยติุธรรม รัฐ

จะตอ้งเปิดโอกาส ตอ้งใหเ้กียรติ จะตอ้งใหทุ้กอยา่งท่ีเป็นสิทธิของ เขา อตัลกัษณ์ของเ ขา คนท่ีน่ีตอ้ง

ใชภ้าษามลายสู่วนหน่ึง คนท่ีน่ีตอ้งมีศาลชารีอะห์ตามท่ีเ ขาตอ้งการ ตอ้งมีสภาชูรอ เป็นเขตปกครอง

พิเศษ ไม่มีอบายมุขท่ีเ ขาไม่ตอ้งการ เพราะ ไม่วา่คน พุทธก็ไม่เอา  (อบายมุข ) คนมุสลิมก็ไม่เอา  

(อบายมุข) น่ีคือเป็นจุดร่วม ผมวา่ถา้ดึงตวัน้ีกลบัมา...เพิ่มอตัราส่วนการมีส่วนร่วมของพวกเคา้ใหม้าก

ข้ึนไม่ใช่ 17% หรือ 37% ...” 

 นอกจากน้ี ในเร่ืองของการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารงานของรัฐ ยงัมีความเห็นท่ี

สะทอ้นออกมาวา่ การปกครองพิเศษก็คือวา่ทาํอยา่งไรท่ีจะใหพ้นกังานทั้งหลายท่ีอยูใ่น 3  จงัหวดั

ชายแดนภาคใตน้ี้เป็นสัดส่วนของคน ในพื้น ท่ี ซ่ึงอาจจะเป็นครูโรงเรียนหรือเจา้หนา้ท่ี ตาํรวจ 

เจา้หนา้ท่ีอาํเภอ และจงัหวดั  ถา้ทาํอยา่งน้ีไดน่ี้ คือการปกครองแบบพิเศษของ  3  จงัหวดั ชายแดน

ภาคใต ้

กล่าวโดยสรุป การวเิคราะห์โดยอาศยัขอ้มูลการวจิยัจากสามแหล่งคือการวจิยัเชิงปริมาณ 

การวจิยัเชิงคุณภาพและการวจิยัเอกสารทาํใหเ้ราไดข้อ้คน้พบท่ีน่าสนใจคือ การสาํร วจขอ้มูลความ

คิดเห็นของประชาชนและผูน้าํ สะทอ้นวา่ความคิดเห็นของประชาชนส่วนมากยงัไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็น

วา่มีความตอ้งการการแยกดินแดนของจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นอิสระ แต่ความคิดเห็นในเร่ือง

การปกครองแบบพิเศษสะทอ้นออกมาในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัไป ประชาชนโดยทัว่ไปยงั มี

ความเห็นท่ีกํ้าก่ึงกนัอยูร่ะหวา่งการปกครองพิเศษกบัการปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้

เช่นองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รวมทั้งการปกครองทอ้งถ่ินแบบ

เทศบาล แต่ก็เป็นท่ีน่าสังเกตดว้ยวา่มีกลุ่มตวัอยา่งอีกจาํนวนไม่นอ้ยท่ียงัไม่ตดัสินใจแ น่นอยวา่การ

ปกครองแบบใดจึงจะดีและเหมาะสมกบัพื้นท่ีแห่งน้ี เม่ือแยกระหวา่งผูต้อบท่ีเป็นมุสลิมและพุทธ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคนมุสลิมเห็นดว้ยกบัรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบเดิมc]tเห็นดว้ยกบัการ

ปกครองแบบพิเศษในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ในกลุ่มผูต้อบท่ีเป็นคนพุ ทธส่วนมากท่ีสุดเห็นวา่ควร

ใชรู้ปแบบการปกครองทอ้งถ่ินในแบบเดิม ทศันะในกลุ่มผูน้าํ  ความคิดเห็นก็มีความเปล่ียนแปลงไป

เม่ือเวลาผา่นไป โนม้เอียงไปในทิศทางท่ีค่อนขา้งสนบัสนุนใหมี้รูปแบบการปกครองในรูปแบบ

พิเศษโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและในทางสังคมวฒันธรรม แต่ระหวา่งผูน้าํ สายศาสนากบัผูน้าํสาย

ปกครองทอ้งถ่ินก็มีความแตกต่างกนั 

ความแตกต่างในความคิดเห็นเร่ืองรูปแบบการปกครองยิง่เห็นไดช้ดัในการศึกษาขอ้มูลเชิง

คุณภาพ จากการประชุมกลุ่มและการสัมภาษณ์ พบวา่แนวโนม้ท่ีผูน้าํฝ่ายศาสนาจะเนน้ท่ีระบบ

การเมืองแห่งคุณธรรมและเนน้หลกัการศาสนาอิสลา ม ความเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจเป็นส่ิงท่ี

เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากขอ้มูลการวจิยัเอกสาร จากขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทาํใหเ้ห็นไดว้า่การกดดนัของรัฐไทยทาํใหช้นชั้นนาํตามประเพณีและผูน้าํศาสนาลดอาํนาจลง แต่
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ผูน้าํทางศาสนาก็ยงัคงมีความสาํคญัอยูม่า กในสังคมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้นวตักรรมการสร้าง

อาํนาจรัฐในสมยัรัชการท่ี 5 แมจ้ะส่งผลลบต่อโครงสร้างอาํนาจเดิมของปัตตานีและทาํใหเ้กิดความ

สูญเสียกบัชนชั้นนาํเดิม แต่วศิวกรรมทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสมยัดงักล่าวและยคุต่อมาก็นาํมาซ่ึงควา

วามเปล่ียนแปลงและพฒันาการของโรงสร้าง สังคมโดยเฉพาะในดา้นการศึกษา ชนชั้นนาํใหม่ท่ีมี

การศึกษาทั้งทางศาสนาและสายสามญัในยคุหลงัทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างชนชั้นนาํ

สมยัใหม่ กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษาทั้งทางศาสนาและในทางโลกมีจาํนวนมากข้ึนและมีแนวโนม้

ความคิดเห็นท่ีจะสนบัสนุนการต่อสู้เพื่ออตัลั กษณ์ของคนมลายมุูสลิมรวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองในทอ้งถ่ิน   

  

 ขอ้สรุปท่ีไดม้าดงักล่าวขา้งตน้ เป็นพื้นฐานท่ีจะสร้างตวัแบบในการพฒันาการปกครองและ

การบริหารท่ีดีเพื่อแกปั้ญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ส่ิงท่ีสาํคญัก็คือตวั

แบบน้ีจะใหค้วาม สาํคญักบัความสมดุลแห่งพลงัระหวา่งหลายๆฝ่ายในพื้นท่ี การใหค้วามสาํคญัหบั

ปัจจยัทางวฒันธรรมและศาสนา รวมทั้งการปรับปรุงบูรณาการโครงสร้างการปกครองและการ

บริหารทั้งในระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีถูกนาํเสนออยา่งละเอียดในบทต่อไป 
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การวิจัยสํารวจ 
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มีทศันะที่แตกตางกันระหวางการ
เปนแบบใหมและรักษาแบบเกา 
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การปกครองทองถิ่น
แบบเดิมผสมรูปแบบ
พิเศษทางวัฒนธรรม 

สภาผูนําทางศาสนา
รวมกับปกครองสวน
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การปกครองสวน
ภูมิภาคแบบใหมที่
ผสมผสานสวนทองถิ่น 

 Model-Building 
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บทที ่5 

ตัวแบบการกระจายอาํนาจทีเ่หมาะสมกบับริบทของสังคมและการเมือง 

 

การวเิคราะห์ในระดับแนวคิด 

ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการแสวงหารูปแบบการปกครองท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีท่ีมีความ

หลากหลายทางวฒัน ธรรมก็คือการต่อสู้เพื่อแกปั้ญหาทางวฒันธรรม ในมุมมองทางรัฐศาสตร์ 

การเมืองเป็นเร่ืองของวฒันธรรม เพื่อท่ีพฒันาการทางการเมืองและสถาบนัจะไดส้อดคลอ้งกบัสภาพ

สังคมและมีความย ัง่ยนื ดงันั้น โครงสร้างการเมืองปกครอง รวมทั้งการจดัการโครงสร้างอาํนาจใน

สังคมจะตอ้งสอดคลอ้งแ ละสะทอ้นแบบแผนการต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์ในพื้นท่ีทางสังคมและเป็นส่วน

หน่ึงในการผลิตซํ้ าของสัญลกัษณ์ดงักล่าวระบบจึงจะมีพลงัอาํนาจในการจดัการความขดัแยง้  เหตุท่ี

พิจารณาเช่นนั้นก็เพราะวา่ความขดัแยง้และการต่อสู้ท่ีเกิดข้ึนสะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาความขดัแยง้เชิง

วฒันธรรมในพื้ นท่ี กล่าวในอีกแง่หน่ึง ความซบัซอ้นของความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ในช่วงส่ีปีท่ีผา่นมาแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงการใชค้วามรุนแรงเชิงสัญลกัษณ์ท่ีเขม้ขน้ในบริบท

ของ “พื้นท่ีทางสังคม ” ของปัตตานี ยะลา นราธิวาส วฒันธรรมมีแหล่งท่ีมาจากผูมี้อาํนาจในสังคม 

ดงันั้น การต่อสู้ในกระบวนการทางการเมือง การปกครอง การบริหาร รวมทั้งผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการ

ต่อสู้ในกระบวนการดงักล่าว มีแหล่งท่ีมาจากโครงสร้างอาํนาจและการแยง่ชิงทุนทางสังคมอนั

ซบัซอ้นทาํใหเ้กิดลกัษณะพิเศษของภูมิลกัษณ์ทางการเมือง พิจารณาใหถึ้งท่ีสุดแลว้การแกไ้ขปัญหา

เร่ืองกระจายอาํนาจและรูปแบบการปกครองจึงตอ้งอาศยัการวเิคราะห์ลกัษณะโครงสร้างอาํนาจและ

การต่อสู้ทางสัญลกัษณ์ดงักล่าวดว้ย กล่าวใหถึ้งท่ีสุดแลว้ การแกปั้ญหาความขดัแยง้ในภาคใต ้ตอ้งดู

ใหดี้วา่ใคร กลุ่มใดมีอาํนาจในวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ใครคือตวักระทาํหรือ agency ในการเมืองท่ี

ขดัแยง้กนั 

วฒันธรรมเป็นเร่ืองของความเช่ือของคนในการตีความหมายปัญหาต่างๆท่ีรายลอ้มรอบตวั

เรา และความเช่ือก็มีหลายอยา่ง ดงันั้น เพื่ออธิบายขยายภาพใหช้ดัเจนข้ึน จะตอ้งมีคาํอธิบายแนวคิด

ชุดหน่ึงในเร่ืองอาํนาจและการแยง่ชิงทรัพยากรการเมืองในพื้นท่ีแห่งน้ี เพื่อท่ีจะ อธิบายใหช้ดัวา่

ปรากฏการณ์ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นเวทีท่ีสะทอ้นความสัมพนัธ์ท่ีทบั

ซอ้นและเกาะเก่ียวกนัของการต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์จากคนและกลุ่มทางสังคมในพื้นท่ีดงักล่าว การต่อสู้

น้ีแสดงออก ในแง่บทบาทของคนท่ีอยูใ่น “สนามแห่งอาํนาจ ” และ “การแยง่ชิงความชอบธรรมใน

การอธิบาย” ปรากฏการณ์ในสนามแห่งอาํนาจของผูท่ี้ไดเ้ปรียบในการครอบครองทรัพยากรหรือทุน

