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มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและภาพอนาคต คืนสูสันติชายแดนภาคใต เปนหนังสือที่ประกอบดวย

บทความของนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิทั้งจากสวนกลางและนักวิชาการทองถ่ิน ที่สนใจศึกษาปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต โดยคนควาจากขอมูลเอกสารและการลงพ้ืนท่ี เพ่ือศึกษาสภาพความเปนจริงของสถานการณที่เกิดข้ึน 

และนําเสนอความรู ความคิดเห็น อันจะนําไปสูการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหเกิดความสงบรมเย็น

 ปญหาความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีเหตุมาจากหลายปจจัย ทั้งภายในและภายนอก 

ทั้งปญหาที่สั่งสมมาตั้งแตอดีตและที่เกิดขึ้นใหม ปรากฏการณที่เกิดข้ึนในปจจุบันคือปญหาความรุนแรงท่ีมีอยูอยาง

ตอเนื่อง เปนที่นาวิตกวาปญหาจะบานปลาย จนหาทางแกไขไดยากยิ่งขึ้น 

 ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น ตองอาศัยความรวมมือรวมใจกันหลายฝาย ทั้งฝายปกครอง

กระบวนการยุติธรรม การศึกษา ฯลฯ โดยมีพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งคือ การเรียนรูทําความเขาใจถึงความเปนมา

ในอดีต ประวัติศาสตร การเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจ และลักษณะสังคมของทองถิ่น ในปจจุบันการศึกษา

และทําความเขาใจวิถีชีวิต อันประกอบดวยขนบธรรมเนยีม ประเพณี การศึกษา คติความเชื่อซึ่งเปนอัตลักษณของ

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต สิ่งเหลานี้มีปจจัยพื้นฐานที่เปนตัวกําหนดคือศาสนาอิสลามซ่ึงผูมีสวนเกี่ยวของ

ในการแกไขปญหาควรศึกษาในเร่ืองน้ีใหลึกซ้ึง นอกจากน้ีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุลักษณะภูมิประเทศ

ทีม่ผีลตอการตัง้ถิน่ฐานของประชาชน การประกอบอาชพี การดาํรงชวีติ อันมลีกัษณะเฉพาะแตกตางจากประชาชน

ในภาคอ่ืนของประเทศ

 การเรยีนรูนโยบายและการดาํเนนิการในอดตีทีผ่านมา ในดานตางๆ โดยเฉพาะดานการปกครองและวฒันธรรม 

ซึ่งกระทบตอสภาพจิตใจของประชาชนในทองถิ่นชายแดนภาคใตเปนอยางยิ่ง การนําขอผิดพลาดในอดีตมาเปน

บทเรยีนในการแกไขปญหาในปจจบุนั ยอมเปนสิง่ทีค่วรคาํนงึ หรอืกรณตีวัอยาง เพือ่การศกึษาถงึลักษณะของชมุชน 

ทั้งประวัติความเปนมา ลักษณะของประชากร ศาสนา การแกไขปญหารวมกัน ความรวมมือ ขอขัดแยง วิธีแกไข

ปญหาของชมุชน กรณศีกึษาดงักลาวจะเปนตวัอยางเพือ่เปรยีบเทยีบกบัชมุชนอืน่ เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหา 

ประเดน็ตางๆ ทีก่ลาวมาลวนปรากฏอยูในบทความของนกัวชิาการผูทรงคุณวฒุใินหนังสือเลมนีแ้ลว การแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต จําเปนตองใชพลังความรู ความคิด ความศรัทธา ความจริงใจ กระทรวงวัฒนธรรมจึงหวังวา

หนังสือเลมนี้ จะเปนสวนหน่ึงในการแกไขปญหาอันยุงยากซับซอน เพ่ือจะนําไปสูภาพอนาคตของความสงบสุข

คืนสูสันติชายแดนภาคใต ไดอีกทางหนึ่ง

(นางสุกุมล คุณปลื้ม)

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
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 ปญหาการกอความไมสงบและสถานการณความรนุแรงทีเ่กดิข้ึนอยางตอเนือ่งใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต 

เปนเรื่องซับซอนยากท่ีจะอธิบายถึงสาเหตุและสภาพความขัดแยงที่เกิดขึ้นใหบุคคลอื่นเขาใจในระยะเวลาอันสั้น

แมสถานการณจะมีความรุนแรงมากขึ้นในชวงหลายปมานี้ แตก็มีหนวยงานตางๆ รวมกันแกไขสถานการณใหดีขึ้น

 ปญหาที่เกิดข้ึนมีปญหาหลายอยางท้ังภายในและภายนอก ที่มองเห็นและมองไมเห็น เขามาเก่ียวของ

พรอมๆ กัน และทุกอยางมีความสัมพันธกันหมด ซึ่งเราตองพยายามวิเคราะหมองหาความสัมพันธของส่ิงเหลานี้

เพือ่ทีจ่ะแกปญหาทีเ่กดิข้ึนไดอยางถกูตองเหมาะสม ท่ีผานมาสงัคมไทยรบัรูเรือ่งราวของประชาชนชาวไทยใน ๓ จงัหวดั

ชายแดนภาคใตนอยมาก สวนใหญเปนการรับรูจากการศึกษาในระบบที่จํากัดและผานสื่อมวลชน ทําใหไมเห็นภาพ

ความเคล่ือนไหวที่เกิดข้ึนในชุมชน จึงไมเห็นความซับซอนของปญหาความไมเปนธรรมและความเขาใจสถานการณ

ทีเ่ปนจรงิในพืน้ที ่ประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมเปนประเดน็สําคญัประเดน็หน่ึงของปญหา ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต 

ซึง่เปนกระบวนการสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับปญหาท่ีเกดิขึน้ การศึกษาประวัตศิาสตรจะทําใหรูรากเหงาของ

ปญหาความขัดแยง และมองเห็นความแตกตางในปจจบุนันัน้ เกดิจากความเขาใจหรอืตีความอดตีตางกนั การยอนรอย

ประวัติศาสตรและมุมมองเก่ียวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรจากคนในทองถิ่น ที่ตางกันในวัฒนธรรม 

ขนบประเพณี ศาสนา ภาษา และชาติพันธุ อาจนําเราสูความเขาใจเร่ืองการอยูรวมกันทามกลาง ความหลากหลาย

ไดชัดเจนขึ้น

 กระทรวงวฒันธรรมจงึไดจดัพมิพหนงัสอื มติวิฒันธรรม ประวตัศิาสตรและภาพอนาคต คนืสูสนัตจิงัหวดั

ชายแดนภาคใต ขึ้นโดยไดรับความรวมมือจากบรรดาผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในเร่ืองปญหาภาคใตเรียบเรียง

บทความทีแ่สดงใหเหน็ถงึปญหาในมมุมองทางดานวฒันธรรม โดยหวงัเปนอยางยิง่วาหนงัสือเลมนีจ้ะใชเปนแนวทาง

ในการแกไขปญหาจงัหวัดชายแดนภาคใตไดอยางสันติวิธี

(นายสมชาย เสียงหลาย)

 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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 หนังสือมิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและภาพอนาคต คืนสูสันติจังหวัดชายแดนภาคใตเลมนี้ เปนการ

นาํเสนอบทความทีไ่ดรวบรวมจากนกัประวตัศิาสตรนกัวจิยัและนกัวชิาการหลายทาน ทีไ่ดสรางผลงานอยางตอเนือ่ง

เพ่ือเปนทีย่อมรับกันอยางกวางขวางในแวดวงนกัวิชาการท้ังหลายวา เปนผูทีม่บีทบาทตอการนําเสนอแนวคิดในการ

แกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ที่นาเชื่อถือ

 บทความของผูเขียนแตละทานถอืเปนเอกสทิธิค์วามคดิ ทีไ่ดกลัน่กรองจากความรูจากประสบการณทีท่รงคณุคา 

หลายทานทุมเทเวลาและเดินทางไปสถานท่ีตางๆ และพบผูคนมากมาย จึงจะมารอยเรียงเขียนบทความตางๆน้ีได 

จึงตองขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

 มกีารปรารภกนัอยูเสมอวา เมือ่มองประวตัศิาสตรหรอือดีตยงัไมชดัเจนแลว ภาพปจจบุนัจงึเปนภาพทีข่าด

ความกระจางชัด ยอมสงผลใหภาพอนาคตท่ีควรจะเปนไปย่ิงสับสนมากข้ึน ความจริงท่ีเกิดขึ้นในประวัติศาสตร 

โดยมองแตดานใดดานหนึ่งเพื่อประโยชนแกตนเอง ยอมทําใหประวัติศาสตรชายแดนใตถูกบิดเบือนไป ดวยเหตุนี้ 

จาํเปนตองใชการเช่ือมโยงเน้ือหาและแนวคิดของนักวชิาการแตละทานท่ีนาํเสนอ มาเช่ือมประสานเพ่ือยงัประโยชน

ตอการท่ีจะใหองคกรทีเ่กีย่วของนาํไปปรบัใชเพือ่นาํสนัตสิขุกลบัคนืมา ในบางบทความอาจจะมกีารกลาวถงึเหตกุารณ

ของความรุนแรงในอดีตที่เกิดขึ้นมาแลว และเปนอุธาหรณสอนใจวา หากใหสิ่งเหลานั้นเกิดขึ้นอีก ยอมกอใหเกิด

ความสับสนวุนวายไมมีวันจบสิ้น

 เหตกุารณทีเ่กดิข้ึนในจงัหวดัชายแดนใตอนัเปนสวนหนึง่ของประเทศไทย จาํเปนอยางยิง่ทีค่วรมอีงคกรและ

หนวยงานตางๆ เขาไปมีสวนรวมในการแกไข จงึจะสําเร็จลลุวงได ดงันัน้ทกุคนควรรับรูและมสีวนในการแกปญหาดวย

 หนงัสอืมติวิฒันธรรม ประวัตศิาสตรและภาพอนาคต คืนสูสนัตจิงัหวดัชายแดนภาคใต จงึมคีวามปรารถนา

ที่จะใหทุกคนไดรูและเขาใจและวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรม และเปนขอมูลที่ทรงคุณคาเพื่อนําไปสู

การปรับใชในการแกปญหาอยางเปนระบบ ซึ่งยอมเกิดมรรคผลอยางแนแทตอไป

นายเขมชาติ เทพไชย

บรรณาธิการ
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 หนังสือมิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและภาพอนาคต คืนสูสันติจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย

บทความของนักวิชาการหลายทาน เนื้อหากลาวถึงประวัติศาสตร วัฒนธรรม วิถีชีวิต กลุมชาติพันธุ ประเด็นปญหา

และความผิดพลาดในการวางนโยบายและการดําเนินงานของรัฐในอดีต ตลอดจนเสนอแนวทางแกไขเพื่อใหจังหวัด

ชายแดนภาคใตคืนสูสันติ

 พัฒนาการของเมอืงในจงัหวดัชายแดนภาคใตตัง้แตสมยักอนประวตัศิาสตรจนถงึปจจบุนั รวมทัง้อาณาจักร

ตาง ๆ ทีต่ัง้ขึน้บนคาบสมทุรมลาย ูเชน ลงักาสกุะ ศรวีชิยั ตามพรลงิค ความสมัพนัธของอาณาจกัรอยธุยากบัปตตานี

ในฐานะที่ปตตานีเปนรัฐบรรณาการ และบทบาทของเมืองนครศรีธรรมราชในจังหวัดชายแดนภาคใต ความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจของปตตานีในฐานะเปนเมืองทาคาขายกับนานาชาติ สถานะของปตตานีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

การตอสูทางการเมืองของกลุมบุคคลและองคกรทางการเมือง ไดกลาวถึงไวในบทความเรื่อง สามจังหวัดชายแดน

ภาคใตในประวัติศาสตรไทยกอนสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน ของ ศาสตราจารย ดร.ครองชัย หัตถา

 บทความเร่ือง วฒันธรรมมลายมูสุลมิสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ของอาจารยโชคชัย วงษตานี กลาวถึง

ศาสนาและวัฒนธรรมที่ถูกนํามาเปนขออางและเงื่อนไขที่ทําใหเกิดความขัดแยง เนื่องจากประชาชนในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตมีความแตกตางจากประชาชนในภูมิภาคอื่นของประเทศ ทั้งชาติพันธุ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม 

สิ่งเหลานี้มีพื้นฐานมาจากหลักและท่ีมาของวัฒนธรรมอิสลาม อันประกอบดวยวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไดและ

เปลี่ยนแปลงไมได การศึกษาที่มีการศึกษาเรื่องศาสนานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับของรัฐบาล เชน โรงเรียน

ตาดีกา โรงเรียนปอเนาะ นอกจากน้ี วัฒธรรมเก่ียวกับความเปนอยู ประเพณีปฏิบัติตั้งแตเกิดจนสิ้นชีวิต ลวนมี

ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงการละเลนตาง ๆ การเรียนรูและศึกษาใหเขาใจในวัฒนธรรมของกลุมชนอื่นอยางลึกซึ้ง

จึงเปนพื้นฐานของการอยูรวมกันอยางสันติ

ความหลากหลายที่ไมหลากหลาย เปนอีกบทความหน่ึงของอาจารยโชคชัย วงษตานี ที่เสนอแนวคิด

ในการอยูรวมกันของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ประกอบดวยกลุมชนตางชาติพันธุ ศาสนา 

ประเพณีและวัฒนธรรม โดยเปรียบเทียบกับดอกไมหลากสีในชอเดียวกัน ในบทความน้ีไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับ

ความหลากหลายวา เปนความหลากหลายทีแ่ทจรงิหรอืไม ในสภาวะทีท่กุฝายตางหลงใหลและเชือ่วาความหลากหลาย