ทางสังคม ลกัษณะพิเศษของสนามดงักล่าวหมายความวา่ ตามปกติในพื้นท่ีทางสังคมมีสนามการ

แข่งขนัยอ่ยๆอยูห่ลายสนาม พื้นท่ีของสนามเหล่าน้ีเหล่ือมลํ้าทบัซอ้นกนัและเช่ื อมต่อกนัในบางส่วน

และแยกเป็นอิสระจากกนัในบางส่วน  
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เม่ือมองใหลึ้กลงไปอีกจนถึงระดบับุคคลและกลุ่มคน ในพื้นท่ีชายแดนใตมี้ตวัแสดงบทบาท

หลายตวัและหลายสนาม เช่นกลุ่มผูน้าํทางศาสนา กลุ่มผูน้าํการปกครองทอ้งท่ี กลุ่มผูน้าํการปกครอง

ทอ้งถ่ิน กลุ่มนกัธุรกิจเอกชน กลุ่มประชาสั งคม และกลุ่มวฒันธรรมหรือชาติพนัธ์ุท่ีต่างกนั ใน

ระหวา่งกลุ่มดงักล่าว ผูเ้ล่นบางส่วนก็เล่นในหลายสนามพร้อมกนั แต่บางส่วนก็เป็นผูเ้ล่นแต่เพียงบาง

สนาม ส่ิงท่ีจะตอ้งเนน้ย◌้◌ําก็คือวา่ ปรากฏการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเรามองเห็นจึงไม่ใช่เป็น

แค่ประเด็นหรือเน้ือหาก ารเมืองท่ีคนกลุ่มต่างๆแสดงออกมาใหเ้ห็นแต่เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นเร่ือง

ของความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นเบ้ืองหลงั “สัมพนัธภาพ” ระหวา่งคน กลุ่มคน 

ผลประโยชน์และโครงสร้างจิตสาํนึก และความเช่ือความศรัทธาท่ีแตกต่างกนั ประเด็นท่ีสาํคญัก็คือ 

พวกเขาพยาย ามแยง่ชิงการนาํในการแสดงความชอบธรรมในการตีความและใหค้วามหมายแก่โลก

ความเป็นจริงในพื้นท่ีทางสังคมของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เช่นการต่อสู้ระหวา่งผูน้าํศาสนาในการ

ตีความโลกและความขดัแยง้ในแง่หลกัการศาสนา การต่อสู้ของนกัการเมืองทอ้งถ่ินในการ

ตีความหมายของการเมืองและควา มขดัแยง้ในทอ้งถ่ิน ความขดัแยง้ในแง่ของการแยง่ชิงอาํนาจและ

ผลประโยชน์ในการเลือกตั้ง การใชอิ้ทธิพลและการซ้ือเสียงในนามของการพฒันาทอ้งถ่ิน การต่อสู้

ของผูน้าํฝ่ายปกครองทอ้งท่ีในการรักษาความสงบและความมัน่คงในนามของรัฐ นกัธุรกิจทอ้งถ่ิน

ตอ้งการพฒันาธุรกิจ การลงทุนและกาํไรอยา่งมีเหตุผลในนามของระบบทุน  

ผูท่ี้เหนือกวา่ในการต่อสู้คือการเป็นผูช้นะในการตีความหมาย และไดป้ระโยชน์มากสุด 

ไดรั้บชยัชนะในการสร้างภาพความเป็นตวัแทนบนเวทีแห่งอาํนาจท่ีแตกต่างกนัน้ี ตวัอยา่งเช่น การ

ต่อสู้ในสนามทางเศรษฐกิจ มีกลุ่มคนหลายกลุ่มทาํมาหากิน การคา้การลงทุน การสะสมทรัพยสิ์น ใน

สนามทางวฒันธรรม มีกลุ่มคนท่ีใชภ้าษาไทย ภาษามลาย ูภาษาจีนและประเพณีวฒันธรรมท่ีต่างกนั

หรือกลุ่มท่ีต่างกนัและอตัลกัษณ์ท่ีต่างกนั ในสนามทางศาสนา เป็นเร่ืองของนกัการศาสนา สาํนกั

คิดมสัฮบัต่างๆ และกลุ่มคนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่กั บกลุ่มคนพุทธส่วนนอ้ย ในสนามการ

ต่อสู้ทางการเมืองในเวทีรัฐสภา ก็มีพรรคการเมือง นกัการเมืองระดบัชาติและทอ้งถ่ินท่ีต่อสู้กนั และ

ในสนามการต่อสู้ดว้ยอาวธุหรือการก่อการร้าย มีกองกาํลงัอาวธุ ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายก่อความไม่สงบ 

ในสนามการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทั้งในระบบและนอกระบบมีคนต่างกลุ่มกนัต่อสู้

รวมทั้งเร่ืองของการคา้ของเถ่ือน อิทธิพลมื ดและการคา้ยาเสพติด ในเวทีเหล่าน้ีจะตอ้งมีผูไ้ดเ้ปรียบ

หรือผูช้นะในการแข่งขนั 

ในการเมืองแห่งวฒันธรรม การต่อสู้ทางสัญลกัษณ์ (symbolic struggle) เกิดข้ึนในเวที

ก่ึงกลางของพื้นท่ี ทางสังคม เช่นในเวทีส่ือสาร เวทีสาธารณะในชุมชนเช่นในมสัยดิ โรงเรียน ใน

ชุมชน เวทีในวงวชิาการ และเวทีการแข่งขนัทางการเมืองการเลือกตั้ง รวมทั้งในสนามรบ การปะทะ

ดว้ยกาํลงั การซุ่มโจมตีทางทหาร การฆ่ารายวนั การอุม้ฆ่า การเก็บฝ่ายตรงขา้มทั้งสองฝ่าย รวมทั้ง

การพน่สีตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์บนป้ายหรือตามถนน การแจกใบปลิวและปล่อยข่าวลือ   
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กล่าวในอีกแง่หน่ึง เวทีเหล่าน้ีเป็นสนามการต่อสู้เพื่อแยง่ชิงอาํนาจความชอบธรรมในการ

อธิบายสังคมและเป็นเวทีต่อสู้เพื่อสร้างภาพการเป็นตวัแทน (representation)ในสังคม จุดสาํคญัก็คือ

การต่อสู้ทางสัญลั กษณ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปล่ียนแปลงอาํนาจหรือความสัมพนัธ์ทางอาํนาจเพื่อ

ควบคุมสังคมหรือสร้างความชอบธรรมในการอธิบาย- ตีความโลกแห่งความเป็นจริง เราตอ้งเขา้ใจวา่ 

ถึงท่ีสุดแลว้ “ความเป็นจริงทางสังคม ” ท่ีเรามองเห็นเป็นปรากฏการณ์ของสนามพลงัหรือสนามแห่ง

อาํนาจ (fields of power) ซ่ึงเกิดจากคนครอบครองทรัพยากรอนัมีอยูอ่ยา่งจาํกดัในสังคม ทรัพยากร

เหล่าน้ีคือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวฒันธรรมและทุนสัญลกัษณ์ในแบบต่างๆ ตน้ทุนเหล่าน้ีกลบัเป็น

ตวักาํหนดความชอบธรรม และบทบาทในสนามแห่งอาํนาจอิทธิพล นอกจากน้ี การครอบครองทุน

ดงักล่าวยงัไดส้ร้างสาํนึกในตาํแหน่งแหล่งท่ีของตนทั้งโดยท่ีรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั มนัทาํใหค้นแต่ละคนมี

ความรู้สาํนึกต่อท่ียนืของตนเอง จนทาํใหเ้กิดสามญัสาํนึกของคนต่างกลุ่ม สามญัสาํนึกอนัมีท่ีมาท่ีไม่

สามญัทาํใหเ้กิดการปะทะกนัอยา่งรุนแรงจนกลายเป็นความขดัแยง้ท่ีแกไ้ม่ตกในสังคม  

สามญัสาํนึกท่ี ไม่สามญั เป็นตวัการท่ีกาํหนดนิยามคาํวา่ชาติ เอกราช แผน่ดินเกิด ตวัเรา คน

อ่ืน คนมลาย ูคนไทยพุทธ สิทธิเสรีภาพ ความสมานฉนัท ์ความศรัทธาและความเสียสละ  เราตอ้ง

เขา้ใจสามญัสาํนึกเหล่าน้ีในขณะท่ีสร้างระบบการเมืองการปกครองของพื้นท่ีพิเศษเพื่อจดัการความ

ขดัแยง้ของสามญัสาํนึกดงักล่าวอยา่งเหมาะสม 

เราอาจมองความขดัแยง้ทั้งหมดไดใ้นอีกแง่หน่ึงวา่ ปรากฏการณ์ทั้งหมดเป็นเร่ืองของ

กิจกรรมและบทบาทของตวัแสดงท่ีมีความเป็นอิสระ แต่มีความเช่ือมโยงกนั แต่ละคนแต่ละฝ่ายก็มุ่ง

แสวงหาหนทางท่ีไดป้ระโยชน์สูงสุดเพื่อความอยูร่อดและผลประโยชน์ตอบแทนในสภาพแวดลอ้มท่ี

สับสนอลหม่านและปะทะเผชิญหนา้กนั เง่ือนไขดงักล่าวเปรียบเสมือนสภาพแวดลอ้มแห่ง “ระบบ

นิเวศทางชีวภาพ” ซ่ึงตวัแสดงเหล่าน้ีมีพฒันาการและมีการปรับตวัอยา่งต่อเน่ือง บา้งก็แสวงหาความ

ชาํนาญพิเศษท่ีจะทาํใหต้วัเองอยรูอดปลอดภยัอยา่งมัน่คง ในขณะท่ีตวัแสดง ตวัอ่ืนกลายเป็น “นกัล่า” 

ในสภาพแวดลอ้มน้ี ตวัแสดงบางตวัดาํรงอยูแ่ลว้ในสภาพแวดลอ้มก่อนเกิดความขดัแยง้ พวกน้ี

ประกอบไปดว้ยฝ่ายการปกครอง กลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มเครือญาติสายตระกลู หรือชุมชน กลุ่มทางชน

ชั้น ทั้งประชากรในเมืองและในชนบท และสถาบนัทางเศรษฐกิจและสังคม ใน หว้งเวลาปกติ ตวั

แสดงดงักล่าวจะมีทั้งความร่วมมือร่วมใจกนัและแข่งขนักนัในบางคร้ัง แต่ในขณะน้ี เน่ืองจากการ

ต่อสู้เพื่อแยง่ชิงอาํนาจภายในอยา่งรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้การแข่งขนักนัอยา่งสงบสันติ

และความตึงเครียดแบบสร้างสรรคซ่ึ์งรักษาสังคมไวใ้นภาวะปกติอาจจะถูกป่ั นใหเ้กินเลยขอบเขต

ของการควบคุม ถา้ปล่อยใหค้วามขดัแยง้ขยายตวัไม่มีการจดัการท่ีดีท่ีเหมาะสม ความขดัแยง้จะ

กลายเป็นตวัคุกคามทาํลายสังคมทั้งสังคม ประเด็นท่ีสาํคญัก็คือ จะตอ้งยอมรับวา่ รัฐและองคก์รของ

รัฐเองมิไดอ้ยูน่อกระบบนิเวศน้ี เวทีของความขดัแยง้จึงมิใช่เป็นเ สมือนแผน่ผา้ใบท่ีรัฐเป็นผูถื้อพู่ กนั

ละเลงงานศิลปะฝ่ายเดียว แต่มนัเป็นระบบแห่งส่ิงมีชีวติท่ีมีพลวตัเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงสนองตอบ

การกระทาํของฝ่ายรัฐและจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการประเมินความสมดุลระหวา่งการแข่งขนัต่อสู้ของพลงั



 97 

ฝ่ายต่างๆอยา่งต่อเน่ือง เราจะตอ้งสร้างระบบอะ ไรไดท่ี้ทาํใหเ้กิดความสมดุลและปรับตวัของกลุ่ม

ต่างๆเหล่าน้ี 

ขอ้สรุปเชิงแนวคิดในท่ีน้ีท่ีจะตอ้งนาํมาพิจารณาก็คือ 

1. ความสมดุล ในระบบของส่ิงท่ีมีชีวติและในเวทีการต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์ท่ีกาํลงัดาํเนินอยู ่

การท่ีเราจะออกแบบรูปการปกครองและการบริหารเพื่ออาํนายการใหเ้กิด การแกปั้ญหาโดยชอบ

ธรรมและสันติ จะตอ้งอาศยัการวเิคราะห์บริบททางอาํนาจและสังคมวฒันธรรมหลายอยา่ง ประเด็นท่ี

น่าสนใจคือ การปกครองตามธรรมชาติ หรือการบริหารตามธรรมชาติ  ซ่ึงเป็นการปกครองหรือการ

กระทาํใดๆก็ตามท่ีทาํใหส้ังคมในการปกครองนั้นมีความสุขและอยูดี่กินดี  ใครก็ตาม ท่ีจะข้ึนมาเป็น

ผูน้าํ องคก์รใดก็ตา มท่ีจดัตั้งข้ึนมาจะต้องมีความสามารถท่ีจะทาํใหค้นท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครอง คนท่ี

อยูใ่นตาํบล  ในเทศบาล  หรือสัปบุรุษมีความอยูดี่กินดีหรือวา่มีความสงบสุข  ส่ิงท่ีควรทาํก็คือ สร้าง

กลไกข้ึนมาโดยท่ีกลไกน้ีตอ้งเกิดข้ึนจากประชาชน ในทอ้งถ่ินหลายฝ่าย แลว้เป็นตวัสมดุลอาํนาจ เรา

ตอ้งสร้างกลไกท่ีเกิดจากประชาชนท่ีทาํใหเ้กิด “ตวัสมดุลอาํนาจ”  ระหวา่งฝ่ายต่างๆข้ึนมาใหไ้ด ้

2. ความสาํนึกในวฒันธรรม ส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณาดว้ยคือ ตวัแปรสาํนึกในอตัลกัษณ์ทางชาติ

พนัธ์และศาสนาซ่ึงเป็นตวัการท่ีสาํคญัในการผลกัดนัความขดัแย้ งและความรุนแรง และเป็นตวัแปร

หลกัในการแกปั้ญหาในกระบวนการสร้างสถาบนัทางสังคมและการการเมืองในทอ้งถ่ิน เพราะวา่การ

แกปั้ญหาในการปกครองจะสามารถแกปั้ญหา “ความรู้สึก” ในอตัลกัษณ์ดงักล่าวได ้จะตอ้งทาํใหเ้กิด 

“ความรู้สึก ” วา่มีความถูกตอ้งและชอบธรรมในการแกปั้ญหาเพื่ อลดความดนั ปิดกั้นและแยง่ชิงอตั

ลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ ศาสนาและประวติัศาสตร์  การแกปั้ญหาดงักล่าวเป็นการสนองตอบต่อการต่อสู้เชิง

สัญลกัษณ์ท่ีดาํรงอยูด่ว้ย จุดร่วมในความรู้สึกท่ีสาํคญัในเชิงสัญลกัษณ์ก็คือการผสมผสานลกัษณะ

พิเศษทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมใหเ้ขา้กบัการปกครองและการบริหาร เพื่อท่ีจะช่วยใหเ้กิดการฟ้ืน

คืนอาํนาจการควบคุมทางสังคมท่ีมีความถูกตอ้ง ความชอบธรรมและมีความยติุธรรมในการจดัการ

ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

3. ปัญหาอาํนาจรัฐ โครงสร้างอีกตวัหน่ึงท่ีสาํคญัดว้ยก็คือการทาํใหเ้กิดความเกาะเก่ียวกบั

สังคมของโครงสร้างรัฐ ในปัญหาควา มขดัแยง้นั้น การจะแกปั้ญหาได ้อยูท่ี่ตวัแปรของรัฐ รัฐได้

ประกอบสร้างตวัตนอยา่งไรและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไรในสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีซ่ึงมีความแตกต่าง

หลากหลายทั้งในทางสังคมวฒันธรรมและชาติพนัธ์ ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีรัฐประกอบข้ึนดว้ยใคร

และมีวธีิการอยา่งไรในการเข้ าถึงและใหบ้ริการกบัประชาชนเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ไวว้างใจ ใน

ระดบัทอ้งถ่ินและหมู่บา้นชุมชน ชนชั้นนาํฝ่ายปกครอง ฝ่ายศาสนาและการปกครองทอ้งถ่ินมี

ปฏิบติัการอยา่งไร สามารถควบคุมและครอบงาํการกระทาํและความคิดของสังคมและชุมชนได้

หรือไม่ และสังคมตอบสนองบทบาทของรัฐ เจา้ห นา้ท่ีรัฐ รวมทั้งชนชั้นนาํในทอ้งถ่ินดีหรือไม่ดี

อยา่งไร ดงันั้น ขอ้สรุปในเชิงแนวคิดก็คือการแกปั้ญหาดว้ยการปกครองและการบริหารทั้งระดบั

ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน โดยท่ีจะตอ้งสนใจลกัษณะองคป์ระกอบของรัฐในระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน
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เพื่อใหเ้กิดการผสมผสานและบูรณาการลกัษณะพิเศษทางวฒันธรรมใหเ้ขา้กบัลกัษณะพิเศษการเมือง

การปกครอง และอาํนาจ การทาํใหโ้ครงสร้างรัฐและระบบราชการมีความเป็นตวัแทนทั้งในดา้น

คุณลกัษณะทางประชากร ทางสังคมและวฒันธรรมจึงเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีทาํใหรั้ฐไม่เป็นคนแปลก

หนา้ของสังคม  

 

การวเิคราะห์ในระดับโครงสร้างอาํนาจชนช้ันนํา    

โครงสร้างสังคมของปัตตานี ยะลา นราธิวาสถูกกาํหนดโดยประวติัศาสตร์อนัยาวนานของ

การเป็นรัฐปัตตานีและเจด็หวัเมืองก่อนถูกผนวกเป็นส่วนหน่ึงของรัฐสยามตามสนธิสัญญาองักฤษ-

สยามในปี พ . ศ. 2452 จุดเปล่ียนและพฒันาการท่ีสาํคญัของโครงสร้างอาํนาจเกิดข้ึนในช่วงเวลา

ดงักล่าวแ ละมีผลต่อพฒันาการทางการเมืองของปัตตานีในช่วงหลงั ภาพโดยทัว่ไปท่ีมองเห็นก็คือ

สังคมมลายมุูสลิมภาคใตส้ามารถรักษาลกัษณะพิเศษทางดา้นประเพณีและสถาบนัของตนเอาไวไ้ด ้

ทั้งๆท่ีมีความพยายามอยา่งมากโดยรัฐไทยท่ีจะทาํใหเ้กิดการผสมกลมกลืน แต่คนในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตก้็ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัผูน้าํมุสลิมของตนเอง ผูน้าํเหล่าน้ีอาจจะแบ่งออกไดเ้ป็นสามประเภท

คือ ผูน้าํเก่าตามประเพณี ผูน้าํสายทางโลก และผูน้าํศาสนา  

 ชนชั้นนาํตามจารีตประเพณีของปัตตานี (Patani-Malay traditional aristocratic elites) เป็น

กลุ่มผูท่ี้สืบเช้ือสายมาจากชนชั้นสูง สมาชิกสืบเช้ือสายมาจากรายาหรือเจา้เมืองซ่ึงสืบเช้ือสายมาจากผู ้

ท่ีเคยถูกแต่งตั้งมาจากรัฐบาลไทยใหเ้ป็นผูน้าํในสมยัเจด็หวัเมืองมลายรูะหวา่งปี พ.ศ. 2359-2449 ผูน้าํ

ในขณะนั้นจะคือรายาหรือเจา้ 29 คน ประกอบไปดว้ย  7 คนในปัตตานี 5 คนในยะหร่ิง 4 คนในรามนั 

4 คนในระแงะ 4 คนในยะลา 3 คนในสายบุรี 2 คนในหนองจิก ผูน้าํกลุ่มน้ีเป็นตน้สายตระกลูของชน

ชั้นสูงในปัตตานีในยคุร่วมสมยั หลงัจากเจา้มลายถููกเขา้แทนท่ีดว้ยผูว้า่ราชการไทยและระบบ

การเมืองแบบโลกิยะในแบบท่ีแยกรัฐออกจากศาสนาของไทยในตอนตน้ศตวรรษท่ียีสิ่บ แต่ในขณะ

นั้นชนชั้นสูงมลายยูงั คงมีบทบาทนาํในโครงสร้างและพลงัทางการเมืองของทอ้งถ่ิน พวกเขายงัเป็น

ผูน้าํในขบวนการต่อตา้นรัฐบาลไทยในยคุแรกเพราะตอ้งการท่ีจะเรียกร้องอาํนาจคืนมา แต่พวกเขา

ประสบความลม้เหลวในการเมืองและสูญเสียอาํนาจทางเศรษฐกิจไปในจาํนวนมาก ชนชั้นนาํเก่า

จาํนวนมากหนีไปล้ีภยัการเมืองอยู่กบัญาติพี่นอ้งของตนท่ียงัคงอยูใ่นประเทศเพื่อนบา้นมลายา กล่าว

ในอีกแง่หน่ึง ถา้จะวเิคราะห์ในแง่ฐานทรัพยากรและตน้ทุนทางการเมืองของชนชั้นนาํ ชนชั้นสูงหรือ

ผูน้าํตามประเพณีของมลายปัูตตานีสูญเสียฐานทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจจึงไม่มีอาํนาจ ความ

มัง่คัง่และบารมีเหมื อนท่ีเคยเป็น นอกจากน้ี ชนชั้นสูงบางสายก็ยงัแสดงความจงรักภกัดีต่อรัฐไทย 

ดงันั้น ชนชั้นสูงตระกลูผูน้าํตามประเพณีของมลายจึูงอาจจะไม่ไดรั้บการยอมรับจากชาวมลายมุูสลิม

ใหเ้ป็นผูน้าํท่ีมีความชอบธรรม กลุ่มชนชั้นสูงตระกลูเก่าน้ีในปัจจุบนับางส่วนก็ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม

ทางการเมืองเป็นผูแ้ทนราษฏรในระบบรัฐสภา และเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ความลม้เหลวของผูน้าํ
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ทางการเมืองในระบบรัฐสภายิง่สะทอ้นภาพความลม้เหลวของชนชั้นนาํตามประเพณีและสายท่ียดึ

มัน่ในทางโลก  

 ชนชั้นนาํอีกกลุ่มท่ีมีบทบาทสาํคญัคือชนชั้นนาํสายท่ียดึถือแนวทางท่ีไม่เก่ียวกบัศาส นาหรือ

สายแนวคิดในทางโลก ในสังคมมลายมุูสลิม ผูน้าํกลุ่มน้ีประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลท่ีเป็นคน

มุสลิมทอ้งถ่ิน ตวัอยา่งเช่นครูในโรงเรียน กาํนนัผูใ้หญ่บา้น ในปัจจุบนัยงัมีกลุ่มผูน้าํสายการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินเช่น นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่ วนตาํบล (อบต.) 

สมาชิกและนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และเทศบาล พวกขา้ราชการระดบัล่างท่ีเป็นคน

ทอ้งถ่ินไดรั้บสถานภาพเป็นชนชั้นนาํเพราะพวกเขาเป็นสมาชิกขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ระบบ

ราชการในทอ้งถ่ิน และพวกเขามีรายไดห้รือสามารถสะสมความมัง่คัง่ในระดบัท่ีมากพ อสมควร ชน

ชั้นนาํกลุ่มน้ีมีเช้ือสายมลายแูละผา่นระบบการศึกษาแบบไทยทาํใหช้าวบา้นโดยทัว่ไปท่ีพดูภาษาไทย

ไม่ไดต้อ้งอาศยัความช่วยเหลือและคาํแนะนาํในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจกรรมในทางโลก ทางสังคมและ

การปกครอง เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ช่วงเวลาสิบปีนบัตั้งแต่ปี 2520-2530 เป็นตน้มา บทบาทของคนมุสลิม

ในระบบราชการของทอ้งถ่ินมีมากข้ึนเพราะคนกลุ่มน้ีมีส่วนร่วมมากข้ึนในกิจกรรมทางศาสนาและ

ชุมชน ในขณะท่ีช่ือเสียง การยอมรับของชนชั้นนาํทางศาสนาเร่ิมจะลดลงเพราะรัฐบาลไทยสามารถ

เพิ่มระดบัการควบคุมท่ีมีต่อสถาบนัท่ีสาํคญั 2 องคก์รของคนมลายมุูสลิมคือ ”โรงเรียนปอเนาะและ

มสัยดิ” แต่อยา่งไรก็ตาม เอกสารการวเิคราะห์ชนชั้นนาํในช่วงตน้ทศวรรษปี พ .ศ. 2530 ยงัระบุวา่

ขา้ราชการท่ีเป็นคนมลายมุูสลิมยงัไม่สามารถมีอิทธิพลต่อสังคมไดม้ากเท่ากบัชนชั้นนาํทางศาสนา

เพราะพวกเขามกัจะถูกมองจากคนมลายบูางส่วนวา่เป็นขา้ราชการรับใชรั้ฐบา ลและปกป้อง

ผลประโยชน์ของรัฐบาล คนพวกน้ีอาจถูกเรียกจากคนทอ้งถ่ินวา่ “โตะ๊นา ” หรือ “พวกนาย ”ท่ีมา

ปกครองตน นอกจากน้ียงัมีคนกลุ่มเล็กๆอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเป็นนกัธุรกิจเช้ือสายมลายซ่ึูงแสดงบทบาท

เป็นพอ่คา้คนกลาง พอ่คา้ และผูรั้บเหมาก่อสร้าง ก็ยงัอาจถูกจดัใหเ้ป็นส่วนหน่ึ งของชนชั้นนาํในสาย

ทางโลกเน่ืองจากมีสถานภาพความเป็นวชิาชีพและความมัง่คัง่ คนกลุ่มเล็กๆเหล่าน้ี ในปัจจุบนัอาจจะ

มีจาํนวนมากข้ึน แต่ก็ยงัไม่อาจจะนาํชาวบา้นไดเ้ตม็ท่ีนกัเพราะขาดช่ือเสียงเกียรติยศในสังคมทอ้งถ่ิน

ท่ียงัมองวา่การหาเงินแสวงหาความร่ํารวยไม่อาจจะเป็นคนท่ีมีสถานภาพสูงได ้ 

 บทบาทของผูน้าํทอ้งถ่ินในท่ีมาจากการเลือกตั้งเป็นบทบาทท่ีน่าสนใจมากในโครงสร้าง

อาํนาจทอ้งถ่ิน ชนชั้นนาํกลุ่มน้ีสวนใหญ่เป็นคนท่ีผา่นการศึกษาในระบบการศึกษาสามญัมิใช่สาย

ศาสนา เราจึงอาจจะเรียกไดว้า่เป็นผูน้าํในสายแนวคิดทางโลก ชนชั้นนาํกลุ่มดงักล่า วมีบทบาทมาก

ข้ึนในการเมือง การปกครองและการบริหารในปัจจุบนั จากขอ้มูลกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ในปี 2550 จงัหวดัปัตตานี ยะลาและนราธิวาสมีองคก์รการปกครองทอ้งถ่ิน รวมทั้งหมด 267 องคก์ร 

ปัตตานีเป็นจงัหวดัท่ีมีองคก์รปกครองทอ้งถ่ินมากท่ีสุดคือ 114 องคก์ร รองลง มาคือนราธิวาส 89 

องคก์ร และยะลา 64 องคก์ร ถา้นบัเฉพาะผูน้าํสูงสุดขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในปัจจุบนัจึงมี

จาํนวน 267 คน คนกลุ่มดงักล่าวเป็นผูมี้บทบาทมากในแต่ละพื้นท่ีนบัตั้งแต่ตาํบล อาํเภอและระดบั
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จงัหวดั แต่เมือดูท่ีโครงสร้างทั้งหมด พิจารณาจากแต่ละตาํบล ผูน้าํทอ้งถ่ิ นท่ีมาจากการเลือกตั้งใน 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะมีมากถึง 1,326 คน 

  ในสังคมสามจงัหวดัมีความใกลชิ้ดกนัมากโดยผา่นกลไกทางศาสนา โดยเฉพาะคนมุสลิมซ่ึง

เป็นประชากรส่วนใหญ่กิจกรรมส่วนมากจะเก่ียวขอ้งกบัมสัยดิและโรงเรียนปอเนาะ ดงันั้นสังคมจึงมี

การใหค้วามสาํคญัต่อเร่ื องกิจกรรมทางศาสนาและมกัจะเก่ียวขอ้งกบัชนชั้นนาํทางศาสนา ชนชั้นนาํ

ทางศาสนายงัอาจจะถูกแบ่งไปเป็นสามประเภท คือสมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจาํจั งหวดั 

สมาชิกของคณะกรรมการมสัยดิ  และครูสอนศาสนา คณะกรรมการอิสลามจงัหวดั รวมทั้งหมด

ประมาณ 45 คนถา้นบัรวมสงขลาและสตูลดว้ยอีก 30 คนจะรวมกนัได้  75 คน ในจงัหวดัปัตตานี 

ยะลาและนราธิวาส ในปี พ .ศ. 2550 มีโตะ๊อิหม่ามจาํนวนรวมกนัทั้งส้ิน 1,731 คน ส่วนครูสอน

ศาสนาซ่ึงประกอบดว้ยโตะ๊ครู อุสตาสและเจะ๊ครูตาดีกามีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 8,685 คน ในจาํนวนน้ีถา้

นบัเฉพาะอุสตาสจะมีจาํนวน 3,723 คน 

 โครงสร้างอาํนาจเดิมตามตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ีประกอบดว้ยกาํนนัและ

ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํในกลุ่มน้ีเป็นผูน้าํดั้งเดิมท่ีตั้งมาตั้งแต่ พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ .ศ. 

2457 เม่ือดูจากโครงสร้างหมู่บา้นทั้งหมดในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีกาํนนัจาํนวน  235 คน และ

ผูใ้หญ่บา้น 1384 คน ถา้รวมเอาแพทยป์ระจาํตาํบล สารวตัรกาํนนั ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง 

ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ จาํนวนรวมของผูน้าํฝ่ายปกครองทอ้งท่ี 1619 คน แต่ถา้ รวม

กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นและผูช่้วยฯ เขา้ดว้ยกนั ผูน้าํฝ่ายปกครองทอ้งท่ีในจงัหวดัปัตตานี ยะลาและ

นราธิวาส จะเป็นจาํนวนมากถึง 7902 คน 

 กล่าวโดยรวม การวเิคราะห์ในระดบัโครงสร้างอาํนาจแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มชนชั้นนาํแห่ง

อาํนาจในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้บทบาทสาํคญัมากในการกาํหนดทิศทางการพฒันาการทาง

การเมืองเพื่อแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ชนชั้นนาํดงักล่าวประกอบดว้ย กลุ่มชนชั้นนาํทั้งทาง

ศาสนาและทางโลก มีจาํนวนรวมกนัประมาณ 8,399 คน กลุ่มคนกลุ่มน้ีมีจาํนวนมากพอสมควรและ

จะเป็นกาํลงัของการเปล่ียนแปลงพฒันาการรูปแบบการปกครองในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ต่อไป 

 ชนช้ันนําแห่งอาํนาจในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

ประเภทชนช้ันนํา จํานวน 

ผู้ นําการปกครองท้องถ่ิน 1,326 

โต๊ะอิหมา่ม 1,731 

อสุตาซ ครูสอนศาสนา 3,723 

กํานนัผู้ใหญ่บ้าน 1619 

รวมผู้ นําท้องถ่ิน 8,399 



 101 

การวเิคราะห์ในระดับความคิดเห็นและทศันคติ  
 ขอ้มูลจากการสาํรวจความคิด เห็นของประชาชนทัว่ไปและชนชั้นนาํ ในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตเ้ก่ียวกบัรูปแบบท่ี เหมาะสมในการกระจายอาํนาจการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัความหลากหลายวฒันธรรมสะทอ้นใหเ้ห็นแนวโนม้ความเปล่ียนแปลงไปท่ามกลาง

สถานการณ์ความรุนแรง สาํรวจคร้ังแรกน้ีมีนยัสาํคญัท่ีน่าพิจารณาอยูส่องประการคือ ประการแรก 

ในช่วงปี 2548 คนจาํนวนท่ีค่อนขา้งมากยงัยอ มรับวา่การปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบเดิมยงัใชก้ารได้

ถา้ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  แต่นยัอีกดา้นหน่ึง ควรสังเกต

ดว้ยวา่คนกลุ่มท่ีมีความเห็นวา่ควรจดัรูปการปกครองพิเศษทางวฒันธรรม การปกครองพิเศษทาง

การเมือง และรูปแบบมหานคร เม่ือรวมกนัก็ มีจาํนวนไม่นอ้ยเช่นเดียวกนั ยิง่ถา้มองวา่ทศันะดงักล่าว

จดัอยูใ่นประเภทหรือกลุ่มเดียวกนัท่ีสนบัสนุนการปกครองแบบพิเศษของทอ้งถ่ินเหมือนกนั คนกลุ่ม

น้ีรวมกนัไดม้ากถึงร้อยละ 41.8 ก็นบัไดว้า่มีจาํนวนมากในสัดส่วนใ กลเ้คียงกนักบักลุ่มสนบัสนุนรูป

แบบเดิม โดยท่ีกลุ่มท่ีส นบัสนุนรูปแบบเดิมมีจาํนวนมากกวา่เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น กลุ่มเห็นรูป

แบบเดิมกบักลุ่มท่ีสนบัสนุนแบบผูว้า่ซีอีโอซ่ึงถือเป็นแบบเดียวกนั รวมกนัไดป้ระมาณร้อยละ  42.9  

ทาํใหเ้ราไดข้อ้สรุปเบ้ืองตน้ในขณะนั้นวา่ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี 3 จงัหวดัในเร่ือง

รูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินในพื้นท่ีซ่ึงมีความหลากหลายชาติพนัธ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความ

หลากหลายและแตกต่างกนัมา ก ฝ่ายท่ีเห็นดว้ยกบัการพฒันาปรับปรุงรูปแบบเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ทั้งแบบ

การปกครองทอ้งถ่ินและผูว้า่ซีอีโอมีมากกวา่เพียงเล็กนอ้ย ส่วนพวกท่ีสนบัสนุนใหเ้ปล่ียนแปลงใน

รูปแบบพิเศษแบบต่างๆก็มีอยูไ่ม่นอ้ยในจาํนวนและสัดส่วนใกลเ้คียงกนั ทศันะทั้งสองฝ่ายจึงถือวา่

กํ้าก่ึงกนัมากจนอาจจะถือไดว้า่มีจาํนวนมากพอๆกนัก็ได ้

ท่ีน่าสนใจก็คือมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมากระหวา่งคนพุทธกบัคนมุสลิมในเร่ือง