คอืตนทุนและความรํา่รวยของพืน้ท่ี ประเดน็ท่ีกลาวถงึคอื ความสงสยัในความจรงิใจของรฐัในการปฏบิตับิางประการ

ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ขณะทีร่ฐัตองการสรางความกลมกลืน แตความกลมกลืนดงักลาวคอืการทีค่นในทองถิน่

ถูกกลืน บทสรุปของบทความนี้กลาววา มลายูมุสลิมถูกมองวาเปนผูสรางปญหาดานความมั่นคงของรัฐ เปนกลุมชน

ที่ไมยอมรับความหลากหลาย พวกเขาถูกควบคุมโดยกฎหมายและนโยบายของรัฐ จึงเปนความหลากหลายท่ีไม

หลากหลาย ซึง่กลุมชนแตละกลุมตองเปดใจกวาง ยอมรับอดุมการณและความเช่ือของกลุมชนอ่ืน ประการสําคญัคือ

การอยูรวมกันทามกลางความหลากหลายจะตองอยูดวยกันโดยไมขัดตอความเช่ือและบทบัญญัติทางศาสนา และ

ไมใชการยอมรับฝายใดฝายหนึ่งที่มีอํานาจเหนือกวา

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ เสนอบทความเร่ือง การใชมิติทางวัฒนธรรมแกปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต กลาวถึงชีวิตวัฒนธรรมคือการดํารงชีวิตของคน สวนศิลปวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวกับชีวิตจิตวิญาณ
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หรอืความรูสกึทีด่แีสดงถงึจติใจทีง่ดงามมคีวามเมตตาสูง การใชมติทิางวัฒนธรรมหรือศลิปวฒันธรรมในการแกปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต จึงเปนเรื่องที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน ผูเขียนไดกลาวถึง ศิลปะการแสดง เชน ร็องแง็ง 

ไวโอลิน หนังตะลุง โนรา มะโยง ฯลฯ ซึ่งจะนอมนําใจใหมีความละเอียดออนและสอดแทรกคติชีวิตท่ีดี วรรณกรรม

ประเภทมุขปาฐะ เชน เพลงรองเรือจะแฝงจริยธรรมไวในคํารอง ปริศนาคําทายทําใหเขาใจสภาพธรรมชาติและสราง

ความสัมพันธที่ดีตอกัน สวนวรรณกรรมลายลักษณ เชน เรื่องพระรถเมรี รามเกียรต์ิ จะเปนประโยชนในการนําเอา

พฤติกรรมของตัวละครมาเปนตัวอยางในการประพฤติปฏิบัติตนของคนในสังคม

 บทความเรื่อง มลายู : วัฒนธรรมรากเหงา ของอาจารยอัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง เปนเรื่องสะทอน

ความเหน็ในเชงิลบตอการดาํเนนินโยบายของรฐับาลโดยตัง้ประเดน็วา คนไทยบางสวนมคีวามคดิวา มสุลมิอยูทีไ่หน

มแีตเรือ่งวุนวาย อนัเปนการสรปุจากการรับฟงขาวสารทีไ่ดรบัจากส่ือโดยไมศกึษาคนควาเร่ืองเบือ้งหลงัความเปนมา

เชิงลกึ การแกปญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตตัง้แตวนัท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และยอนไปอกี ๔๐-๕๐ ปทีผ่านมา 

มีผลสรุปถึงความลมเหลวนับครั้งไมถวน และผลกระทบจากความลมเหลวดังกลาวไดเพิ่มความหวาดกลัว 

ความหวาดระแวงในกลไกของรัฐมากยิง่ขึน้ การเรยีนรูเรือ่งโครงสรางของสงัคมมลายูมสุลมิในจังหวดัชายแดนภาคใต

จงึเปนสิง่ทีจ่าํเปนเพ่ือการเรียนรูพืน้ฐานสําคญัของสังคมในประเทศไทย และไดกลาวถึงมสัยดิและบทบาทหนาทีข่อง

มสัยดิ โรงเรยีนตาดีกา สถาบันฝกทกัษะการทองจาํ อลักุรอาน โรงเรียนปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

ซึ่งเปนสถาบันสําคัญของสังคมมลายูมุสลิม และไดกลาวถึงมิติทางประวัติศาสตร คือความเปนมาของรัฐปตตานี 

มติทิางศาสนาท่ีชาวมสุลมิมีกระบวนการสรางการเรยีนรูตัง้แตแรกเกดิจนถงึหลมุฝงศพ วถิธีรรมอสิลามเปนส่ิงท่ีมสุลมิ

ทุกคนตองเรียนรู มิติทางวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมมลายูซึ่งการปฏิบัติใด ๆ จะไมขัดกับหลักศาสนา ประการสําคัญ

ไดกลาวถึงการใชกําลังในการแยกสลายชุมชน การปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังไดกลาวถึง

วัฒนธรรมการละเลน จารีตประเพณี ซ่ึงเปนวิถีการดํารงชีวิตของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ที่จะตอง

ทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง

 ศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสวุรรณ เสนอบทความเร่ือง ศกึษาประวตัศิาสตรใหม : สยามกบัปาตานี

ในระบบบรรณาการถึงการปกครองแบบพิเศษ แนวทางหน่ึงในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตมีผูเสนอให

จัดการปกครองจังหวัดปตตานีใหเปนรูปแบบพิเศษเรียกวา นครปตตานี ลักษณะเดียวกับกรุงเทพมหานครและ

เมืองพัทยา ซึ่งมีทั้งผูเห็นดวยและคัดคานและแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อยางหลากหลาย ผูเขียน ไดเสนอภูมิหลัง

ความเปนมาของลักษณะการปกครองท่ีไทยใชกับปตตานีตั้งแตสมัยอยุธยาถึงปจจุบัน กลาวคือในสมัยอยุธยาและ

รัตนโกสินทรปตตานีมีฐานะเปนรัฐบรรณาการของไทยคือ ยอมรับในอํานาจท่ีเหนือกวา แตบางเวลาท่ีเห็นวาตนมี

กาํลงัเขมแขง็กเ็ปนกบฏ จนตองมกีารใชกาํลงัปราบปราม ตอมาในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั 

ไทยไดรบัแรงบีบคัน้จากลัทธลิาอาณานิคมของประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝร่ังเศส ทาํใหไทยตองปฏิรปู

การปกครองโดยการรวมศูนยอํานาจการปกครองไวที่สวนกลาง และจัดความสัมพันธกับหัวเมืองและประเทศราช

เสียใหม ในการจัดการปกครองหัวเมืองมลายู พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความไม

เหมาะสมและไมสะดวกในการปกครองแบบเทศาภิบาล และความจําเปนในการแกปญหาในการตอสูกบัอทิธพิลของ

องักฤษ จากการเจรจา ไทยรกัษาปตตานีไวไดในอาณาเขต ตอมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั 

มีความขัดแยงตึงเครียดจนตองแกไขระเบียบราชการใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่นซึ่งมีลักษณะพิเศษ แสดงถึง

การยอมรับในอัตลักษณและบทบาทของมุสลิมในทองถิ่นมากขึ้น ครั้นถึงในยุครัฐบาลประชาธิปไตย ความขัดแยง



ยงัคงมีอยู เจาหนาท่ีไดสรางความเดือดรอนจนตองเสนอ คาํขอรอง ๗ ประการ เพ่ือใหรฐับาลและแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต ผูเขยีนไดเสนอความเห็นวา ระบบการปกครองใด ๆ ยอมเกดิจากสภาพความเปนจรงิในทองถ่ินนัน้ ๆ 

และการจัดระบบความสัมพันธกับอํานาจที่เหนือกวาเปนสาํคัญ

 การเผยแพรความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรของชุมชน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนที่ชาวบานสวนใหญ

นบัถอืศาสนาพุทธซ่ึงอยูทามกลางชุมชนมุสลมิ เปรียบเสมือนชุมชนไขแดง ทีต่องฝาฟนอปุสรรคความยากลําบากตาง ๆ 

อันจะเปนกรณีศึกษาของการอยูรวมกันในชุมชนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม โดยศึกษาจากหมูบานเชิงเขา 

หมู ๔ ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ผูศึกษาไดกลาวถึงตํานานความเปนมาของหมูบาน 

การชวยเหลือเก้ือกูลกันของชาวบาน การประนีประนอมระหวางวัดและมัสยิด การชวยเหลือกันในประเพณีทองถิ่น

เทาที่บทบัญญตัิทางศาสนาอนุญาต การลงแรงชวยเหลือกันในการเกี่ยวขาว การไหวตายายโนรา เปนความสัมพันธ

ที่เหมาะสมระหวางชาวไทยพุทธและมุสลิมในหมูบาน รวมท้ังการรวมกลุมกันทางดานเศรษฐกิจ เชน กลุมแมบาน 

กลุมออมทรัพย หรอืการกินนํา้ชา คอืการรวมทนุสนบัสนนุเพือ่ชวยเหลือผูประสบปญหาเร่ืองสวนตัวทีต่องใชเงนิ เชน 

ประสบอุบัติเหตุ การแกปญหาโจรผูรายท่ีตองวางตัวใหเหมาะสม พยายามไมใหเกิดความขัดแยงทั้งกับผูรายและ

เจาหนาที่ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีหมูบานชุมชนไขแดงตองปฏิบัติเพ่ือความอยูรอด และประเด็นตาง ๆ ที่กลาวถึงนั้น 

ผูชวยศาสตราจารยปยะ กจิถาวร ไดศกึษาและเสนอไวในบทความเร่ือง เขาใจ เขาถงึและพฒันา ผานประวตัศิาสตร 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษาบานเชิงเขา หมูที่ ๔ ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัด

นราธิวาส

 จากบทความตาง ๆ ของนักวิชาการท่ีนําเสนอ เปนการแสดงขอมูล ความรู ความคิดเห็น อันเปนสวนหนึ่ง

ในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยความหวังที่จะนํามิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและเสนอภาพอนาคต 

เพื่อคืนสันติสูจังหวัดชายแดนภาคใต
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๑

 สิ่งที่คนไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใตและคนไทยท่ัวไปควรภาคภูมิใจประการหน่ึง ไดแก การปรากฏ

หลกัฐานทางประวตัศิาสตรและโบราณคดมีากมาย ทีบ่งบอกถงึพัฒนาการทางสงัคมของจงัหวดัชายแดนภาคใต ตัง้แต

สมัยโบราณมาจนถึงปจจุบัน แมวาการอธิบายความสัมพันธของเหตุการณตาง ๆ ในอดีตเปนเรื่องยากและหม่ินเหม

ตอความรูสึกขัดแยง แตก็มีความจําเปนที่จะตองอธิบายใหเขาใจตรงกัน อารยประเทศทั้งหลายจึงเลือกที่จะใหมี

การศึกษาประวัตศิาสตรทีถ่กูตองตัง้แตเยาววยั เมือ่เติบโตเปนผูใหญจะไดไมขดัแยงกนัอกี กรณสีามจังหวัดชายแดน

ภาคใตก็เชนเดียวกัน นาจะถึงเวลาที่ทุกฝายหันมาศึกษาเรียนรูและเปนเจาของประวัติศาสตรรวมกัน ความรุนแรง

บาดหมางตาง ๆ ทีเ่คยมีมาและกําลงัเปนอยูอาจบรรเทาเบาบางลงไดหากไดเขาใจซ่ึงกนัและกัน ดกีวาตางฝายตางเขาใจ

และถือประวัติศาสตรกันคนละฉบับ แลวราดนํ้ามันจุดไฟโยนใสกันและกันดังเชนที่เปนอยูทุกวันนี้

ÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμ Œ¡‹Í¹ÊÁÑÂÊØâ¢·ÑÂ

 สามจังหวัดชายแดนภาคใตในสมัยโบราณ เปนที่ตั้งของอาณาจักรลังกาสุกะ หลักฐานเอกสารจีนตั้งแต

พทุธศตวรรษท่ี ๑๑ เปนตนมา ระบุวาลงักาสกุะเปนอาณาจกัรมาตัง้แตพทุธศตวรรษท่ี ๗ ตอเน่ืองมาถงึศตวรรษท่ี ๑๑ 

ลังกาสุกะเร่ิมสงทูตและติดตอคาขายกับจีน และมีบทบาทสําคัญในการเปนศูนยกลางการคาบนคาบสมุทรมลายู 

โดยเฉพาะเม่ือนักเดินทางผานจากปลายแหลมญวนตรงมายังดินแดนลังกาสุกะ ลังกาสุกะในสมัยนั้นไมตางกับรัฐ

เพื่อนบานทางเหนือ คือเปนที่มั่นของพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมาตั้งแตศตวรรษที่ ๑๒ (Teeuw and Wyatt, 1970 

: 1-2) ในพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ ลังกาสุกะมีชื่อเสียงมากทางดานการคาในขณะเดียวกันลังกาสุกะก็อยูทามกลาง

อาณาจักรมหาอํานาจตาง ๆ ที่อยูรายรอบ และมีอิทธิพลมากในเวลาน้ัน ไดแก อาณาจักรโจฬะ อาณาจักรเขมร 

อาณาจักศรีวิชัย อาณาจักรมอญ พมา และชวา เปนตน สําหรับ อาณาจักรเขมรกอนสมัยสุโขทัยนั้นมีอํานาจมาก

ในดานกําลงัทหารและมีอทิธิพลทางการคาและศิลปวัฒนธรรมตอภมูภิาคน้ีดวยเชนเดียวกัน อาณาจักรเพ่ือนบานของ

ลงักาสุกะท่ีอยูทางตอนเหนือขึน้ไป ไดแก อาณาจกัรตามพรลงิค ซึง่กอตัง้และเจริญรุงเรืองมาต้ังแตพทุธศตวรรษท่ี ๗ 