รูปแบบการปกครองซ่ึงสะทอ้นความหมายสองประการท่ีจะตอ้งนาํมาพิจารณา ประการแรกแสดงให้

เห็นวา่ลึกๆแลว้ในกลุ่มคนท่ีสนบัสนุนการปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบเดิมนั้นมีคนพุทธอยูด่ว้ยเป็น

จาํนวนไม่นอ้ย และในกลุ่มคนท่ีสนบัสนุนการปกครองแบบพิเศษในทางวฒันธรรมส่วนมากก็จะเป็น

คนมุสลิมดว้ย ถา้พิจารณาวา่คนพุทธเป็นคนส่วนนอ้ยใ นสังคมสามจงัหวดัชายแดนใต ้การท่ีคนไทย

พุทธเป็นจาํนวนมากไม่เห็นดว้ยกบัการปกครองพิเศษอาจมีความหมายทางการเมืองท่ีการเสนอ

แนวทางรูปแบบปกครองพิเศษเป็น “การคุกคาม” ต่อคนส่วนน้ีและอาจจะไดรั้บการต่อตา้นอยา่งหนกั

หน่วงในทางการเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เรามาพิจารณาวา่คน ส่วนใหญ่ของประเทศคือคนไทย

พุทธ ผลสะเทือนของการต่อตา้นอาจรุนแรงและมีผลต่อการดาํเนินการปฏิรูปการปกครองทอ้งถ่ินให้

เกิดความมัน่คง ย ัง่ยนืและสมานฉนัท ์กล่าวในอีกดา้นหน่ึง ขอ้มูลช้ีใหเ้ห็นดว้ยวา่ในกลุ่มคนมุสลิม

แมว้า่มีจาํนวนไม่นอ้ยท่ีสนบัสนุนการปกครองในรูปแบบพิเศษดั งท่ีกล่าวไปแลว้ แต่ถา้กลบัมาดู

เฉพาะในกลุ่มผูท่ี้เห็นวา่ควรใชก้ารปกครองแบบเดิมอยูแ่ต่วา่ปฏิรูปใหดี้ข้ึน ก็มีจาํนวนมากถึงร้อยละ 

72.1 แสดงใหเ้ห็นวา่มีคนมุสลิมจาํนวนไม่นอ้ยเช่นกนัท่ีสนบัสนุนการปกครองในรูปแบบเดิม จากน้ีก็
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จะนาํไปสู่ขอ้สังเกตประการท่ีสองก็คือ แมว้า่โดยภาพรวมเราจะเห็นแนวโนม้ท่ีคนมุสลิมและคนพุทธ

มีความเห็นต่างกนัในเร่ืองการปกครองทอ้งถ่ิน แต่เม่ือพิจารณาดูในกลุ่มคนมุสลิมมีความแตกต่าง

หลากหลายในทศันะเร่ืองการปกครองทอ้งถ่ินเช่นกนัแมแ้ต่ในกลุ่มคนมุสลิมดว้ยกนัเอง ตรงขา้มกบั

คนพุทธท่ีต่อนขา้งเอกภาพวา่ไม่เห็นด้วยกบัการใชรู้ปการปกครองพิเศษ  ในกลุ่มคนมุสลิมจาํนวนไม่

นอ้ยเห็นวา่ควรใชรู้ปแบบการปกครองแบบเดิมแต่ปรับปรุงใหดี้ข้ึน จาํนวนไม่นอ้ยเช่นกนัเห็นวา่ควร

ใชรู้ปแบบการปกครองพิเศษทางวฒันธรรม มีบางส่วนก็ยงัมองวา่ควรใชรู้ปแบบการปกครองพิเศษ

ทางการเมือง หรือการปกครองแบบมหานคร  ความแตกต่างหลากหลายเช่นน้ีทาํใหต้อ้งพิจารณาวา่

หากเสนอการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินในแบบใดก็จะมีคนท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย

ต่างกนัแมใ้นกลุ่มคนมุสลิมดว้ยกนัเอง  

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัน้ียิง่เด่นชดัมากในกลุ่มชนชั้นนาํ ในการสาํรวจความคิดเห็นคร้ังท่ี 

2 จากท่ีประชุมระดมความคิดเห็นในเร่ืองการปกครองทอ้งถ่ินของผูน้าํการปกครองทอ้งถ่ินระดบั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต .) และผูน้าํศาสนาระดบัอิหม่าม โตะ๊ครู อุสตาซและผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชาสอนศาสนาอิสลาม ในปี พ .ศ. 2549  ส่ิงท่ีพบก็คือมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่ง

มากระหวา่งผูน้าํทางโลก (secular leaders) และผูน้าํทางศาสนา (religious leaders) หรือผูน้าํทาง

คุณธรรมภูมิปัญญา ในกลุ่มนายกฯ อบต. ผูท่ี้เห็นวา่ควรใชรู้ปแบบเดิมมีจาํนวนมากกวา่พวกท่ีเห็นวา่

ควรใชรู้ปแบบพิเศษ แต่ผูน้าํศาสนาจะมีความเห็นกนัอยา่งมาก กล่าวคือส่วนมากเห็นวา่ควร ใช้

รูปแบบพิเศษแบบกรุงเทพมหานครหรือพทัยา และใชรู้ปแบบพิเศษอ่ืนๆเช่นสภาซูรอเลือกผูว้า่

ราชการจงัหวดัหรือใชก้ารปกครองพิเศษท่ีแตกต่างจากกฎหมายเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ ขอ้มูลจากการสาํรวจ

ความคิดเห็นในคร้ังท่ี 3 ดาํเนินการในระหวา่งเดือนเมษายน พ .ศ. 2550 ในการประชุมเพื่อระดม

ความคิดกลุ่มผูน้าํการปกครองทอ้งถ่ินเห็นเก่ียวกบัปัญหาความยติุธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ผูน้าํดงักล่าวซ่ึงเลือกมาจากพื้นท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานีและนราธิวาส มีการสาํรวจความคิดเห็น

เก่ียวกบัรูปแบบการปกครองท่ีเหมาะสมท่ีสุดในสถานการณ์ปัจจุบนั ปรากฏวา่ ร้อยละ 27.7 เห็นวา่

ควรเป็นเขตการปกครองพิเศษทางการเมือง ส่วนผูน้าํร้อยละ 27.7 เช่นกนัเห็นวา่ควรเป็นรูปแบบการ

ปกครองพิเศษทางดา้นเศรษฐกิจและวฒันธรรม มีเพียงร้อยละ 12 เห็นวา่ควรใชรู้ปแบบการปกครอง

แบบเดิมแต่ปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  ขอ้มูลในการสาํรวจคร้ังล่าสุดน้ี เป็นควา มคิดเห็นใน

ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีรุนแรงมากข้ึน ทศันะชนชั้นนาํการปกครองทอ้งถ่ินมีความโนม้เอียงไป

ในทางสนบัสนุนการปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบพิเศษมากข้ึน อาจจะกล่าวไดว้า่ ถา้นบัรวมทั้งกลุ่มท่ี

เห็นดว้ยกบัการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษในทางการเมืองและในรูปแบบพิเศษทั้งทางเ ศรษฐกิจ

และวฒันธรรม รวมแลว้กลุ่มน้ีมีสูงมากถึงร้อยละ 74.1 เป็นจาํนวนท่ีมากกวา่ผูท่ี้เห็นดว้ยกบัรูป

แบบเดิมซ่ึงมีเพียงร้อยละ12.9 เท่านั้น 

การวเิคราะห์ในระดบัความคิดเห็นทศันคติของประชนชนและผูน้าํทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตแ้สดงใหเ้ห็นวา่ แมค้วามคิดเห็นโดยทัว่ไป ยงัมีความแตกต่างกนัวา่จะใชรู้ปแบบใดท่ี
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เหมาะสมท่ีสุดกบัพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะดงักล่าว ความคิดเห็นก็มีความเปล่ียนแปลไปเม่ือเวลาผา่น

ไปและมีความเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีค่อนขา้งสนบัสนุนใหมี้รูปแบบการปกครองพิเศษ

โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและรูปแบบพิเศษในทางสังคมวฒันธ รรม โดยฉพาะในระยะหลงั

แนวโนม้ความคิดไปในทางสนบัสนุนการปกครองแบบพิเศษเร่ิมเด่นชดัข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มผูน้าํ

การปกครองทอ้งถ่ินและผูน้าํทางศาสนาแมจ้ะมีความแตกต่างกนัอยูใ่นรายละเอียด 

 จากทศันะของกลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํทางศาสนาและผูน้าํทางสังคมหลายกลุ่ม ส่ิงท่ีแสดง

ออกมาก็คือประเด็นใจกลางในเร่ืองอตัลกัษณ์และความแตกต่างทางศาสนาและชาติพนัธ์ุท่ีรัฐมกัจะ

กดทบั ปิดกั้นและแยง่ชิงไปจากทอ้งถ่ิน ปัญหายงัรวมไปถึงความพยายามของรัฐท่ีจะทาํใหเ้กิดความ

ผสมกลมกลืนโดยละเลยปัญหาความยติุธรรมท่ีประชาชนและชนชั้นนาํในควรจะไดรั้บในแง่การ

แสดงออก ซ่ึงอตัลกัษณ์หรือตวัตน ปัญหาน้ีเป็นสืบเน่ืองมาจากการคล่ีคลายประวติัศาสตร์ของ

โครงสร้างอาํนาจในปัตตานี  

จุดท่ีควรเนน้ก็คือมีการกดทบั กีดกนัและแยง่ชิงอตัลกัษณ์เป็นการบัน่ทอนอาํนาจ ความชอบ

ธรรมและบ่อนทาํลายการพฒันาศกัยภาพของชนชั้นนาํในทอ้งถ่ิน ผลก็คือ กระบวนการของรั ฐมี

ความแปลกแยก เพราะไดท้าํใหเ้กิดการลดทอนอาํนาจการควบคุมของสังคมในชุมชน และส่งผลต่อ

การขยายตวัและลุกลามของความขดัแยง้ท่ีเกิดในปัจจุบนั ท่ีสาํคญัยิง่ไปกวา่นั้น การสร้างภาวะ

ทนัสมยั และการพฒันาการทางการเมืองในช่วงทศวรรษท่ี 2520-2530 เป็นการขยายสถาบนั

ประชาธิปไตยแ ละการเลือกตั้งทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินท่ีน่าจะเป็นผลดี แต่พลงัของการ

เปล่ียนแปลงใหท้นัสมยัทางการเมือง (political modernization) ไม่ไดช่้วยเสริมสร้างความเขม้แขง็

ของทอ้งถ่ินแต่กลบัทาํใหมี้ปัญหามากข้ึนเพราะการเปล่ียนแปลงน้ีไปเร่งความอ่อนแอและทาํใหเ้กิด

ความแตกแยกภายในกลุ่มชนชั้นนาํมากยิง่ข้ึน 

ขอ้เสนอจากทศันะของผูน้าํกลุ่มต่างๆช้ีใหเ้ห็นความเป็นไปไดข้องการประสานกนัระหวา่ง

ชนชั้นนาํแห่งอาํนาจ (power elites) ในจงัหวดัชายแดนภาคใตซ่ึ้งประกอบดว้ย ชนชั้นนาํทางการเมือง

ทอ้งถ่ิน และชนชั้นนาํทางศาสนา รวมทั้งผูน้าํตามธรรมชาติอ่ื นๆเช่น ผูน้าํในละแวกบา้น ส่ิงท่ีเห็น

ชดัเจนก็คือจะตอ้งมีการสร้างกลไกแบบใหม่ข้ึนมาเพื่อฟ้ืนคืนอาํนาจของสังคมและฟ้ินอาํนาจทาง

สัญลกัษณ์ของผูน้าํทางสังคมบนพื้นฐานของระบบคุณธรรมและการเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมจากทุก

ฝ่ายอยา่งแทจ้ริง ขอ้เสนอดงักล่าวเป็นการผสมผสานความตอ้ งการของทุกฝ่ายเพื่อนาํไปสู่พฒันาการ

ทางการเมืองและการบริหารทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะพิเศษแห่งความหลากหลายวฒันธรรมอนั

เป็นโจทยข์องการศึกษาคร้ังน้ี    

 

หลกัการรัฐเดี่ยวแบบใหม่ 

รูปแบบการปกครองและการบริหารแบบใหม่ท่ีจะสังเคราะห์เป็นตวัแบบในท่ีน้ี จะตั้งอยูบ่น

พื้นฐานของหลกัการท่ีประเทศไทยเป็น “รัฐเด่ียว (unitary state) ” ซ่ึงมีหลกัเหตุผลของรัฐต่างจาก 
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“รัฐรวม (federal satet) ” หรือสหพนัธรัฐ รัฐเด่ียวคือรัฐท่ีรวมอาํนาจเขา้สู่ศูนยก์ลางหรือมีผูใ้ชอ้าํนาจ

อธิปไตยอยูท่ี่ส่วนกลางเพียงอยา่งเดียว ไดแ้ก่การมีรัฐบาลเดียว มีรัฐ สภาเดียว และมีศาลสูงเพียงแห่ง

เดียว แต่ในรัฐเด่ียวดงักล่าว อาํนาจทางการเมืองของรัฐบาลสามารถโอนหรือกระจายใหแ้ก่องคก์รใน

ระดบัล่างของรัฐได้  แต่รัฐก็สามารถเรียกคืนอาํนาจการเมืองเหล่านั้นเม่ือไรก็ไดต้ามแต่ท่ีรัฐจะ

ปรารถนา ในขณะดียวกนัรัฐก็สามารถกาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีขององคก์รในระดบัล่างของรัฐไดว้า่

จะใหอ้งคก์รบริหารเหล่านั้นมีอาํนาจมากนอ้ยเพียงใด รับฟังคาํสั่งจากรัฐมากนอ้ยแค่ไหนและตอ้ง

ปฏิบติัตอ่คาํสั่งของรัฐอยา่งไร130

131   

จากแนวคิดดงักล่าว แมว้า่รัฐเด่ียวจะมีอาํนาจอธิปไตยเพียงแห่งเดียว และรวมศูนยอ์ยูท่ี่

ส่วนกลาง แต่รัฐเด่ียวก็ สามารถท่ีจะกระจายอาํนาจทางการบริหาร นิติบญัญติัและตุลาการใหแ้ก่

หน่วยงานต่างๆของรัฐได ้แต่ก็สามารถเรียกคืนไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ีรัฐเด่ียวยงัสามารถกาํหนด

ขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐต่างๆไดต้ามแต่ท่ีรัฐเด่ียวตอ้งการ จากกองคป์ระกอบ

ขา้งตน้น้ีเองท่ีเป็นการเปิ ดโอกาสใหรั้ฐเด่ียวสามารถพฒันาไปในรูปแบบของรัฐเด่ียวท่ีแตกต่าง

หลากหลายและนาํมาสู่ลกัษณะของการกระจายอาํนาจของรัฐเด่ียวในสมยัปัจจุบนัท่ีแตกต่างจากการ

กระจายอาํนาจของรัฐเด่ียวในอดีต แต่ก็ยงัคงสาระสาํคญัของความเป็นรัฐเด่ียวอยู ่ปรากฏการณ์ของ

รัฐเด่ียวแบบใหม่แสดงใหเ้ห็นในกรณีของประเทศองักฤษและญ่ีปุ่น ท่ียงัคงรักษารูปแบบของรัฐเด่ียว

ไวแ้ต่ก็สามารถสร้างรูปแบบการมอบอาํนาจ (devolution) ไม่เฉพาะแต่ในทางบริหารและตุลาการ

เท่านั้น แต่ยงัมีการมอบอาํนาจในทางนิติบญัญติัดว้ยในกรณีขององักฤษท่ีมอบอาํนาจนิติบญัญติั

ใหแ้ก่ สกอตแลนด ์เวลส์และไอร์แลนดเ์หนือ  

ตวัแบบใหม่ท่ีรัฐเด่ียวสมยัใหม่ใหอิ้สระแก่ความแตกต่างหลากหลายมากยิง่ข้ึนเป็นส่ิงใหม่ท่ี

ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ภายในระบบดงักล่าวรัฐยนิยอมใหมี้การมอบอาํนาจใหแ้ก่พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง

หรือการจดัตั้งเขตการปกครองรูปแบบพิเศษขนาดใหญ่ข้ึน ในกรณีของประเ ทศญ่ีปุ่น เขตปกครอง

พิเศษแบบน้ีมีอยู ่ 2 แห่งคือ ฮอกไกโดและโอกินาวา โดยท่ีจงัหวดัฮอกไกโดยงัมีจงัหวดัยอ่ยอีก 11 

จงัหวดั (sub-prefectures) กบัอีก 86 เขต และจงัหวดัฮอกไกโด ยงัมีหน่วยงานกาํกบัดูแลจาก

ส่วนกลางท่ีแตกต่างจากการกาํกบัดูแลองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินอ่ืน ซ่ึงไ ดแ้ก่สาํนกัพฒันาแห่ง

จงัหวดัฮอกไกโด (Hokkaido Development Bureau) อยูภ่ายใตส้ังกดัของกระทรวงท่ีดิน โครงสร้าง

พื้นฐานและการคมนาคม ในขณะท่ีจงัหวดัโอกินาวา มีหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลจากส่วนกลางท่ีเป็น

พิเศษเช่นกนั ไดแ้ก่สังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรีและอยูภ่ายใตก้ารดูแลของก ระทรวงเศรษฐกิจ การคา้

และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade, and Industry-METI)132

                                                 
131 การอธิบายรัฐเด่ียวสมยัใหม่ของนกัรัฐศาสตร์ท่ีน่าสนใจ โปรดดูใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ “การกระจายอาํนาจและการจดัการ

ปกครองเขตพ้ืนท่ีพิเศษ: ศึกษาประเทศสหราชอาณาจกัรและประเทศญ่ีปุ่ น” รัฐศาสตร์สาร ปีท่ี 29 (ฉบบัพิเศษ) 2551, : หนา้ 81-126  

  

132
 นครินทร์ เมฆไตรรัตน,์ เพ่ิงอา้ง, หนา้ 106-7. 
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รูปแบบรัฐเด่ียวแบบใหม่มีนยัสาํคญัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่รูปแบบรัฐเด่ียวสามารถปรับเปล่ียน

โครงสร้างของตนเองไดใ้หย้ดึหยุน่และสอดคลอ้งกบัลกัษณะพิเศษทางดา้นวฒันธรรม อตัลกัษณ์และ

ประวั ติศาสตร์ทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ีภูมิภาคโดยท่ีสามารถรักษาสถานภาพเดิมในการควบคุมจาก

ส่วนกลางเอาไวแ้ละรักษาหลกัการท่ีวา่รัฐเป็นอาํนาจอธิปไตยเป็นหน่ึงเดียวไม่อาจจะแยกกนัได ้

เพราะรูปแบบใหม่ดงักล่าวไม่ไดถู้กสร้างใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากความเป็นรัฐเด่ียวใหก้ลายเป็นรัฐ

รวม (federal state) แต่อยา่งใด การปรับเปล่ียนตวัเองของรัฐ (state transformation) อาจจะหมายถึง

การรักษารูปการปกครองส่วนภูมิภาคเอาไวแ้ต่ปรับลกัษณะการควบคุมโดยตรงใหเ้ป็นการควบคุม

โดยทางออ้มอาจจะเป็นในรูปของหน่วยงานก่ึงอิสระ (Quasi-autonomous organizations) โดยรักษา

อาํนาจการควบคุมไวเ้หมือนเดิมแต่ก็ไม่ใหก้ระทบกระเทือนต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  

นอกจากน้ีแลว้รัฐเด่ียวแบบใหม่ยงัอาจจะทาํใหห้น่วยงานส่วนภูมิภาคมีความรับผดิชอบมาก

ข้ึนต่อประชาชนในทอ้งถ่ินก็อาจจะทาํไดโ้ดยเพิ่มองคป์ระกอบในดา้นสภาทอ้งถ่ิน (chambers) ท่ีมา

จากการเลือกตั้งอาจจะทางตรงหรือโดยทางออ้มก็อาจจะทาํได ้จนทาํใหเ้กิดการแบ่งมอบอาํนาจ 

(devolution) ในรูปแบบใหม่ท่ีใหอ้าํนาจนิติบญัญติัแก่ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินไปพร้อมๆกนัดว้ย 

แนวคิดเร่ืองรัฐเด่ียวแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศอาจจะนาํมาใชไ้ดใ้นกร ณีของจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

 

ข้อเสนอรูปแบบการปกครองพเิศษทีผ่สมผสานและหลากหลาย   

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของแนวคิดการกระจายอาํนาจในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายชาติพนัธ์

จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาแลว้ขา้งตน้ อาจจะสรุปไดว้า่เป็นเร่ืองของการคาํนึงถึงความแตกต่าง

หลากหลายของความคิดเ ห็นและการยอมรับต่อรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีสมบูรณ์แบบ ตวัแบบ

การปกครองทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์และศาสนา การจดัการบริการแบบธรร

มาภิบาล (good goberna) อาจจะไม่ใช่เพียงแค่มองวา่คนส่วนใหญ่เป็นชาติพนัธ์อะไรหรือศาสนา

อะไรและแต่ละกลุ่มมีทศันะอย่ างไรเท่านั้น หากยงัจะตอ้งพิจารณาลึกไปถึงความหลากหลายและ

ความแปรผนัของการต่อสู้เพื่อครอบครองทรัพยากรทางการเมืองแห่งสัญลกัษณ์ภายในกลุ่มแต่ละ

กลุ่มดว้ย เพื่อมิใหเ้กิดความขดัแยง้และแตกแยกกนัภายหลงัจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างหรือ

รูปแบบการปกครองและการบริหารไปแลว้ การสร้างสถาบนัทางการเมืองการปกครองท่ีมี

ประสิทธิผล มีความมัน่คงและย ัง่ยนืมิไดเ้กิดจากสูตรสาํเร็จท่ีง่ายเกินไปและมีผลในดา้นลบท่ีตามมา

ภายหลงัมากจนเกินลน้ตน้ทุนของการเปล่ียนแปลง 

เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสม แนวคิดท่ีไดม้าจากการศึกษาก็คือ การ

ผสมผสานและบูรณาการการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินและส่วนภูมิภาคท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะพิเศษ

ของการเมืองการบริหารและอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม พร้อมทั้งมีการจดัการ ทรัพยากรหรือ
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งบประมาณของทอ้งถ่ิน ใหพ้อเพียงและมีประสิทธิภาพ มีทั้งองคป์ระกอบ พร้อมกบัการกระจาย

อาํนาจและฟ้ืนอาํนาจอนัชอบธร รมในชุมชนและสังคม  กล่าวในอีกแง่หน่ึงก็คือการกระจายอาํนาจ

ตอ้งทาํในลกัษณะผสมผสานแบบตารางสลบัไขวห้รือ matrix forms of decentralization ท่ีดึงเอา

องคป์ระกอบในเน้ือหารูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินในระดบัยอ่ยหรือจุลภาคมาประสานกบัการ

บริหารจดัการท่ีดีหรือหลกัธรรมรัฐในระดบัม หภาค ในท่ีน้ีการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคก็ตอ้งมี