เชนเดียวกัน ระหวางป พ.ศ. ๑๕๕๙-๑๖๑๓ ตามพรลิงคไดสงทูตไปยังประเทศจีนเปนนัยวาเพื่อแสดงใหจีนเห็นวา 

ตนยงัมอํีานาจอยูในเวลานัน้ ขณะทีอ่าณาจกัรเขมรกาํลงัขยายอทิธพิลลงมาทางใต ในพทุธศตวรรษที ่๑๘ ตามพรลงิค

ไดเปลีย่นชือ่เปน นครศรีธรรมราช เมือ่ถงึตนพทุธศตวรรษที ่๑๙ กม็อีทิธพิลครอบคลมุแหลมมลาย ูบรรดาหวัเมือง

แถบนี้ตกเปนเมืองขึ้นและถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรนครศรีธรรมราช

ÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

ã¹»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ�ä·Â¡‹Í¹ÊÁÑÂÊØâ¢·ÑÂ¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹

 ศาสตราจารย ดร.ครองชัย หัตถา*

* ศาสตราจารยประจําภาควิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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แผนที่ราชอาณาจักรสยามรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

 ตามพรลิงค อาณาจักรของชาวสยามเปนผูนําตอตานอํานาจของอาณาจักรเขมรในป พ.ศ. ๑๕๔๕ ขณะที่

อาณาจักรเขมรกําลังเปนมหาอํานาจในยุคนั้น สวนอาณาจักรอื่น ๆ ตั้งแตอินโดจีนลงมาถึงตอนบนคาบสมุทรมลายู

ตางอยูในภาวะออนแอ และยอมอยูภายใตอทิธิพลของอาณาจักรเขมรท้ังสิน้ อาณาจักรเขมรพยายามขยายอํานาจลงมา

แถบทางใตดวย โดยเฉพาะบริเวณคอคอดกระ แตเนื่องจากมีการขัดแยงในผลประโยชนทางการคาระหวางลังกากับ

พกุาม ทาํใหพกุามสงกาํลงัทหารมาตัดเสนทางการคาของลังกาบรเิวณคอคอดกระ เมอืงตาง ๆ บรเิวณนัน้จงึอยูภายใต

การครอบครองของพุกามอยูระยะหน่ึง ดังที่ปรากฏในรายงานการศึกษาประวัติศาสตรพมา ของศาสตราจารยลูซ 

(Luce) ตอนหน่ึงวา คอคอดกระไดถกูปกครองโดยพุกาม ในระหวางป พ.ศ. ๑๖๐๓-๑๗๔๓ ในปลายป พ.ศ. ๑๗๓๙ 

อาณาจักรพุกามก็ไดขยายอํานาจปกครองเมืองตาง ๆ ไดแก ทวาย มะริด ตะนาวศรี ตะกั่วปา ภูเก็ต และนคร 

(Nakuiw หรอื Nagara) แตหลงัจากนัน้อทิธพิลของพกุามกเ็สือ่มลงอยางรวดเรว็ กลางพทุธศตวรรษที ่๑๘ เปนตนมา

นครศรธีรรมราชมคีวามเขมแขง็มาก ไมเฉพาะแตการเปนศนูยกลางเผยแผพทุธศาสนาเทานัน้ หากยงัไดขยายอาํนาจ

การปกครองออกไปอยางกวางขวาง เนือ่งจากความสามารถของกษัตรยินครศรีธรรมราชในเวลาน้ัน (Wyatt, 1994 : 

30-31) อาณาจักรนครศรีธรรมราชไดรับการฟนฟูและสามารถขยายอํานาจไดอยางรวดเร็วภายใตการปกครองของ

ราชวงศศรธีรรมาโศกราช ปจจยัสาํคญัท่ีสนบัสนนุความเจรญิรุงเรือง ไดแก การเปนสถานกีารคาทีส่าํคญัของคาบสมทุร

ที่อยูทามกลางทะเลเปด เปนจุดพักถายซื้อขายสินคาระหวางตะวันออกกับตะวันตกที่ดีที่สุดแหงหนึ่งในเวลานั้น
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 ราวป พ.ศ. ๑๗๔๓ เปนตนมา นครศรีธรรมราชมีอํานาจจัดการปกครองหัวเมือง บนคาบสมุทรมลายูตั้งแต

คอคอดกระลงไปถึงไทรบุรี รวม ๑๒ เมือง ไดแก เมืองสาย (สายบุรี) เมืองปตตานี (ลังกาสุกะ) เมืองกลันตัน 

เมืองปะหัง เมืองไทร (ไทรบุรีหรือเคดาห) เมืองพัทลุง เมืองตรัง เมืองชุมพร เมืองบันทายสมอ เมืองสะอุเลา 

เมืองตะกั่วปา และเมืองกระ (กระบุรี) (วิเชียร ณ นคร, ๒๕๓๑ : ๖๐ ; Wyatt, 1994 : 33-34) 

 ตอมาเมือ่นครศรธีรรมราชรวมกบัอาณาจกัรสโุขทยัในสมยัพอขุนรามคาํแหง ตัง้แตป พ.ศ. ๑๘๒๔ เปนตนมา 

หวัเมอืงทัง้ ๑๒ เมอืงทีอ่ยูในการปกครองของนครศรธีรรมราชกถ็กูนบัรวมเปนสวนหนึง่ของอาณาจกัรสโุขทัยไปดวย 

ตอมาในชวงปลายพทุธศตวรรษที ่๑๙ อาํนาจของมชัปาหติกแ็ผเขามายงัปลายคาบสมุทรมลายู เมือ่ถงึป พ.ศ. ๑๙๐๘ 

ปตตานีตกอยูในอํานาจของรัฐทั้งทางเหนือและทางใต คือ สยาม และมัชปาหิต จนเมื่อมัชปาหิตเสื่อมอํานาจไป

ในชวงตนพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ ปตตานีก็มีอิสระในการปกครองตนเอง โดยมีกษัตริยหรือรายาปกครองตอมา

หลายพระองค ขณะเดียวกันปตตานีก็กาวสูการเปนศูนยกลางการคาทางเรือ พอคาชาติตาง ๆ เดินทางมาคาขาย

อยางเหนียวแนน ขณะท่ีมะละกาถูกโปรตุเกสเขายึดครองทําใหไมไดรับความนิยมจากพอคาชาติอื่น ๆ โดยเฉพาะ

พอคามุสลิม

 นครศรธีรรมราชในชวงพทุธศตวรรษที ่๑๘-๑๙ มคีวามเขมแขง็มาก นอกจากจะมอีาํนาจครอบครองดนิแดน

ตั้งแตคอคอดกระลงไปจรดปลายคาบสมุทรแลว ปรากฏวา กษัตริยจันทรภาณุของนครศรีธรรมราชไดยกทัพไปตี

ลังกา (Ceylon) ๒ ครั้งในป พ.ศ. ๑๗๙๐ และ ๑๘๐๓ โดยมีกําลังทหารชาวทมิฬและชาวมลายูเปนกําลังสําคัญ 

และไดนําเอาพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศเขามายังนครศรีธรรมราช ในที่สุดลัทธิลังกาวงศหรือหินยานก็เขามาแทนที่

พทุธศาสนานกิายมหายานซึง่เปนอทิธพิลจากศรวีชิยั ราชวงศศรธีรรมาโศกราชไดสถาปนาพทุธศาสนาลทัธลิงักาวงศ

อยางมัน่คงในนครศรีธรรมราช มกีารบูรณะพระเจดียเดมิใหเปนทรงระฆังคว่ําอนัเปนศลิปะแบบลังกา นครศรีธรรมราช

ไดกลายเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมท่ีถายทอดไปยังหัวเมืองตาง ๆ รวมท้ังสุโขทัยซ่ึงขณะน้ันเพ่ิงเร่ิมกอตัวข้ึนเปน

ราชธานีทางภาคเหนือตอนลางใหม ๆ (วิเชียร ณ นคร, ๒๕๓๑ : ๖๐)

 นครศรีธรรมราชกับสโุขทัยในระยะแรกน้ันไมไดมคีวามสัมพนัธแบบเมืองข้ึน กลาวคือ เมือ่พอขนุศรีอนิทราทิตย

ขึน้มามีอาํนาจเหนอืพวกขอมกไ็ดเสดจ็เยีย่มเจาเมอืงนครศรธีรรมราช และมีการเจรจาขอใหเจาเมอืงนครศรธีรรมราช

ไปติดตอขอพระพุทธสิหิงคจากลังกาไปประดิษฐาน ณ กรุงสุโขทัย ดังขอความที่ปรากฏในตํานานพระพุทธสิหิงค

ตอนหน่ึงวา พระเจาไสยณรงค (พระรวง) ไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังเมืองนครศรีธรรมราชทรงตรัสถามพระเจา

สริธิรรมราชาในเรือ่งตาง ๆ และไดทราบขาววา ในประเทศลังกามีพระพุทธสิหงิคเปนพระพุทธรปูทีม่ชีือ่เสยีงมาก 

จงึไดตรสัให พระเจาศริธิรรมราช ซึง่รูจกักบัพระเจากรุงลงักาใหสงทตูไปบงัคบัเอาพระพทุธสหิงิคมาจากพระเจา

กรุงลังกา ขอความดังกลาว ยืนยันถึงกําลังอํานาจของนครศรีธรรมราชท่ีมีมากในขณะน้ัน ทางดานบทบาท

ในการเผยแผพทุธศาสนา นครศรธีรรมราชอยูในฐานะเหนอืกวาสโุขทัย ตัง้แตป พ.ศ. ๑๘๐๐ เปนตนมา ดงัท่ีปรากฏ

ในศิลาจารึกสุโขทัย หลักท่ีหนึ่งที่จารึกไววา พอขุนรามคําแหงกระทําโอยทานแกมหาเถรสังฆปราชญเรียนจบ

ปฎกไตร หลวกกวาปูครูในเมืองน้ี ทุกคนลุกแตเมืองศรีธรรมราชมา ซึ่งหมายถึงวาบรรดาพระเถระชั้นผูใหญที่

เรียกวา ปูครูในเมืองสุโขทัยนั้น ลวนมาจากนครศรีธรรมราชท้ังส้ิน (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๓๙ : ๒๒๔)
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พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

 ในป พ.ศ. ๑๘๓๗ เปนปทีก่ลาวไดวานครศรธีรรมราชตกเปนเมอืงขึน้ของสโุขทัย เนือ่งจากพอขนุรามคาํแหง

ไดขยายอํานาจของสุโขทัยลงไปทางคาบสมุทรมลายู และสามารถตีนครศรีธรรมราชเปนเมืองข้ึนไดในปดังกลาว 

ดังขอความที่ปรากฏในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง ที่ไดกลาวถึงเมืองตาง ๆ ในฐานะเมืองขึ้นวา มีเมืองกวาง

ชางหลายปราบเบือ้งตะวนัออก....เบือ้งหวันอนรอดคนฑ ีพระบางแพรก สพุรรณภมู ิราชบรุ ีเพชรบรุ ีศรธีรรมราช 

ฝงทะเลสมุทรเปนที่แลว... ผลจากการท่ีพอขุนรามคําแหงตีไดเมืองนครศรีธรรมราช ทําใหไดเมืองตาง ๆ ในการ

ปกครองของนครศรีธรรมราช และเมืองอืน่ ๆ บนแหลมมลายูอกีหลายเมือง รวมท้ังไทรบุร ีกลนัตัน ตรงักานู ยะโฮร 

ปะหัง เปรัค มะละกา และปตตานี อาณาเขตของสุโขทัยจึงขยายไปครอบคลุมคาบสมุทรมลายูทั้งหมดในระยะนั้น 

เมืองนครศรีธรรมราช อยูในฐานะเมืองขึ้นมาประมาณ ๕๖ ป จนถึงป พ.ศ. ๑๘๙๓ พระเจาอูทองไดทรงประกาศ 

ตั้งกรุงศรีอยุธยาเปนอิสระจากสุโขทัย ในระยะแรกน้ันอยุธยาไมไดมีอํานาจปกครองสุโขทัยแตอยางใด สุโขทัยเปน

อสิระจากอยธุยา มาจนกระทัง่ถึงป พ.ศ. ๑๙๘๑ จงึถกูผนวกเขาเปนดนิแดนสวนหนึง่ของอยธุยา ฐานะของหวัเมอืง

ตาง ๆ ที่เคยเปนเมืองขึ้นของสุโขทัยหลังจากป พ.ศ. ๑๘๙๓ เปนตนมา จึงไมชัดเจนหลาย ๆ เมืองรวมทั้งปตตานี

ไดปกครองตนเองสบืตอมาโดยถอืวาเปนอสิระจากอยธุยา ขณะทีอ่ยธุยาถอืวาปตตานแีละหวัเมอืงตาง ๆ เปนสวนหนึง่

ของสยามมาตั้งแตสมัยสุโขทัย

 หากยอนไปในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๑๒-๑๗ แผนดินตอนบนของประเทศไทยต้ังแตคอคอดกระข้ึนไปเปน

ที่ตั้งของอาณาจักรทวารวดีตรงบริเวณคอคอดกระเปนที่ตั้งของอาณาจักรพัน-พัน ใตลงมาแถบไชยา ตะกั่วปาและ

นครศรีธรรมราช เปนท่ีตั้งของอาณาจักรตามพรลิงค สวนบริเวณจังหวัดปตตานีและเคดาหเปนที่ตั้งของอาณาจักร

ลังกาสุกะ อาณาจักรทั้งสามที่ตั้งอยูบนคาบสมุทรใตคอคอดกระนั้น มีมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๗ หรือกอนหนานั้น 

หลังจากพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เปนตนมา พื้นที่ใตคอคอดกระลงมาอยูในอํานาจของอาณาจักรศรีวิชัย สวนตอนบน
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ตั้งแตคอคอดกระขึ้นไป ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ อยูในอํานาจของอาณาจักรเขมร (Khmer หรือ Kambujadesa) 

ดนิแดนทัง้หมดทีก่ลาวมาตัง้แตคาบสมทุรอนิโดจนี ลงมาถงึปลายคาบสมทุรมลายมูชีาวพ้ืนเมอืงหลายเผาพนัธุอาศัยอยู 

เผาหน่ึง ไดแก ชาวสยามพ้ืนเมือง (Siam-Asli หรือ Aboriginal Siamese) ในบางยุคสมัยชาวสยามมีอํานาจ

ไดปกครองบานเมือง แตในบางยุคสมัยอิทธิพลของอาณาจักรอื่นที่มีอํานาจเหนือกวาไดเขามามีอิทธิพลปกครอง

บานเมืองแถบนี้

 ประมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ชนเผาไท (Tai หรือ Siam-Thai) กลุมหน่ึงซึง่อาศยัอยูทางตอนใตของจีน 

มีอารยธรรมเจริญรุงเรืองมานานหลายศตวรรษ ไดเคลื่อนลงมาทางใต ตั้งแตป พ.ศ. ๑๗๕๘ เปนตนมา เนื่องจาก

ชยัชนะของพวกมองโกลทีม่ตีอดนิแดนของจนีตอนเหนอื หลงัจากนัน้ไมนานชนเผาไทไดลงมาตัง้ถิน่ฐานแถบตอนบน

ของสยาม ลาวและพมา ซึง่ขณะนัน้อยูในการปกครองของอาณาจกัรเขมรในทีส่ดุชนเผาไทกไ็ดมอีาํนาจเหนอืชาวมอญ 

เขมร ลาวและเวียดนาม ทั้งน้ีเนื่องจากอาณาจักรเขมรออนแอลงหลังจากการเสียชีวิตของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ 

ตอจากนั้นชนเผาไท ไดสถาปนาเมืองสุโขทัยซึ่งเปนเมืองหนึ่งที่เจริญรุงเรืองมากอนหนานั้นแลว ขึ้นมาเปนราชธานี 

ในป พ.ศ. ๑๗๖๒ อาณาจกัรสโุขทยัจงึถกูนบัเปนอาณาจักรเริม่แรกของชนเผาไท อยางไรกต็ามกอนหนานัน้ชนเผาไท

กลุมอืน่ ๆ ไดสรางอาณาจกัรและเมอืงตาง ๆ มากอนแลวหลายแหง เชน อาณาจกัรหริภญุไชย (พ.ศ. ๑๓๑๐-๑๘๕๓) 

อาณาจักรลานนา (พ.ศ. ๑๘๓๕-๒๔๓๕) โดยที่อาณาจักรลานนานั้นเกิดขึ้นจากการรวมแควนโยนก กับอาณาจักร

หริภุญชัยเขาดวยกันกอนหนานั้นก็มีอาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี ๑๑-๑๖) ซึ่งเปนอาณาจักรโบราณ

ในประวัตศิาสตรยคุตนของสยามประเทศ (ธดิา สาระยา, ๒๕๓๒ : ๔๗) เชนเดียวกับ อาณาจักรลพบุร ี(พทุธศตวรรษ

ที่ ๑๑-๑๙) อาณาจักรทั้งสองตกอยูภายใตอิทธิพลของขอมในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ทําใหรับเอาศิลปวัฒนธรรม

แบบขอมไวเปนอันมาก สวนอาณาจักรทวารวดีนั้น เมื่ออิทธิพลของขอมแผขยายอํานาจมาถึงก็คอย ๆ เสื่อมอํานาจ

ไปในทีส่ดุ และสดุทายเมือ่ชนเผาไทตอนบนตัง้ตวัเปนอสิระไดในพุทธศตวรรษที ่๑๘ ดนิแดนท่ีเคยถกูเขมรครอบครอง

ก็กลับมาเปนของราชอาณาจักรไทย กษัตริยไทยบางพระองคมีเชื้อสายมาจากอาณาจักรกอน ๆ เชน พระเจาอูทอง 

ซึ่งปกครองกรุงศรีอยุธยาในเวลาตอมา ก็สืบเชื้อสายมาจากผูนําของทวารวดีนั่นเอง

 อาณาจักรโบราณบนคาบสมุทรมลายู ๒ แหง คือ ลังกาสุกะ และตามพรลิงค เปนอาณาจักรที่ชาวสยาม

พื้นเมือง มีสวนสําคัญในการสรางอาณาจักรท้ังสอง แมวาอารยธรรมอินเดียจะมีบทบาทมากในดานวัฒนธรรม 

แตในดานการปกครองนั้นชาวสยามก็มีอํานาจมาอยางตอเน่ือง ในระยะที่อาณาจักรตอนบนพายแพแกขอม 

ปรากฏวาดินแดนภาคใตของไทย ตลอดถึงคาบสมุทรมลายูยังคงมีพัฒนาการตอมา โดยมิไดเปนสวนหน่ึงของ

อาณาจักรเขมรแตอยางใด ทั้งลังกาสุกะและตามพรลิงค ตางก็มีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตามพรลิงค

มอีาํนาจมากในยคุนัน้ สามารถปกครองเมืองตางๆ ไวไดเปนจาํนวนมากจนกระทัง่ถงึพทุธศตวรรษท่ี ๑๘ อาํนาจของ

สุโขทัยก็เริ่มขยายลงมาถึงนครศรีธรรมราช หลักฐานทางโบราณคดีโดยเฉพาะรูปแบบของเมืองที่เหลือเปนหลักฐาน

รองรอยอยูทีน่ครศรธีรรมราชและปตตาน ีเปนรูปแบบท่ีแสดงถงึลกัษณะของไทย โดยเฉพาะลกัษณะเมืองทีม่กีาํแพง 

๓ ชั้น อยางนอย ๒ แหง ที่พบ คือ เมืองกระหมอมโคก ในวัดพระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

และเมืองโบราณยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี เปนเมืองแบบเดียวกับเมืองสุโขทัย นักโบราณคดีชาวฝร่ังเศส

ทานหน่ึง คือ ศาสตราจารยบี.พี. โกรลิเยร (B.P. Groslier) สรุปความเห็นในเรื่องนี้วาลักษณะกําแพงเมอืง ๓ ชั้นนี้

เปนแบบอยางที่พบในเมืองไทย ไมใชแบบขอม และไมใชไดแบบอยางมาจากขอมอยางที่เคยเขาใจกันอยางแนนอน 

(สุจิตต วงษเทศ, ๒๕๒๖ : ๑๑๑) 
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๖

 เม่ือไดตรวจสอบเอกสารทีก่ลาวถงึชาวสยามหรือคนไทย พบวาชาวสยามต้ังถิน่ฐานอยูในดนิแดนคาบสมุทร

มลายูเปนเวลานาน กอนท่ีชาวฮินดูเดินทางจากอินเดียมาเผยแผศาสนาและคาขายท่ีนี่ ขอมูลดังกลาวปรากฏใน

หนังสือตํานานเมืองไทรบุรี-ปตตานี คนพื้นเมืองในเคดาหพวกหนึ่งคือ ซัม ซัม หรือ เสียม-เซียม (Sam Sam) 

คอื พวกสยามอาศยัอยูบนแหลมมลายมูาแตโบราณ เมือ่คร้ังราชามะโรงมหาวงศพรอมดวยขาราชบรพิารเดนิทางเรอื

มาขึ้นฝงที่เกาะซะรี ไดเรียกพวกพื้นเมืองนี้วา อสูร (Gergasi) ดังปรากฏขอความตอนหนึ่งวา ชาวพ้ืนเมืองเปน

พวกอสรู...บรรดาเหลาอสรูมพีระเจาเสยีมผูนีเ้ปนบตุรชาวพ้ืนเมอืง คนเหลานีค้งมคีวามเจรญิกวาชนชาติอืน่จงึไดรบั

การยกยองใหเปนผูนาํ คนเหลานีไ้ดสบืเชือ้สายเผาพนัธุตอเนือ่งมาจนถงึปจจบุนันี ้(อนนัต วฒันานกิร. ๒๕๓๑ : ๖-๗) 

 อบิราฮิม ชกุร ีกลาวไวในหนงัสอื Sejarah kerajaan Melayu Patani วากอนท่ี ชาวฮินดูเดินทางเขามายัง

ดนิแดนมลายูนัน้ บรเิวณดินแดนมลายูมชีาวพ้ืนเมืองด้ังเดิม (primitive) อาศัยอยูกอน ซึง่ไดแก ชาวเซมัง (Semang) 

และซาไก (Sakai) นอกจากนั้นก็มีชาวสยามพื้นเมือง (Siam-Asli หรือ Aboriginal Siamese) เขามาต้ังถิ่นฐาน

ในสมัยใดยังไมมีหลักฐานแนชัด แตในชวงพุทธศตวรรษที่ ๙-๑๐ ชาวสยามจากที่อื่น ๆ จํานวนมากไดอพยพ

เคลือ่นยายเขาสูดนิแดนมลายเูปนกลุม ๆ ชาวสยามไดรบัอารยธรรมจากชาวฮนิดแูละไดแตงงานกบัชาวฮนิด ูในทีส่ดุ

อํานาจของชาวฮินดูในแถบมลายูก็ตกอยูในมือของชาวสยาม (Ibrahim Syukri, 1985 : 4, 8) ชาวสยามไดมีอํานาจ

ในการปกครองเมืองตาง ๆ ตอนลางของแหลมมลายู ไดแก ปาหัง เคดาห กลันตันและปตตานี รวมถึงเมืองตอนบน

ของคาบสมทุรมลายโูดยศนูยกลางอาํนาจการปกครองของชาวสยามในสมยันัน้อยูทีเ่มอืงลกิอรหรอืนครศรธีรรมราช 

(Ibrahim Syukri, 1985 : 17)

 ในชวงเวลาเดียวกันหมูเกาะตอนลางของคาบสมุทรมลายู บริเวณเกาะเปรจา (Percha) ซึ่งเปนชื่อเดิมของ

เกาะสุมาตรา รวมถึงพื้นที่ตามชายฝงทะเลของหมูเกาะแถบนั้นเปนที่อยูของชาวมลายู ซึ่งในขณะนั้น เรียกกันวา 

จากุน (Jakan) ชาวจากุนมอีารยธรรมสูงกวาชาวพ้ืนเมอืงด้ังเดิมทัว่ไป มคีวามสามารถดานการประมงและการใชเรอื 

จึงสามารถเดินทางไปท่ีตาง ๆ และตั้งถิ่นฐานอยูทั่วไป ตอมาเมื่อชาวฮินดูเดินทางเขามา บางสวนไดแตงงานกับชาว

จากุนสบืทายาทตอมา ชาวจากนุรบัเอาอารยธรรมและความเชือ่ตาง ๆ จากชาวฮนิด ูจงึมกีารผสมผสานทัง้สายเลอืด 

และวัฒนธรรม พวกเขาจึงเรียกตัวเองวา มลายู ซึ่งหมายถึงกลุมคนที่มีความเจริญและมีอารยธรรมสูงแหงแผนดิน

มลายา ในระยะเวลาตอจากนั้นชาวมลายูเพิ่มจํานวนมากขึ้น ๆ บางสวนไดสรางเมืองแหงใหมบนเกาะสุมาตรา 

บางสวนไดเดินทางไปยังหมูเกาะตาง ๆ ของเอเชียอาคเนยและแผนดินใหญของเอเชีย รวมไปถึงหมูเกาะฮาวาย 

หมูเกาะญ่ีปุน หมูเกาะอันดามัน ซีลอน นิโคบาร มาดากัสการ และเกาะอ่ืน ๆ อีกหลายแหงในมหาสมุทรอินเดีย 

และมหาสมุทรแปซฟิก หมูเกาะตาง ๆ ทางภาคตะวนัออกนีจ้งึเรยีกรวมกนัวา หมูเกาะมลาย ู(Malay Archipelago) 

ซึ่งหมายถึง อาณาบริเวณอันเปนที่ตั้งถิ่นฐานของชาวมลายูมาแตโบราณ (Ibrahim Syukri, 1985 : 10-11)

 บนคาบสมุทรมลายู ชาวมลายูไดเขามาอยูอาศัยเปนจาํนวนมาก เร่ิมแรกน้ันชาวมลายูไดตัง้หลักแหลงบริเวณ

รมิฝงทะเลและเกาะใกลชายฝง ตอจากนัน้จึงคอยเดินทางจากชายฝงตอนใตขึน้สูทางตอนเหนอืของคาบสมุทรมลายู 

ชาวมลายูไดตั้งถิ่นฐานถาวรตามริมฝงทะเล ขณะท่ีชาวสยามสวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูตามท่ีราบและพ้ืนที่ตอนในของ

ชายฝง ชือ่เมอืงและสถานทีใ่นภาคใตหลายแหงยงัปรากฏเปนภาษามลายหูรอือยางนอยกม็รีากศพัทจากภาษามลายู 

บางเมืองมีชาวมลายูเปนผูปกครอง ในบางยุคสมัย เชน กรณีเมืองสงขลาที่เขาแดง (Singgora) และเมืองพัทลุง 

(Pattanlung หรือ Baddalung) เปนตน สวนทางตอนลางของคาบสมุทรนั้น ชาวมลายูไดสรางเมืองตัมมาซิก 

(Tumasik) ซึง่ตอมากค็อืเมอืงสงิคะปรุะหรอืสงิคโปร (Singapura) ซึง่ถอืวาเปนเมอืงแรกสดุของชาวมลายบูนแผนดนิ

มลายา (lbrahim Syukri, 1985 : 11-12)
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๗