การปรับและทาํใหเ้กิดการจดัการท่ีดีดว้ย รูปแบบดงักล่าว จะดึงเอาองคป์ระกอบในดา้นเอกลกัษณ์

ทางวฒันธรรม และหลกัคุณธรรมในทางศาสนามาร่วมกบัการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชนในระดบัยอ่ยคือระดบัตาํบล จนถึงจงัหวดัและอนุภาค ในขณะท่ีมีองคป์ระกอบในดา้น

การเงินการคลงัและการบริหารงานท่ีดีท่ีเกิดจากการประสานหน่วยยอ่ยเหล่าน้ีเขา้เป็นหน่วยใหญ่ใน

พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รูปแบบการบริหารในระดบัภูมิภาคเช่นน้ีอาจจะดึงเอาคุณลกัษณะท่ีดี

ของศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภ าคใต ้หรือ ศอ .บต. (Southern Border Provinces 

Administrative Center-SBPAC) มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ องคก์รน้ีจะประสานหน่วยยอ่ยของการ

ปกครองทอ้งถ่ินใหเ้ป็นองคร์วม โดยใหมี้องคก์รแบบท่ีมาจากการเลือกตั้งในองคก์รระดบัน้ีดว้ย คือ 

สภาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (Chamber of Southertn Border Provinces-CSBP) ในส่วนน้ีจะเป็น

กระจายอาํนาจแบบใหม่ในลกัษณะการมอบอาํนาจ (devolution) โดย ศอ.บต. จะเป็นหน่วยงานอ่ึง

อิสระในระดบัภูมิภาคท่ีเขามาดูแลการปกครองทอ้งถ่ินแบบใหม่ซ่ึงจะเป็น“องคก์รการจดัการและการ

บริหารพฒันาแบบพิเศษ ” (special development administration organization) ในการแกปั้ญหาความ

ขดัแยง้และความรุนแรงในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม เพื่อสร้างบูรณาการแห่งชาติ 

ผลท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวา่งการกระจายและบูรณาการจะทาํใหเ้กิดการปกครอง

ทอ้งถ่ินซ่ึงมีองคป์ระกอบเป็นหลายแกน ประสานกนัเป็นตารางไขวด้งัน้ี 

1. องคก์รประสานงานการบริหารและการปกครองจงัหวดัชายแดนภาคใต ้องคก์รน้ีมี  

ลกัษณะคลา้ยกบัศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ศอ.บต.) หรือศูนยอ์าํนวยการ

ยทุธศาสตร์สันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ศยส.) ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อความ 

สมานฉนัท ์(กอส.) หรืออาจจะใชรู้ปแบบองคก์รอิสระอยา่งเช่น “สถาบนัสันติสุขยติุธรรม” โดยมีการ

ตราพระราชบญัญติัจดัตั้งองคก์รทางยทุธศาสตร์เพื่อขบัเคล่ือนในภาพกวา้งเพื่อใหเ้กิดกลไก

ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนท่ีรวมเอาทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ  ซ่ึงองคก์รแบบท่ีเสนอน้ีเป็น

องคก์รบริหารส่วน ภูมิภาคแบบใหม่ท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการอาํนวยการและการแกปั้ญหานโยบายใน

การบริหารในสามจงัหวดัภาคใต ้องคก์รน้ีจะเป็นท่ีรวมขององคก์รปกครองส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ิน 

 ฐานะทางกฎหมายขององคก์รน้ีจะเรียกวา่ “ทบวงการบริหารการพฒันาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้” (Southern Border Provinces Development Administration Bureau--SBPAB) ข้ึนต่อ

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทบวง มีฐานะเทียบเท่าทบวงพิเศษ มีการปกครองส่วนกลางและการ

บริหารงานส่วนทอ้งถ่ินแบบพิเศษในส่วนภูมิภาค การปกครองพิเศษท่ีเรียกวา่ “ทบวงการบริหารการ
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พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ” มีรัฐมนตรีทบ วงเป็นผูดู้แลนโยบาย มีปลดัทบวง รองปลดัทบวงและ

ผูอ้าํนวยการเขตทาํหนา้ท่ีดูแลในแต่ละพื้นท่ีในฐานะขา้ราชการส่วนภูมิภาคแบบพิเศษควบคู่ไปกบั

องคก์รปกครองทอ้งถ่ินในทุกระดบั 

นอกจากน้ีในการบริหารงานของทบวงการบริหารแบบพิเศษของสามจงัหวดัภาคใตย้งัควรมี 

“สมชัชาประชาชนจงัหวดัชายแดนภาคใต้” (Chamber of Southertn Border Provinces-CSBP) อนัเป็น

สภาประชาชนพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นองคก์รตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ เป็นสภาท่ี

ปรึกษาและกลัน่กรองนโยบายภาคประชาชนประกอบดว้ยผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาสนา ผูรู้้ทางการศึกษา

และวฒันธรรม รวมทั้งฝ่ ายปกครองและฝ่ายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นผูป้ระสาน

นโยบายและแผน อาํนวยความยติุธรรม รวมทั้งดูแลตรวจสอบบุคลากรและงบประมาณท่ีนาํลงไปสู่

ระดบัหน่วยจงัหวดั อาํเภอโดยเฉพาะหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินในทุกระดบั เช่นตาํบล เทศบาลและ

จงัหวดั ดูแลแผนยทุธศาสตร์การบริหารงานทั้งทางการเมืองและกระบวนการยติุธรรมในกลุ่มจงัหวดั

ภาคใตช้ายแดนไวท้ั้งหมด สมาชิกหรือองคป์ระกอบองคก์รสภาประชาชนระดบัภาค (regional 

chamber) น้ีจะมาจากตวัแทนภาคส่วนต่างๆของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กล่าวคือมาจากองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน สมาคมธุรกิจในสามจงัหวดั สภาหอ การคา้ สมาคมอุตสาหกรรม องคก์รภาคประชา

สังคม โรงเรียนสอนศาสนา องคก์รทางศาสนา องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) ในดา้นต่างๆ เช่น การ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติ การบรรเทาสาธารณภยั และการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน สถาบนัการศึกษา

อุดมศึกษา องคก์รวชิาชีพต่างๆเช่น ครู แพทย ์พยาบาล อนามั ย ทนายความ นกัธุรกิจผูป้ระกอบการ

รายยอ่ยทั้งชุมชนมุสลิมและพุทธ เกษตรกรและการคา้รายยอ่ย เป็นตน้ องคก์รสภาสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตจ้ะมาจากการเลือกตั้งทางออ้มจากตวัแทนของแต่ละกลุ่มอาชีพและกลุ่มทางสังคมเพื่อ

สภามีความยดึโยงกบัสังคมและชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นตวัแทนใหแ้ก่คนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้น

การบริราชการส่วนภูมิภาคในลกัษณะตวัแทนทางวชิาชีพ (functional representation)  

อาํนาจหนา้ท่ีสาํคญัของสภาน้ีคือกาํหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองและเศรษฐกิจ

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และพิจารณากลัน่กรอง รวมทั้งรับรองจดัสรรงบประมาณเงินอุดห นุน 

(subsidy) ท่ีใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ินฝ่ายต่างๆ รวมทั้งงบประมาณโครงการการพฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใตจ้ากงบประมาณแผน่ดินของรัฐบาลท่ีผา่นทางองคก์รบริหารแบบพิเศษ 

 2. องคก์รปกครองทอ้งถ่ินในระดบัตาํบลและเทศบาลเหมือนรูปแบบเดิม มาจากการเลือกตั้ง

โดยประชาชนในทอ้งถ่ิ น มีอาํนาจในการเก็บภาษีและบริหารงบประมาณการคลงัส่วนทอ้งถ่ินเตม็ท่ี 

มีอาํนาจในการออกขอ้บญัญติั รวมทั้งเพิ่มอาํนาจในการจดัการทอ้งถ่ินในเร่ืองทางศีลธรรม 

วฒันธรรมและประเพณีใหม้ากข้ึน เช่นการกาํหนดเขตปลอดอบายมุข ตาํรวจศีลธรรม ประกาศหา้ม

เยาวชนออกนอกบา้นในยามวกิาลเว้ นแต่มีผูป้กครองอยูด่ว้ย ฯลฯ การกาํหนดนโยบายระดบัทอ้งถ่ิน

จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากสภาผูรู้้ทางศาสนา และประชาชน องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน แบบน้ีตอ้ง

พึ่งตนเองได ้มีการบูรณาการการและมีการจดัการแบบจุดเดียวเสร็จแบบ one-stop services 
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3. องคก์รสภาผูรู้้ทางศาสนาในระดบัตาํบล ไดม้าจากการเสนอช่ือและการเลือกสรรจาก 

คณะกรรมการชุมชนผูน้าํศาสนาอองคก์รภาคประชาชนและสถาบนัการศึกษาในทอ้งถ่ิน สภาน้ีเป็นท่ี

ปรึกษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของสังคมขององคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหมี้จุดเช่ือมต่อ

ในแกนบริหารแบบ matrix สมาชิกท่ีมาจากการคดัสรรน้ี ควรจะตอ้งเป็นกรรมการโดยตาํแหน่งของ

องคก์รปกครองทอ้งถ่ินดว้ยจาํนวน 1 ในสามของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเพื่อใหมี้อาํนาจในการยบัย ั้งใน

กรณีท่ีผูน้าํทอ้งถ่ินกระทาํผดิในทางนโยบายและเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ องคก์รท่ีมีอยูท่ี่น่า

พิจารณาคือสภาวฒันธรรมท่ีในปัจจุบนัมีอยูแ่ลว้โดยการจดัตั้งของกระทรวงวฒันธรรมแต่องคก์รเดิม

ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีในทางปฏิบติัมากนกั องคก์รแบบน้ีมีลกัษณะแบบสภาซูรอท่ีกล่าวถึงขา้งตน้แต่มี

ลกัษณะผสมผสานกบัองคก์รดา้นอ่ืนท่ีไม่ใช่ศาสนาอยา่งเดียว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 109 

การบริหารงาน 
ทบวงการบริหารกจิการจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

Bureau of Southern Border Provinces Administration Affairs 

(BSBA) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลดับริหารกิจการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

สมชัชาการปกครองชายแดนภาคใต ้
 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

           ผูอ้าํนวยการเขต 

เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

สภาเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

รองปลดัทบวงฝ่ายจงัหวดั 

รัฐมนตรีทบวง 

   กาํนนั /ผูใ้หญ่บา้น             กรรมการหมู่บา้น 
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4. ขอ้เสนอรูปการปกครองและบริหารแบบพิเศษเพื่อการบริหารการพฒันาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้จะสอดคลอ้งกบัลกัษณะพิเศษ  3 อยา่ง ระบบการปกครองตนเองของชนชั้นนาํบวกกบัระบบ

กฎหมายตามประเพณี  (วถีิชีวติอิส ลามและมลายู ) และระบบการศึกษาท่ีบูรณาการการศึกษาทาง

ศาสนากบัสามญั สามองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของฐานชนชั้นนาํแห่งอาํนาจในสังคมมุสลิมปัตตานี 

ยะลาและนราธิวาส 
 4.1 การปกครองดว้ยตนเองหมายความว่ า การปกครองแบบท่ีใหอ้าํนาจผูน้าํทอ้งถ่ินในการ

จดัการดว้ยตนเอง ชนชั้นนาํทางศาสนาและผูน้าํทอ้งถ่ินควรมีอาํนาจในการปกครองทอ้งถ่ิน 

องคป์ระกอบคือมีชนชั้นนาํทอ้งถ่ินช่วยกนัปกครองและบริหาร หรือระบบสภาซูรอ  ตดัสินใจโดย