 ชาวมลายูบนคาบสมุทรมลายูมีจํานวนมากข้ึนและไดมีบทบาทสําคัญในการปกครองเมืองตาง ๆ มากขึ้น

เปนลําดับ ประกอบกับอาณาจักรศรีวิชัยท่ีเกาะสุมาตรามีอํานาจมากข้ึนต้ังแตพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เปนตนมา 

จากน้ันก็เริ่มขยายอํานาจขึ้นมาบริเวณคาบสมุทร เริ่มจากโอรสของกษัตริยแหงศรีวิชัย คือ ราชานลิะ อุตมะ (Raja 

Nila Utama) ไดเขามาปกครองเมืองตัมมาซิก ซึ่งขณะนั้นมีชาวมลายูอาศัยอยูกอนแลวในพุทธศตวรรษท่ี ๑๓ 

ศรีวิชัยไดเขาปกครองมะละกา ตอนปลายศตวรรษก็ไดเขาปกครองเมืองเคดาห ตอจากนั้น ในพุทธศตวรรษที่ ๑๔ 

ศรีวิชัยก็มีอํานาจเหนือนครศรีธรรมราชและเมืองตอนใตของคาบสมุทรทั้งหมด รวมไปถึงเมืองนครปฐม (Nakhon 

Patung หรอื Nikapatam) ตอนบนของคาบสมุทรดวย นบัตัง้แตอาํนาจของชาวสยาม ตกไปอยูในมอืของชาวมลายู

สุมาตรา เปนผลใหชาวมลายูสามารถเดินทางไปมาระหวางดินแดนตาง ๆ ของชาวมลายูไดอยางเสรี และไดพัฒนา

เมืองตาง ๆ ขึ้นมา เชน ยะโฮร สลังงอร ตรังกานู เปรัค กลันตัน และปตตานี เมืองตาง ๆ เหลานี้ตางอยูภายใต 

อํานาจของอาณาจักรศรีวิชัยทั้งสิ้น (Ibrahim Syukri, 1985 : 13)

 อาณาจกัรศรวีชิยัมอีทิธพิลตอเมอืงตาง ๆ บนคาบสมทุรมลาย ูทัง้ทางดานการปกครองและศลิปวฒันธรรม 

ในระหวางพุทธศตวรรษท่ี ๑๒-๑๖ เมืองตาง ๆ ตั้งแตใตคอคอดกระลงไปจนถึงเมืองปตตานี (ลังกาสุกะ) ไทรบุรี 

ตรงักาน ูเปอรลสิ ปาหงั และกลนัตนั ตางกเ็ปนเมอืงภายใตอาํนาจการปกครอง (Dependent State) ของอาณาจักร

ศรวีชิยั แตเมือ่ถงึปลายพทุธศตวรรษท่ี ๑๖ ศรวีชิยัออนกาํลงัลง หวัเมืองตาง ๆ เขมแขง็มากขึน้ ในพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ 

อาณาจกัรนครศรธีรรมราชมอีาํนาจขึน้มาอกีครัง้ ไดปกครองเมอืงตาง ๆ บนคาบสมทุรมลาย ู๑๒ เมอืง ดงัทีป่รากฏ

ในบันทึกเร่ืองราวเก่ียวกับลิกอร (Ligor Chronicles) ไดแก สาย (สายบุรีหรือตะลุบัน) ตานี (ปตตานี) กลันตัน 

ปาหัง ไทร (ไทรบุรี หรือเคดาห) พัทลุง ตรัง ชุมพร บันทายสมอ สระอุเลา ตะกั่วปา และกระ (Wyatt, 1994 : 

33-34) หัวเมืองเหลานี้แมวาจะเปนเมืองข้ึนของอาณาจักรนครศรีธรรมราช แตก็มีอํานาจปกครองตนเองดวยกัน

ทั้งสิ้น เมืองดังกลาวแบงออกเปน หัวเมืองนอกราชอาณาจักร ไดแก สายบุรี ปตตานี ปาหัง และไทรบุร ี

ตองจัดสงเคร่ืองราชบรรณาการ ๓ ปตอครั้ง สวนเมืองที่เหลืออีก ๗ เมือง เปน หัวเมืองในราชอาณาจักร จัดสง

เครื่องราชบรรณาการปละ ๑ ครั้ง

 ในชวงเวลาที่สยามกําลังขยายอํานาจ โดยมีสุโขทัยและนครศรีธรรมราชเปนกําลังสําคัญในการปกครองน้ัน 

พื้นที่ตอนลางของคาบสมุทรมลายูไดรับอิทธิพลจากอาณาจักรท่ีเกิดขึ้นใหมแผอิทธิพลมายังเมืองตาง ๆ กลาวคือ 

เมื่ออํานาจของศรีวิชัยหมดส้ินลงในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ไดมีอาณาจักรมัชปาหิตเกิดข้ึนมาแทนท่ี และเขายึดครอง

เมืองตาง ๆ รวมทั้งปตตานี ขณะท่ีอาณาจักรศรีวิชัยเริ่มหมดอํานาจนั้น สยามไดเขายึดครองเมืองนครศรีธรรมราช 

และเมืองตาง ๆ ทางตอนใตของสยาม ในที่สุดอํานาจของศรีวิชัยในดินแดนของสยามและดินแดนมลายูก็หมดไป 

คาบสมุทรมลายูในยุคนั้นจึงแบงเปน ๒ สวน คือ ตอนบนปกครองโดยสยามและตอนลางปกครองโดยมัชปาหิต 

ขณะทีห่วัเมอืงมลายตูกอยูในอาํนาจของมชัปาหติ หวัเมอืงมลายูตาง ๆ ยงัปกครองโดยกษตัรยิของแตละเมอืงตอไป

เชนเดิม จนกระทั่งอาณาจักรมัชปาหิตหมดอํานาจลง เนื่องจากพายแพตออาณาจักรอิสลาม (Islamic Kingdom) 

ในชวา เมืองตาง ๆ บนดินแดนมลายูจึงเปนอิสระอีกครั้งหนึ่ง

 ขณะท่ีลงักาสกุะตกอยูภายใตอาํนาจของมัชปาหิตประมาณป พ.ศ. ๑๘๓๕ เปนตนมาน้ัน ในระยะเดียวกันนี้

สโุขทัยก็ขยายอํานาจลงมาขับไลอทิธพิลของมัชปาหิตออกไปจากคาบสมุทรมลายู ในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช 

(พ.ศ. ๑๘๒๒-๑๘๔๐) อาณาจักรสุโขทัยเขมแข็งมาก หลังจาก ๕ ปแรกท่ีพระองคทรงจัดการเร่ืองการปกครองเมือง

ตาง ๆ บริเวณลุมนํา้เจาพระยาไดสาํเร็จ (ยกเวนเมืองลพบุรหีรืออาณาจักรละโวซึง่มีอาํนาจมาต้ังแตพทุธศตวรรษท่ี ๑๑ 
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และเปนอิสระจากสโุขทยัมาจนถงึพทุธศตวรรษที ่๑๙) ตอจากนัน้พระองคกไ็ดขยายอาํนาจลงมาทางใต เขายดึครอง

ลิกอร (นครศรีธรรมราช) และลังกาสุกะ (ปตตานี) ทางฝงตะวันออกและรวมไปถึงเกาะปนังทางฝงตะวันตกดวย 

(Cady, 1964 : 144) นักประวัติศาสตรบางทานระบุวาการขยายอํานาจของสยามในคร้ังนั้นกองทัพสุโขทัยรวมกับ

กองทพันครศรธีรรมราชไดเขายดึครองเมอืงตาง ๆ ตอนลางของคาบสมทุรมลายจูนยดึไดสดุปลายแหลมในป พ.ศ. ๑๘๓๘ 

(ม.จ.สุภัทรดิส ดิศกุล, ๒๕๒๒ : ๗๐-๗๒)

 ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ นั่นเอง ราชสํานักของจีนไดตักเตือนสยามใหระวังขอขัดแยงกับมลายู

อันเน่ืองจากการขยายอํานาจของสุโขทัยลงมาทางใตของคาบสมุทรมลายู (Wheatley, 1961 : 301 ; Wyatt, 

1994 : 41) ระหวางพทุธศตวรรษที ่๑๙-๒๐ สยามไดสงกองเรอืลงไปลาดตระเวนตลอดนานน้ําชายฝงจนถงึสงิคโปร 

แตสยามไดเขาปกครองหรือมีอิทธิพลตอเมืองตาง ๆ ตอมาอยางไรบางนั้นไมมีหลักฐานใดท่ีกลาวไวแนชัด

 นกัสงัคมวทิยาชาวอเมริกนัทานหนึง่ คอื โทมสั ด.ี เฟรเซอร (Thomas D. Fraser) ไดศกึษาเรือ่งราวเก่ียวกับ

หมูบานและเมืองปตตานีในอดีต ไดสรุปถึงความสัมพันธระหวางสยามกับปตตานีวารัฐท้ังสองมีความสัมพันธกันมา

ตั้งแตกอนพุทธศตวรรษ ๑๙ แตรูปแบบความสัมพันธไมปรากฏเดนชัดวาเปนเชนใดจนถึงสมัยสุโขทัยไดปรากฏ

หลักฐานฝายสยามวาปตตานีเปนรัฐบรรณาการของไทย ตองสงเคร่ืองราชบรรณาการ คือ ดอกไมเงินดอกไมทอง 

หรอื บหุงามสั ๓ ปตอครัง้ ตอมาเมือ่มะละกาเจรญิรุงเรืองและมีอาํนาจมากขึน้ในปลายพทุธศตวรรษท่ี ๒๐ ปตตานี

จึงตกเปนเมืองขึ้นของมะละกา จนถึงป พ.ศ. ๒๐๕๔ มะละกาตกเปนเมืองขึ้นของโปรตุเกส ปตตานีก็ไดกลับมา

ขึ้นกับสยามตามเดิมซึ่งตรงกับสมัยอยุธยา (Fraser, 1960 : 18-19)

ÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμ ŒÊÁÑÂÍÂØ¸ÂÒ

 ปตตานีกับสยามมีความสัมพันธกันมาชานาน โดยเฉพาะชาวสยามนั้นไดตั้งถ่ินฐานแถบปตตานีมากอน

ที่อาณาจักรสยามจะกําเนิดขึ้นในสมัยสุโขทัย ตอมาในป พ.ศ. ๑๘๘๕ กษัตริยละโวอโยธยาไดสงพระพนมวัง-

นางสะเดียงทองลงมาปกครองเมืองนครศรีธรรมราช พระพนมวังไดสรางเมืองนครดอนพระ (แถบอาํเภอกาญจนดิษฐ 

จังหวัดสุราษฎรธานี) ขึ้นเปนศูนยกลางการปกครอง ตอจากนั้นในป พ.ศ. ๑๘๘๗ พระพนมวังไดแตงต้ังใหพระฤทธิ

เทวา (เจสุตตรา) ออกไปปกครองเมืองปตตานี ซึ่งในสมัยนั้นยังเรียกวาเมืองโกตามหลิฆัยของอาณาจักรลังกาสุกะ 

ในระหวางป พ.ศ. ๑๘๙๐-๑๘๙๓ พระฤทธิเทวาไดนําชาวเมืองโกตามหลิฆัยไปชวย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ 

(พระเจาอูทอง) สรางพระนครศรีอยธุยาดวย (อนนัต วฒันานิกร, ๒๕๓๑ : ๓๔-๓๕) นอกจากน้ันยงัปรากฏหลักฐาน

ในเวลาตอมาวาสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) ซึ่งครองราชยระหวาง พ.ศ. ๑๙๑๓-๑๙๓๑ ทรงมี

พระสนมคนหนึ่งเปนธิดาของมุขมนตรีปตตาน ีนอกจากนั้นกรุงศรีอยุธยาและปตตานียังไดรวมกันตอตานการขยาย

อํานาจของมะละกาในคาบสมุทรมลายู ในครึ่งหลังชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ พอคาตางประเทศหลีกเลี่ยงการเดินทาง

ผานชองแคบมะละกา เนื่องจากหวั่นกลัวโจรสลัดจึงหันมาใชเสนทางการคาผานปตตานี ปตตานีจึงเจริญขึ้นเปน

ตลาดแลกเปลี่ยนสินคาตางประเทศแหลงสําคัญ ในเวลาเดียวกันกรุงศรีอยุธยาก็เปนศูนยกลางการคาตางประเทศ

ที่สําคัญอีกแหงหนึ่งดวย (ชวลีย ณ ถลาง, ๒๕๔๑ : ๒๖)

 พระฤทธิเทวาครองเมืองโกตามหลิฆัยอยูจนถึงป พ.ศ. ๑๙๒๗ ก็สิ้นพระชนม กษัตริยองคตอมาไมปรากฏ 

พระนามชัดเจน แตระบุวาเปนสมเด็จพระอัยกาของพญาอินทิรา ครองราชยอยูระหวางป พ.ศ. ๑๙๒๗-๑๙๖๗ 
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เปนเวลา ๔๐ ป พระโอรสของพระองคมีพระนามวาพญากูรุปมหาจันทรา ไดครองราชยสมบัติสืบตอมาตั้งแตป 

พ.ศ. ๑๙๖๗ ถงึป พ.ศ. ๒๐๑๒ รวมเปนเวลา ๔๕ ป หลังจากนัน้พญาอนิทิราโอรสของพระองคไดเปนกษตัรยิปกครอง

เมืองโกตามหลิฆัยเปนองคสุดทาย ระหวางป พ.ศ. ๒๐๑๒-๒๐๕๗ รวมเปนเวลา ๔๕ ป (อนันต วัฒนานิกร, 

๒๕๓๑ : ๓๕) ระหวางนัน้พระองคไดสรางราชธานแีหงใหมขึน้ทีบ่ริเวณชายฝงทะเลหางจากเมอืงเดมิขึน้ไปทางเหนอื

ประมาณ ๑๒ กโิลเมตร ราชธานีแหงใหมมภีมูปิระเทศเหมาะสมกวา และเปนเมอืงทาท่ีสาํคญัในสมยัน้ัน เมอืงดงักลาว

มีชื่อวา ปตานี (Patani) ซึ่งฝายไทยเรียกวา เมืองตานี หรือ ปตตานี ในเวลาตอมา

 สบืเนือ่งมาตัง้แตสมยัสโุขทยั สยามถอืวาปตตานเีปนเมอืงประเทศราช หรอืประเทศรฐับรรณาการของสยาม 

ปตตานีไดสงดอกไมเงินดอกไมทอง (บุหงามัส) ๓ ปตอครั้ง แตในชวงที่อาณาจักรมะละกาขยายอํานาจข้ึนมา

ตอนบนของคาบสมุทรมลายูในชวงตนพทุธศตวรรษท่ี ๒๑ ปตตานีไดตกเปนเมืองข้ึนของมะละกาต้ังแตป พ.ศ. ๒๐๐๓ 

เปนตนมา จนกระท่ังป พ.ศ. ๒๐๕๔ โปรตุเกสไดเขาปกครองเมืองมะละกาในฐานะอาณานิคม ทําใหปตตานีเปน

อิสระจากอํานาจของมะละกา 

 ในสมัยอยุธยา การปกครองของสยามตอปตตานีและหัวเมืองประเทศราชอ่ืนๆ ฝายใต กลาวโดยทั่วไปแลว 

เปนการปกครองอยูหาง ๆ มไิดเขาไปแทรกแซงในกิจการของเมอืงเหลานัน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากหวัเมอืงเหลาน้ันอยูหางไกล

จากกรุงศรีอยุธยา การคมนาคมไมสะดวก อีกทั้งชาวเมืองก็ไมพอใจใหรัฐบาลสยามเขาไปดูแลอยางใกลชดิ หัวเมือง

มลายตูางกม็เีสรภีาพในการปกครองและการบรหิารงานในทกุดาน ทัง้ดานกฎหมาย วฒันธรรมประเพณแีละศาสนา 

แตในฐานะหัวเมืองประเทศราช เมืองมลายูเหลานั้นตองสงเครื่องบรรณาการ ซึ่งชาวมลายู เรียกวา บุหงามัส 

หรือดอกไมเงินดอกไมทองทุก ๆ ๓ ป ทั้งเวลาที่กรุงศรีอยุธยามีศึกสงครามจะตองจัดสงกําลังคน ศัตราวุธและ

เสบียงอาหารไปชวยเหลือ (ชวลีย ณ ถลาง, ๒๕๔๑ : ๕๖-๕๗)

 ในบันทึกคําใหการของชาวจีนที่เปนลูกเรือปตตานี ฉบับลงวันที่ ๒๓ เดือน ๖ พ.ศ. ๒๒๓๓ (ค.ศ. ๑๖๙๐) 

กลาวถึง ความสัมพันธระหวางปตตานีกับสยามสมัยอยุธยา หลังจากปตตานีเปนอิสระจากอาํนาจของมัชปาหิตและ

มะละกา ขอความตอนหนึ่ง ระบุวา

 ปตตานี ซึ่งเดิมเปนของชวา๑ นั้น ไดกลายเปนประเทศราชของอยุธยาและสงเครื่องราชบรรณาการ

ใหอยุธยาเปนเวลาชานานแลว ประเทศนี้มีกษัตริยเปนสตรีมาแตโบราณกาล มีดินแดนกวางใหญ บริเวณ

พระราชวังมีผูคนอยูเปนจํานวนมาก (อิชิอิ โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, ๒๕๔๒ : ๗๒-๗๓)

 ในบนัทึกเรือ่งประวัตมิณฑลปตตาน๒ี ไดกลาวถงึความสมัพนัธระหวางปตตานกีบัสยามสมยัอยธุยาในลกัษณะ

ของเมืองประเทศราชที่ขึ้นตอสยาม ดังที่ปรากฏในขอความตอนหนึ่งวา

 เจาเมืองปตตานีดําริใหสรางเมืองแหงอื่น ๆ ใหเปนเมืองขึ้นของปตตานี จึงไดไปจัดสรางเมืองปะเสมัชหรือ

เมืองทรายทอง เนื่องจากไดไปพบสถานท่ีริมทะเลแหงนั้นมีทรายสีแดงสุกใสงามเหมือนสีทองคํา เมื่อความทราบถึง

เจาเมืองไทรบุร ีจึงทรงมีหนังสอืตักเตือนมาวาช่ือเมืองทรายทองไปพองกับเมืองของไทยท่ีเปนราชธานีอยูในเวลาน้ัน 

จงึไมเปนการสมควร ถาพระเจากรงุไทยไดทรงทราบกจ็ะเปนทีข่ดัเคืองวาไมเคารพนบัถอืและตัง้แตครองเมอืงปตตานมีา

๑ หมายถึง อาณาจักรมัชปาหิตของชวาซ่ึงเคยมีอํานาจเหนือปตตานี
๒ ตนฉบับเดิมเปนลายมือเขียน เขาใจวาผูรวบรวมคือพระศรีบรุรีฐัพนิจิ ตอมาอนันต วฒันานิกร นาํมาพิมพเปนฉบับพมิพดดี ปจจบุนั

เก็บรักษาอยูที่หองเอกสารสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
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๑๐

ก็ยังหาไดแตงเครื่องราชบรรณาการ ตนไมเงินตนไมทองนําเขาไปยังเมืองไทรบุรีเพื่อสงเขาไปยังกรุงไทยไม เพื่อขอ

ความคุมครองปองกันเมืองปตตานีที่ไดสรางขึ้นใหมเปนสุขสืบไป ตามคําสั่งท่ีบิดาเราสั่งไว ครั้งเมื่อเจาเมืองปตตานี

ไดทราบจากหนังสือของเจาเมืองไทรบุรี จึงเปลี่ยนชื่อเมืองปะเสมัชเสียใหม เปนชื่อเมือง กะลันตัน แลวก็ไดจัดสง

เครือ่งบรรณาการดอกไมทองดอกไมเงนิ นาํไปยงัเมอืงไทรบรุเีพือ่นาํสงถวายพระเจากรงุไทย ขอเปนเมอืงประเทศราช

ขึ้นกับกรงุไทยตอไป โดยจัดสง ๓ ปตอครั้งเสมอมามิไดขาด (พระศรีบุรีรัฐพินิจ, ม.ป.ป. : ๑๔-๑๕)

 ความสัมพนัธระหวางปตตานีกบัสยามในสมัยอยธุยา ปรากฏในบันทึกของอันโตนิโอ ปกา เฟตตา (Antonio 

Pigafetta) ชาวอิตาลีซึง่ไดเดินทางรอบโลกระหวางป พ.ศ. ๒๐๖๒-๒๐๖๕ และไดบนัทึกถึงเมืองตาง ๆ ทีต่ัง้อยูตาม

ชายฝงทะเลดานตะวนัออกของคาบสมทุรมลายวูา เมอืงเหลานัน้ต้ังแตสงิคโปรขึน้มาตางอยูในการปกครองของสยาม 

ดังขอความตอนหนึ่ง ดังนี้

 ตามชายฝงทะเลตะวนัออกของแหลมเปนหมูบาน และเมอืงตาง ๆ มชีือ่บางแหงดังนี ้สงิคโปร (Cinghapola) 

ซึง่อยูบนแหลมปาหัง (Pahan) กลนัตนั (Calantan) ปตตานี (Patani) พทัลงุ (Bradlon) ละคร (นครศรีธรรมราช) 

ชมุพร (Tumbon) ปราณ (Pran) กยุ (Cui) เพชรบรุ ี(Brabi) เมอืงเหลานีส้รางขึน้เหมอืนเมอืงของเราและอยูภายใน

ขอบขัณฑสีมาของพระเจากรุงสยาม (จันทรฉาย ภัคอธิคม, ๒๕๓๒ : ๑๖)

 ในชวงเวลาดงักลาวนัน้เมอืงปตตานีมกีษตัริยปกครองเชนเดียวกบัสยาม และมกีารติดตอกบัเมอืงอืน่ ๆ ดงัที่

ปรากฏในบันทึกของฟรานซีสโก เดอ ซานเด (Francisco de Sande) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๑๑๙ ความวา

 มะละกาอยูบนชายฝง จีนเอง ซึ่ง ณ จุดนี้หันไปสูทิศเหนือ ในภูมิภาคนั้นเราพบทาวพระยามหากษัตริย

นอย ๆ เพิม่อกี ๒ พระองค พระองคหนึง่คอืพระเจาแผนดนิแหงเซียน (Cian-Siam) และอีกพระองคหนึง่ คอื พระเจา

แผนดินแหงปตตานี (Patani) และหางจากเราประมาณ ๑๕๐ ลีค คือ พระเจาแผนดินแหงบอรเนียว (Borney) 

ซ่ึงทรงติดตอกับกษัตริยทั้งสองพระองคอยางสมํ่าเสมอ (จันทรฉาย ภัคอธิคม, ๒๕๓๒ : ๑๗) 

 ความสัมพันธระหวางปตตานีกับอยุธยาดําเนินมาดวยดี จนกระท่ังเกิดสงครามระหวางสยามกับพมา ดังท่ี

ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงสยามจากตนฉบับของบริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน (๒๕๓๗) ตอนหน่ึงความวา

ในศกัราช ๙๑๑ (พ.ศ. ๒๐๙๒)๓ ในชวงศกึหงสาวดี พระยาตานศีรีสรุยิตานไดยกเอาทัพเรอื “ยาหยบั” ของชาวเมือง

ปตตานเีขามา ๒๐๐ ลาํเพือ่ชวยราชการศึก ทพัเรอืของปตตานมีาทอดสมออยูทีว่ดักฏุบางกะจะคร้ันรุงขึน้กย็กเขามา

ทอดสมออยูทีป่ระตูชยั พระยาตานีเหน็ไดทกีก็ลบัลาํขึน้เปนขบถ พากันยกพวกเขามาในพระราชวัง พระมหาจักรพรรดิ

ไมทันรูตัวก็เสด็จหนีลงเรือพระท่ีนั่งศรีสักหลาด ไปอยูที่เกาะมหาพราหมณ เหลาเสนาบดีก็พรอมกันยกเขามาใน

พระราชวังไลตีชาวตานีแตกฉานลงเรือรุดหนีไป เหลามุขมนตรีก็ไดอัญเชิญ พระมหาจักรพรรดิเสด็จคืนเขามาสู

พระราชวังตามเดิม พงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (๒๕๑๕) ระบุถึงความสัมพันธระหวางปตตานี

กับอยุธยาวา ในศักราช ๙๒๕ (พ.ศ. ๒๑๐๖) พระยาตานีศรีสุลตานไดเขามาชวยอยุธยารบพมา แลวกลับเปนขบถ 

พระยาตานคีมุชาวตานบีกุเขาไปในพระราชวงัไดเอาชางเผอืกมาขีย่นือยูทีท่องสนาม แลวลงชางออกไปทางตะแลงแกง 

ตอนนัน้ขาวขบถคงรูกนัทัว่ไป ชาวพระนครก็เอาพวนมาขึงไวเขาตอรบดวย ชาวตานีตายลงเกล่ือนกลาด แลวพระยา

ตานีนั้นไดลงสําเภาหนีรอดออกไปได

๓ ปศักราชที่ระบุในพงศาวดารฉบับน้ีไมตรงกับเอกสารฉบับอื่น ๆ ที่ถูกตองควรเปนศักราช ๙๒๕ (พ.ศ. ๒๑๐๖)
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๑๑

 ในชวงเวลาน้ัน อยุธยายังคงติดพันศึกกับพมาจึงยังไมไดจัดทัพลงไปปราบปรามเมืองปตตานีประกอบกับ

ปตตานีถูกปาเล็มบังรุกรานและบางครั้งก็เกิดความขัดแยงทางการคากับรัฐอื่น รวมทั้งมหาอํานาจตะวันตกที่กําลัง

เขามาแทรกแซงการคาและการปกครองอยูในเวลาน้ัน ทําใหปตตานีตองการมิตรมากกวาศัตรูจึงปรากฏเรื่องราว

ระหวางปตตานีกับอยุธยาวา ปตตานีเขามาอยูใตอํานาจของอยุธยาเชนเดิม ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

พ.ศ. ๒๑๒๗ จนตลอดสมัยอยุธยา (ประชุมพงศาวดาร ภาค ๑ เลม ๑, ๒๕๐๖ : ๗๖๐)

 ในบันทึกเร่ืองสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศในศตวรรษท่ี ๑๗ ไดกลาวถึงการคาของ

สยามกับนานาประเทศ และไดกลาวถงึเรือ่งราวตอมาของเมืองปตตานีในชวงป พ.ศ. ๒๑๖๕ สมยัราชนิบีรีซูึง่รวบรวม

จากบันทึกของบริษัทอิสตอินเดียของอังกฤษ ขอความตอนหนึ่งระบุวา

 ปตตานเีปนอาณาจกัรโบราณ แตโดยปกตจิะตองถวายเคร่ืองราชบรรณาการแกพระเจากรุงสยาม ในขณะนัน้

มีสตรีผูหน่ึงเปนผูครองนคร สตรีผูนี้เปนราชธิดาของผูครองเมืองปตตานีองคกอน ผูครองปตตานีไดถึงแกพิราลัย

ไดประมาณ ๓๐ ปมาแลว แมวาผูครองนครจะเปนสตรกีต็ามแตกส็ามารถปกครองไพรฟาขาแผนดินชาวตางประเทศ