ปรึกษาหารือร่วมกนัในสภาชุมชน  (deliberative democracy/dialogue) การปกครองทอ้งถ่ินและการ

กระจายอาํนาจทอ้งถ่ินอยา่งเตม็ท่ี  เช่นการเลือก ตั้งทอ้งถ่ินในระบบเดิมท่ีมีอยู ่โดย ผสมผสาน การ

เลือกตั้งและการเลือกสรรผูน้าํทอ้งถ่ิน ในแบบสภาซูรอ รูปแบบท่ีอาจจะตามมาในอนาคตคือการใช้

รูปการปกครองทอ้งถ่ินแบบพิเศษแบบกรุงเทพมหานครเช่นการเลือกตั้งผูว้า่ราชการจงัหวดั 

4.2 ระบบการศึกษาแบบบูรณาการ  บูรณาการการศึกษาในทางศาสนาและสามญัโดยให้

ทอ้งถ่ินจดัการดูแลกนัเอง มีการออกพระราชบญัญติัการศึกษาพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และแผน

ยทุธศาสตร์การศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในอดีต รัฐไทยมองวา่ระบบการศึกษาดั้งเดิมของปัตตานี

เป็นตวัสร้างความเขม้แขง็ของอตัลกัษณ์มลายมุูสลิมปัตตานี  จึงเขา้มาเปล่ียนระบบการศึกษาและ

กดดนัใหย้อมรับอตัลกัษณ์  แต่ในปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาควรจะเป็นศูนยก์ารสร้างอตัลกัษณ์

ผสมผสานหลากหลายทางวฒันธรรมและสร้างชนชั้นนาํใหม่ ระบบการศึกษาทั้งระดบัตาดีกา  

ปอเนาะและการศึกษาชั้นประถมศึกษา มธัยมศึกษา ควรเป็นระบบบูรณาการทั้งศาสนาและสายสามญั

ผา่นระบบการวางแผนร่วมกนัในแผนยทุธศาสตร์การศึกษา และร่วมกนัในการทาํงานผา่นเวทีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการปกครองส่วนภูมิภาค 

4.3 พฒันาระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี  หรือระบบยติุธรรมทางเลือก 

ยติุธรรมชุมชน โดยการประสานกบัองคก์รสันติยติุธรรมสร้างความชอบธรรมในอาํนาจการเมืองการ

ปกครอง (Legitimate political authority) เพื่อทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ไวว้างใจต่ออาํนาจของกฎหมาย   

ส่วนการปกครองและการบริหารในระดบัหมู่บา้นและชุมชนจะตอ้ง ปลอดภยั และมัน่คงดว้ย ให้

กระทรวงยติุธรรมรับผดิชอบในการพฒันาแผนยทุธศาสตร์ยติุธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อให้

สามารถอาํนวยการใหเ้กิดการใชก้ฏหมายอิสลามท่ีเก่ียวกบัครอบครัวและมรดกตามแนวทาง เม่ือมี

การกาํหนดวา่ “พระราชบญัญติัประมวลกฎหมายแพง่บรรพ 5-6 วา่ดว้ยครอบครัวแล ะมรดกใชบ้งัคบั

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ในปี พ.ศ. 2478 โดยใหข้อ้บงัคบัสาํหรับใชป้กครองบริเวณ 7 หวัเมือง ร.ศ. 120 ยงัคง

ใชใ้นจงัหวดัปัตตานี ยะลา และสตูลอยูต่ามเดิม ” และแนวทางท่ีมีการประกาศใชก้ฎหมายอิสลามใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นปี พ.ศ. 2489 แต่ไม่มีการดาํเนินการในระยะต่อมา 
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  การมีศาลทางศาสนาอิสลามใชบ้งัคบัต่อประชากรมุสลิมจะช่วยใหเ้กิดการจดัระบบ

การศึกษาอิสลาม การกาํหนดหลกัสูตรการศึกษาบูรณาการศาสนา หลกัสูตรโรงเรียนตาดีกา และมี

บทบาทช่วยสนบัสนุนในการจดัการเร่ืองเงินอิสลาม เช่นระบบเงินซากาต เป็นตน้  

 5.  ระบบการจดัการความมัน่คงข องหมู่บา้นและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบญัญติั

ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ .ศ. 2551 ตามโครงสร้างใหม่ของกฏหมายฉบบัน้ีผูใ้หญ่บา้นมีอายกุารดาํรง

ตาํแหน่งจาถึงเกษียนอาย ุ 60 ปี ควรมีการปรับปรุงการทาํงานของคณะกรรมการหมู่บา้นใหมี้ความ

มัน่คงและมีส่วนร่วมมากข้ึน คณะกรรมการหมู่บ้ านจะเป็นรูปสภาซูรอของหมู่บา้น เพื่อขบัเคล่ือน

การพฒันาในระดบัฐานราก คณะกรรมการหมู่บา้นจะประกอบดว้ยคณะกรรมการโดยตาํแหน่งคือ

ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สมาชิก องคก์รปกครองทอ้งถ่ินหรือองคก์รในหมู่บา้น ส่วน

คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจะมีประมาณ 10 คน ในระบบใหม่จะ มีผูน้าํศาสนา ผูน้าํปกครองทอ้งถ่ิน 

ผูน้าํธรรมชาติ และปลดัอาํเภอเป็นท่ีปรึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษาน้ีจะตอ้งทาํหนา้ท่ีเหมือนสภาซู

รอชุมชน โดยมีการสนบัสนุนเช่ือมโยงกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และสภาประชาชนในระดบั

ภูมิภาคท่ีตั้งข้ึนมา นอกจากน้ี หน่วยการปกครองทอ้งท่ีควรจะมี หน่วยงานในดา้นความยติุธรรม

ชุมชนในระดบัหมู่บา้นโดยการประสานของกระทรวงยติุธรรมเพื่อทาํใหเ้กิดการยติุธรรมทางเลือก 

ในอีกดา้นหน่ึงระบบการป้องกนัชุมชนจะตอ้งมีชุดชรบ . และตาํรวจชุมชนเพื่อสนบัสนุน

กระบวนการยติุธรรมในหมู่บา้น พร้อมกนันั้นก็จะมีท่ีปรึกษาเทตนิคทางการทหา รและความมัน่คง

โดยทหารหน่วยเฉพาะกิจหรือชุดปฏิบติัการมวลชนของทหารมาสนบัสนุนในกรณีท่ีมีปัญหาความ

มัน่คง ในกระบวนการดงักล่าว หน่วยการปกครองทอ้งท่ีเป็นฐานสนบัสนุนการปกคารองทอ้งถ่ินและ

การปกครองส่วนภูมิภาคโดยข้ึนต่อจงัหวดัและอาํเภอในแบบเดิม แต่จะสนบัสนุนในดา้นการพั ฒนา

และความมัน่คง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        หน่วยปกครองท้องที ่

คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) 
ระบบการป้องกนัตนเองของชุมชน 

 ระบบยติุธรรมชุมชน 
ท่ีปรึกษาความมัน่คง 

ทางการทหาร 

ตาํรวจชุมชน 
ชุดรักษาความสงบหมู่บา้น 

คณะกรรมการสภาท่ีปรึกษา

ในชุมชน (สภาซูรอ) 
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นอกจากน้ีระบบการปกครองพิเศษยงัตอ้งมีความหลากหลายเช่ือมโยงเป็นกลุ่มของระบบ

ยอ่ยอีกหลายระบบท่ีสะทอ้นการต่อสู้ทางสัญลกัษณ์ ระบบยอ่ยรองรับน้ีมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนัคือ

ปลดเปล้ืองภาวะการต่อสู้แยง่ชิงสัญลกัษณ์เพื่อแ กปั้ญหาความยติุธรรมในทางสังคม เศรษฐกิจและ

วฒันธรรมไปพร้อมๆกนั ระบบยอ่ยเหล่าน้ีไดแ้ก่ระบบการบริหารในพื้นท่ีพิเศษท่ีซบัซอ้น

ประกอบดว้ยระบบผูน้าํ ระบบการปกครองทอ้งถ่ิน ระบบยติุธรรม ระบบการศึกษา ระบบราชการ 

ระบบการพฒันาเศรษฐกิจ ระบบวฒันธรรม ระบบการจดัการความขดัแย้ งและความมัน่คงในชุมชน 

รวมทั้งระบบสวสัดิการสังคมบนฐานของชุมชน ระบบยอ่ยในท่ีน้ีประกอบดว้ย 10 ระบบเป็น เกาะ

กนัเหมือนรังนก (nested model) ซ่ึงจะช่วยอาํนวยความยติุธรรมและแกค้วามขดัแยง้ในจงัหวดั

ชายแดนใตใ้นท่ีสุด    

   

ระบบพเิศษย่อย ลกัษณะพเิศษของการบริหารและการเมือง 

1. ระบบการบริหารพื้นท่ีพิเศษ ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(regional organization) 

2. ระบบผูน้าํ สภาประชาชน หรือสภาทอ้งถ่ิน หรือสภาอูลามะ 

3. ระบบการปกครองทอ้งถ่ิน ผสมผสานการเลือกตั้งในระบบเก่าหรือสภาซูรอ สภาวชิาชีพ 

4. ระบบยติุธรรม ระบบยติุธรรมทางเลือก ระบบกฎหมายแบบอิสลาม 

5. ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาแบบบูรณาการทั้งทางสามญัและศาสนาคุณธรรม 

6. ระบบราชการ ระบบราชการแบบท่ีเป็นตวัแทนตามสัดส่วนประชากรในทอ้งถ่ิน 

7. ระบบพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน การลงทุนพิเศษในระบบเศรษฐกิจแบบมุสลิมโดยใหอ้งคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ินรับผดิชอบ 

8. ระบบวฒันธรรม การใชร้ะบบสองภาษาในสถานท่ีราชการและในโรงเรียน 

9. ระบบการจดัการชุมชน ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและสานเสวนาความขดัแยง้ในชุมชน 

10. ระบบสวสัดิการ กองทุนชุมชน กองทุนสหกรณ์แบบไร้ดอกเบ้ีย องคก์รซะกาต 

  

กล่าวโดยสรุป เพื่อใหไ้ดรู้ปแ บบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสม แนวคิดท่ีไดม้าจาก

การศึกษาก็คือ การผสมผสานและบูรณาการ การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะ

พิเศษของการเมืองการบริหารและอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม พร้อมทั้งมีการจดัการ ทรัพยากรหรือ

งบประมาณของทอ้งถ่ิน ใหพ้อเพียงและมีประสิทธิภาพ มีทั้ งองคป์ระกอบ พร้อมกบัการกระจาย

อาํนาจ กล่าวในอีกแง่หน่ึงก็คือการกระจายอาํนาจตอ้งทาํในลกัษณะผสมผสานท่ีดึงเอาองคป์ระกอบ

ในเน้ือหารูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินในระดบัยอ่ยหรือจุลภาคมาประสานกบัการบริหารจดัการท่ีดี

หรือหลกัธรรมรัฐในระดบัมหภาค ดึงเอาองคป์ระกอบในดา้นเอกลกัษณ์ท างวฒันธรรม และหลกั

คุณธรรมในทางศาสนามาร่วมกบัการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในระดบั
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ยอ่ยคือระดบัตาํบลและหมู่บา้น ในขณะท่ีมีองคป์ระกอบในดา้นการเงินการคลงัและการบริหารงานท่ี

ดีท่ีเกิดจากการประสานหน่วยยอ่ยเหล่าน้ีเขา้เป็นหน่วยใหญ่ในพื้นท่ีจงัหวดัช ายแดนภาคใตใ้นรูป

ทบวงการปกครองพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยไม่ขดักบัหลกัการรัฐเด่ียวของประเทศไทย  
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