ทีเ่ขามาพึง่บรมโพธสิมภารอยูเยน็เปนสขุท่ัวกนั การคาทีป่ตตานนีบัวาอยูในเกณฑดพีอใช ทีป่ตตานไีมมกีารผลติสินคา

ขึน้เอง ของทกุอยางนาํมาจากท่ีอืน่ทัง้สิน้ เนือ่งจากท่ีดงักลาวอยูในทาํเลดีจงึมเีรอืแวะจอดและไปมาจากเมืองทาตาง ๆ 

อยูเปนอันมาก ดวยเหตุนี้จึงมีสินคาเปนจํานวนมากหลั่งไหลเขามาที่มากที่สุดไดแก เครื่องถวยชามจากจีน เพราะ

ระยะทางจากเมืองจีนถึงปตตานีไมไกลนัก (กรมศิลปากร, ๒๕๑๒ : ๑๗๕)

 ในชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ เปนตนมา อํานาจและอิทธิพลของนครศรีธรรมราชในฐานะตัวแทน

ศนูยอาํนาจทองถ่ินของอยุธยาเร่ิมออนแอลง บรรดากรมการเมืองพากันไมพอใจในตัวเจาเมืองคนใหมทีแ่ตงต้ังมาจาก

อยุธยา และขยายผลไปถึงชาวเมือง ซึ่งไดกอความไมสงบขึ้น แมวาในป พ.ศ. ๒๑๗๒ จะไดมีการเปลี่ยนตัวเจาเมือง

นครศรีธรรมราชอีกครั้ง โดยการสงขุนนางคนสําคัญชาวญี่ปุน คือ ออกญาเสนาภิมุข หรือ ยามาดะ นางามาซะ 

(Yamada Nagamasa) ไปเปนเจาเมืองคนใหม แตการตอตานและความวุนวายในเมืองนครศรีธรรมราช ยังคงมีมา

ตลอดเวลา ในชวงเวลานัน้เองสงขลาเริม่แยกตวัออกจากนครศรธีรรมราช ดาํเนนินโยบายการคาอสิระ ทาํใหมพีอคา

ชาวยโุรปเขามาคาขายเปนจาํนวนมากสวนปตตานนีัน้ทําการคาขายอยางอสิระ มรีะบบภาษแีละระบบการจดัการคา

ตางประเทศเปนผลของตนเอง แตบางครั้งก็ยอมขึ้นกับอยุธยา เมืองปตตานีเวลานั้นกลายเปนศูนยกลางการคาของ

นานาประเทศ พอคาชาวญี่ปุน โปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ เขามาตั้งสถานีการคา (trade station) และทําการ

คาขายกันอยางกวางขวาง

 ทีอ่ยธุยาในปลายสมยัสมเดจ็พระเจาทรงธรรม ไดเกดิความขัดแยงชงิราชบลัลงักเกดิขึน้ หลงัจากการสวรรคต

ของสมเดจ็พระเจาทรงธรรมเมือ่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๑๗๑ พระเจาปราสาททองไดขึน้ครองราชยทาํใหพระญาตวิงศ

และขาราชการที่จงรักภักดีตอสมเด็จพระเจาทรงธรรมถูกประหารชีวิตเปนจํานวนมาก หัวเมืองใหญ ๆ ในภาคใต

ทัง้นครศรีธรรมราชและปตตานี ไมยอมรับการข้ึนสูอาํนาจของพระเจาประสาททอง ในป พ.ศ. ๒๑๗๓ ปตตานีเขาโจมตี

พัทลุงและนครศรีธรรมราช (Teeuw and Wyatt, 1970 : 17) มีหลักฐานระบุวานอกจากปตตานีเขาโจมตีพัทลุง 

กบันครศรีธรรมราชแลว ยงัทาํสงครามกับสงขลาและอยุธยาดวย ดงัทีป่รากฏในหลักฐานเอกสารวา เจาเมอืงสงขลา

สงทูตไปยังอยุธยาในป พ.ศ. ๒๑๗๕ เพ่ือขอความชวยเหลือในการตอสูกบัปตตานี (ศรีศกัร วลัลิโภดม, ๒๕๓๔ : ๒๓)
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๑๒

 ในป พ.ศ. ๒๑๗๕ กองทัพสยามไดยกกําลังมาตีนครศรีธรรมราชและปตตานี ดังที่ปรากฏในบันทึกของ

พอคาชาวดัทซเลาถึงเหตุการณดังกลาววา

 ๙ มีนาคม (พ.ศ. ๒๑๗๕) มีเรือจากสยาม ๓ ลํา เลาวาเจาเมืองนครศรีธรรมราช ชักชวนพอคาในเรือนั้น

กระทาํรายพระเจาแผนดนิสยาม เจาเมอืงนครศรธีรรมราชจะไมยอมออนนอมตอพระเจาแผนดินสยามเลย เนือ่งจาก

เหตุนี้พระเจาแผนดินสยามจึงสงกองทัพเรือมาตีเมืองนครศรีธรรมราช (กรมศิลปากร, ๒๕๑๒ : ๖)

 หลังจากปราบเมืองนครศรีธรรมราชไดแลว อยุธยาก็มีเปาหมายที่จะปราบปตตานีตอไป ราชินีแหงปตตานี

ยืนหยัดไมยอมเปนไมตรีกับสมเด็จพระเจาปราสาททอง สงครามระหวางอยุธยากับปตตานียืดเยื้อตอมาอีกหลายป 

ดังที่ปรากฏในบันทึกของชาวดัทซดังนี้

 ๒๐ สิงหาคม (พ.ศ. ๒๑๗๕) เรือลําหน่ึงไดไปจอดที่ปตตานี และไดทราบจากท่ีนั้นวา ราชินีแหงปตตานี

จะไมยอมตกลงเปนไมตรกีบัพระเจาแผนดนิสยามองคนี ้วาเปนผูแยงราชสมบตั ิเปนผูรายทรยศซ่ึงพระนางจะไมยอม

ออนนอมดวยเลย (กรมศิลปากร, ๒๕๑๒ : ๖-๗)

 ในป พ.ศ. ๒๑๗๗ พระเจาปราสาททองจึงปราบปรามปตตานี โดยไดสงกองทัพจากอยุธยาประมาณ 

๓๐,๐๐๐ คน นอกจากนั้นก็มาจากนครศรีธรรมราช พัทลุง และหัวเมืองอื่น ๆ สวนปตตานีไดรับความชวยเหลือ

จากรัฐมลายูอื่น ๆ รวมทั้งกําลังอีก ๕,๐๐๐ คน จากยะโฮร และปาหัง ซึ่งเดินทางมาทางเรือรวม ๕๐ ลํา (Teeuw 

and Wyatt, 1970 : 17-18) การรบคร้ังนั้น กองทัพอยุธยาไมสามารถเอาชนะปตตานีได ตอมาในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. ๒๑๗๘ อยุธยาไดสงทูตไปเจรจากับปตตานี จากนั้นอีก ๕ เดือนตอมา กษัตริยปตตานีไดสงอุปทูตไปยังอยุธยา 

ตอมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๑๘๔ กษัตริยปตตานีไดเสด็จไปอยุธยาดวยพระองคเอง เพื่อฟนฟูสันติภาพระหวาง

ประเทศท้ังสอง ดงัทีป่รากฏในบันทกึของวนั วลติ (Van Vliet) วา การสงดอกไมเงนิดอกไมทองครัง้นัน้ เพือ่แสดงวา 

ราชอาณาจักรทั้งสองไดสถาปนาสันติภาพแลว โดยฝายหนึ่งฝายใดจะไมเหยียดหยามหรือทําลายซึ่งกันและกัน 

สวนการเสดจ็ไปอยธุยาของกษตัรยิปตตานนีัน้เพือ่เปนการฟนฟูสนัตภิาพ (to renew the peace) เทานัน้ (Teeuw 

and Wyatt, 1970 : 18)

 ในป พ.ศ. ๒๑๘๕ เมอืงสงขลาไดรบัการฟนฟูอยางรวดเรว็ พอคาชาวตางประเทศแวะมาคาขายทีเ่มอืงสงขลา

มาก เจาเมอืงสงขลาสมยัน้ันคอืสลุตานสลุยัมาน บตุรของดาโตะ โมกอล พอคาชาวเปอรเซยี ซึง่นบัถือศาสนาอสิลาม 

ไดรบัแตงตัง้จากอยุธยาใหเปนเจาเมอืงสงขลามาต้ังแตราวป พ.ศ. ๒๑๔๕ เปนตนมา เมือ่ดาโตะ โมกอลส้ินชวีติแลว 

สุลัยมาน ซึ่งเปนบุตรคนโตไดเปนเจาเมืองสงขลาสืบตอมา ในป พ.ศ. ๒๑๗๓ เจาเมืองสงขลาไดประกาศเปนอิสระ

และสถาปนาตนเองเปนสลุตาน ไดมกีารสรางปอมปราการทีเ่ขาแดงอยางมัน่คงแขง็แรง ระหวางป พ.ศ. ๒๑๘๕-๒๒๓๐ 

อยุธยาสงกําลังมาปราบเมืองสงขลาหลายครั้ง เชนในป พ.ศ. ๒๑๙๑ แตก็ไมสามารถเอาชนะได (หมอมหลวง

ชยันมิติร นวรตัน, ๒๕๓๐ : ๕๗) ในป พ.ศ. ๒๑๘๙ สงขลาไดรวมมอืกบัไทรบรุเีขายดึเมอืงพทัลงุ และในป พ.ศ. ๒๑๙๒ 

สงขลาบุกเขายึดเมืองนครศรีธรรมราช และยังรวมเมืองปตตานีและพัทลุงไวในอํานาจ (Smith, 1974 : 32) 

มหีลกัฐานระบวุา การขยายอาํนาจของสงขลาครัง้นีร้วมไปถงึเมอืงไชยาดวย เมอืงสงขลากบัเมอืงไชยา นครศรธีรรมราช 

พทัลงุ ปตตาน ีและไทรบรุ ีรวมกนัไดอยางเขมแขง็ เนือ่งจากมีศาสนาอสิลามเชือ่มโยงความสมัพนัธ และตางกก็าํลงั

ตอตานอํานาจของอยุธยา ตอมาเม่ืออยุธยาเร่ิมออนขอลงและสนับสนุนใหเจาเมืองและขุนนางท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม

มีอํานาจปกครองเมืองตาง ๆ เชนเดิมตอไป การรวมตัวกันอยางเหนียวแนนระหวางเมืองตาง ๆ ก็คอย ๆ หมดไป 
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เมือ่แตละเมอืงมอีาํนาจเปนของตนเอง ประกอบกบัแตละเมอืงมกีารแขงขนัทางการคาและมผีลประโยชนจากการคา

อยูมาก จึงทําใหสถานะของเมืองสงขลาเปลี่ยนไป สวนนครศรีธรรมราชและพัทลุงก็หันไปภักดีตอสยามเชนเดิม 

(ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๓๙ : ๙๓-๙๔)

 หลังจากป พ.ศ. ๒๑๘๔ ฮอลันดาเร่ิมมบีทบาทตอหวัเมืองภาคใตมากข้ึน โดยเฉพาะท่ีปตตานีทาํใหฮอลนัดา

ตองรักษาผลประโยชนของตน เมือ่อยธุยาขอใหฮอลันดาชวยปราบหัวเมืองตาง ๆ ในสมัยพระเจาปราสาททองจึงไม

ประสบผลสําเร็จ ตอมาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงเห็นวา ฝรั่งเศสจะเปนพันธมิตรที่ดีกวาฮอลันดา 

เพราะไมมีฐานอํานาจอยูใกลเคียงอยุธยา (นิธิ เอียวศรีวงศ, ๒๕๒๓ : ๓๔-๓๕) จึงปรากฏหลักฐานตอมาวาเมื่อวันที่ 

๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๒๒๘ พระองคไดทําสัญญากับฝรั่งเศสยกเมืองสงขลาและเมืองขึ้นของสงขลา (รวมทั้งปตตานี

ดวย) ใหฝรัง่เศสต้ังสถานีการคาและสรางปอมปราการเมืองเชนใดก็ไดแลวแตพระเจากรุงฝร่ังเศส แตแผนงานดังกลาว

ดาํเนินไปเพียงระยะหน่ึงกถ็กูระงับไป ขอมลูตาง ๆ และผังเมืองท่ีวศิวกรชาวฝร่ังเศสเขียนไวถกูเก็บรกัษาไวและไดมอบ

ใหฝายไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่ผานมา (มล.ชัยนิมิตร นวรัตน, ๒๕๓๐ : ๕๔-๖๐)

 ความสัมพันธระหวางเมืองสงขลากับปตตานีหลงัจากป พ.ศ. ๒๑๙๒ เมือ่สงขลาไดประกาศใหปตตานีอยูใน

อํานาจของสงขลาดวยนั้น ไดปรากฏความขัดแยงและตอตานจากฝายปตตานี มีการสูรบกันหลายคร้ังทําใหเปน

ผลดีตออยุธยาท่ีไมตองยกกําลังลงมาปราบเมืองท้ังสอง เพียงแตสงคนมาไกลเกล่ียใหทั้งสองฝายยุติสงครามเทานั้น 

ในชวงเวลาเดยีวกนันัน้ปตตานเีกดิการขดัแยงกบักลันตนัในการปกครองเมอืงทัง้สอง ซึง่ไดมสีญัญาตกลงรวมอาํนาจ

เมอืงทัง้สองเขาดวยกันมาตัง้แตป พ.ศ. ๒๑๖๒ ในป พ.ศ. ๒๑๙๓ สงขลาไดโจมตเีมอืงปตตาน ีซึง่ถอืวาเปนเมอืงหลวง

ของรัฐมลายูในขณะนั้น (Ahmad Fathy al-Fatani, 1994 : 27) การสูรบระหวางปตตานีกับสงขลาหลังจากนั้น

ฝายปตตานีไดรบัการสนับสนนุจากกลันตนั ทาํใหการสูรบยืดเย้ือตอมาอีกหลายป โดยไมสามารถเอาชนะกันไดอยาง

เด็ดขาด

 การสงครามระหวางปตตานีกับสงขลาในชวงเวลาดังกลาว ปรากฏในบันทึกของพอคาชาวอังกฤษในป 

พ.ศ. ๒๒๑๔ ตอนหน่ึงวา

 การศึกระหวางรายาแหงปตตานีกับเจาเมืองสงขลา ยังคงดําเนินตอไปแมวาพระเจากรุงสยามจะไดจัดสง

คณะทูตไปเจรจาไกลเกลี่ยใหคืนดีกัน เมืองทั้งสองเก่ียวของกับพระองคอยูเปนอันมากในการขนสงสินคาจําพวกผา

หรือชางลงมาไดโดยปลอดภัย รายาปตตานีไมประสงคจะสงบศึกเพราะเช่ือมัน่วาตนมีไพรพลมากแตสงขลาก็ไมประสงค

จะสงบศึกเชนกัน เมืองสงขลามีไพรพลไมถึงหน่ึงในส่ีของเมืองปตตานีแตเปนไพรพลท่ีมีพลกําลังเขมแข็ง ชํานาญ

ยุทธวิธกีารรบ และการใชปนไฟ ทั้งปนขนาดใหญและขนาดเล็ก (กรมศิลปากร, ๒๕๑๒ : ๑๓๔)

 เมืองสงขลาในเวลาน้ัน มีการคามากและไดพัฒนาข้ึนมาจนอาจเทียบเทากับปตตานีทําใหการสูรบยืดเย้ือ

จนถึงป พ.ศ. ๒๒๒๑ ก็ยังไมอาจเอาชนะกันได ขณะที่ปตตานีกับสงขลาขัดแยงทําสงครามกันอยูนั้น ความสัมพันธ

กับอยุธยาก็ขาดหายไป กลาวคือ หลงัจากสงครามระหวางอยุธยากับปตตานี ในป พ.ศ. ๒๑๗๗ สมัยสมเด็จพระเจา

ปราสาททองแลว เรื่องราวเก่ียวกับปตตานีไมปรากฏในพงศาวดารสยาม แตในชวงเวลาดังกลาวมีชาวตางประเทศ

เขามาคาขายท่ีปตตานีมากและไดบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ไวมากมาย รวมทั้งเอกสารทองถิ่นท่ีเปนตํานานเมือง

และเอกสารภาษามลายูอักษรยาวีปรากฏอยูเปนจํานวนมาก ทําใหแหลงขอมูลทั้งสองเปนประโยชนตอการสืบคน

เรื่องราวของเมืองปตตานีในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ ไดเปนอยางดีในชวงเวลาดังกลาวนี้เองที่ปตตานีไดเจริญ

รุงเรอืงสงูสดุจนเปนศนูยกลางการคาขายระดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตมรีาชาปกครองตอเนือ่งกวา ๓ ศตวรรษ 
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เมืองปตตานีในยุคนั้นมีพลเมืองมาก ทั้งชาวจีน ชาวสยาม ชาวมลายู รวมท้ังชาวตางประเทศอื่น ๆ เชน ญี่ปุน 

โปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ สวนชาวอาหรับ และเปอรเชีย ซึ่งไดเขามาคาขายตอเนื่องมาเปนเวลานาน บางคน

กลายเปนพลเมืองของปตตานีไปในที่สุด เรื่องราวเกี่ยวกับปตตานีไดปรากฏในพงศาวดารสยามอีกคร้ัง ในชวงป 

พ.ศ. ๒๓๑๑ ในสมัยธนบุรี เมื่อพระเจาตากนํากองทัพลงไปปราบเจาเมืองนครศรีธรรมราช ทําใหเจาเมือง

นครศรธีรรมราชตองหลบหนไีปอยูทีเ่มอืงปตตาน ีเหตกุารณคร้ังนัน้ปรากฏในพงศาวดารกรงุธนบรุ ีฉบบัพันจนัทนมุาศ 

(๒๕๐๗) วา พระยาตานีไดสงตัวเจาเมืองนครศรีธรรมราช คืนใหกองทัพสยาม เมื่อถึงป พ.ศ. ๒๓๒๐ ก็ปรากฏวา 

ปตตานีกระดางกระเด่ืองตอนครศรีธรรมราช เจาเมืองนครศรีธรรมราชจะขอยกทัพไปตี แตพระเจากรุงธนบุรีขอให

หมดราชการศึกทางเหนือเสียกอน

ÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμ ŒÊÁÑÂμ Œ¹ÃÑμ¹â¡ÊÔ¹·Ã�¶Ö§ÊÁÑÂÃÑª¡ÒÅ·Õè õ

 ในบันทึกเรื่อง The Kingdom and People of Siam and Kedah-Siam Relation 1821-1905 

(อางใน นันทนา ตันติเวสส, ๒๕๒๘ : ๗๕-๗๖) กลาวถึงปตตานีสมัยรัตนโกสินทรวา

 ปตตานีหรือตานี เปนเมืองประเทศราชอีกแหงหนึ่งของสยาม มีประชากรประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน 

กวาครึ่งในจํานวนนี้มีเชื้อสายไทย สามเขตในเมืองนี้มีอาณาเขตติดตอกับทะเล และอีกสองเขตอยูเขาไปในตอนใน 

ปตตานีเปนทีรู่จกัและพูดถงึกนัในหมูนกัเดินเรือในสมัยโบราณ และเคยใชเปนสถานีการคาของตางชาติทีเ่ขามาคาขาย

กับสยาม เขมร และจีน แตเดิมการปกครองของปตตานีนั้นตกอยูในมือชาวมาเลยซึ่งไดรวมตัวกันตอตานชาวสยาม 

เมื่อสยามปราบปรามชาวมาเลยได จึงไดกวาดตอนชาวมาเลยสวนใหญไปเปนทาส ขาว เกลือ ทอง และดีบุก 

เปนผลผลิตหลักของปตตานี

 ความสมัพนัธระหวางปตตานกีบัสยามในสมยัรตันโกสนิทรมคีวามเกีย่วของโยงใยกบัหัวเมอืงตาง ๆ ของสยาม

บนคาบสมทุรมลาย ูตลอดจนการเขามามบีทบาททัง้ในดานเศรษฐกจิ และการปกครองของมหาอาํนาจจากตะวนัตก

คอื องักฤษ และฝรัง่เศส ยงัผลใหเกดิการปรบัเปลีย่นรปูแบบการปกครองหวัเมืองตาง ๆ รวมทัง้ปตตานดีวย ในบางครัง้

ไดกอใหเกิดความขัดแยงและการตอตาน มีการใชกําลังทหารเขาตอสูกัน เร่ืองราวของปตตานีในยุคน้ีปรากฏใน

พงศาวดาร บันทึกของชาวตางประเทศและบันทึกของชาวปตตานีทองถิ่น

 ในสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดใหเมืองไทรบุรีและกลันตัน

อยูในความดูแลของเมืองนครศรีธรรมราช สวนตรังกานูและปตตานีอยูในความดูแลของเมืองสงขลา ตอมาในป 

พ.ศ. ๒๓๒๙ องักฤษไดขอเชาเกาะหมาก (ปนงั) และในป พ.ศ. ๒๓๓๔ องักฤษขอเชาดินแดนตรงขามกบัเกาะหมาก 

คือ โปรวินซ เวลสลีย จากไทรบุรี (ซารอม อาหมัด, ๒๕๒๘ : ๘๘) ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๗๔ ไดมีบันทึกขอตกลง

ระหวางขาหลวงแหงดินแดนสเตรทเซทเทิลเมนตกับสุลตานแหงเคดาห เพื่อใชแทนสนธิสัญญากับนครศรีธรรมราช 

(สยาม) ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๗๔ บันทึกฉบับน้ันถือวาเปนการยกเลิกสนธิสัญญากับนครศรีธรรมราช 

(สยาม) ตั้งแตปดังกลาวเปนตนมา (ซารอม อาหมัด, ๒๕๒๘ : ๑๑๕-๑๑๖)

 ในการตกลงเรือ่งการใหเชาเกาะหมาก ระหวางสุลตานแหงเคดาหกบัองักฤษครัง้นัน้ ไมไดถามความเหน็ชอบ

จากสยาม สุลตานแหงเคดาหไดปฏิบัติตนในฐานะกษัตริยที่มีเอกราชเต็มที่ (ซารอม อาหมัด, ๒๕๒๘ : ๙๘-๙๙) 

ตอมาชาวมาเลยในเคดาหมคีวามพยายามหลายคร้ังทีจ่ะเปนอสิระจากสยาม เชนในป พ.ศ. ๒๓๖๔, ๒๓๖๙, ๒๓๗๒ 

๒๓๗๔, ๒๓๗๙ และ ๒๓๘๑ พระเจาแผนดนิสยามในสมัยนัน้คือพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหวั ทรงตระหนัก
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ดีวาตลอดเวลาที่สยามเขาครอบครองเคดาห ไดกอใหเกิดปญหาตาง ๆ มากกวาที่จะไดรับประโยชน สยามเรียนรูวา
การเขาไปเก่ียวของโดยตรงกับกิจกรรมภายในของเคดาหมแีตจะทาํใหเกิดการตอตานจากชาวมาเลย การปราบปราม
โดยใชกาํลงัไดกอใหเกดิความสญูเสยีเปนอนัมาก ในทีส่ดุเมือ่ป พ.ศ. ๒๓๘๕ สยามจึงไดคนือาํนาจใหแกสลุตานเคดาห 
(ซารอม อาหมัด, ๒๕๒๘ : ๙๒-๙๔) หลังจากป พ.ศ. ๒๓๘๕ เปนตนมา เคดาหกับสยามมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
แตมีขอแตกตางไปจากเดิมคือ นครศรีธรรมราชไมไดมีอิทธิพลในการปกครองเคดาหอีกตอไป

 การท่ีสยามตัดสินใจไมเขาไปเกี่ยวของกับกิจการของเคดาหนั้น เนื่องจากสยามเกรงวาอังกฤษจะแสดง
ความเปนปรปกษ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะตองเอาใจอังกฤษเพื่อรักษาเอกราช
และบูรณภาพแหงอาณาเขตของสยาม ดังที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเห็นความจําเปนที่ตอง ปลูกฝง
มติรภาพและมีบญุคุณกับอังกฤษ เพ่ือท่ีวาอังกฤษจะไดชวยปกปองสยามจากการคกุคามของฝร่ังเศสและจะตอง
ระมดัระวงัท่ีจะหลีกเลีย่งเหตกุารณอนัจะกอความเปนศตัรูกนั นอกจากนัน้สยามกไ็มไดรบัผลประโยชนใด ๆ มากนกั
จากการปกครองเคดาห ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสเม่ือคราวเสด็จประพาส
หวัเมอืงมลายขูองไทย ในป พ.ศ. ๒๔๓๔ วา เราไมมผีลประโยชนเปนพิเศษแตอยางใดในบรรดาหวัเมืองเหลาน้ี.... 
หากเราตองสูญเสียหัวเมืองเหลานี้ใหแกอังกฤษ เราจะขาดแตเพียงดอกไมเงินดอกไมทอง นอกเหนือไปจาก
เครื่องราชบรรณาการนี้แลวก็ไมมีการสูญเสียทางดานวัตถุอื่นใดอีก อยางไรก็ตามการสูญเสียดินแดนเหลานี้ไป
ยอมเปนการเสื่อมเสียเกียรติภูมิของประเทศ นี่เปนเหตุผลที่วาทําไมเราจึงตองยํ้าความเปนเจาของดินแดนใน
สวนนี้... (ซารอม อาหมัด, ๒๕๒๘ : ๑๑๙-๑๒๐)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

 พ.ศ. ๒๔๓๕ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัว ไดทรงนํานโยบายการรวมอํานาจเขาสู
สวนกลางมาใชทั้งประเทศ การเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งก็คือการจัดระบบใหบรรดาเมืองตาง ๆ ขึ้นตรงตอเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย กอนหนาน้ีหัวเมืองและประเทศราชของสยามอยูภายใตการควบคุมของสามกรม ไดแก 
กรมมหาดไทย กรมพระกลาโหม และกรมทา กอนหนานั้นกรมพระกลาโหม มีหนาที่บังคับบัญชาหัวเมืองปกษใต 
และหัวเมอืงมลายทูีเ่ปนประเทศราช ภายใตแผนการใหมนีไ้ดมกีารรวมเมอืงตาง ๆ เขาเปนมณฑล มสีมุหเทศาภบิาล
เปนผูปกครองมณฑล ระหวางป พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๔๒ กระทรวงมหาดไทยเริ่มรวมการบริหารบรรดาหัวเมือง
ประเทศราชทางใตเขากบัระบบเทศาภิบาล เปนการหวงัวาระบบดังกลาวจะชวยปองกนับรูณภาพในดินแดนของสยาม
ตอการคุกคามของฝร่ังเศสและอังกฤษ เปนการสรางความม่ันใจในความจงรักภักดีตอสยาม ตลอดจนการจัดหา
ทรพัยากรสาํหรับการปฏริปูทีม่ขีึน้ทัว่ราชอาณาจกัรในเวลานัน้ ผลการจดัการปกครองใหมกค็อื กลนัตนั และตรงักานู
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อยูภายใตการดูแลของสมุหเทศาภิบาลประจํามณฑลภูเก็ตในป พ.ศ. ๒๔๓๘ ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๔๐ เคดาห 
เปอรลิส และสตูล รวมกันเปนมณฑลไทรบุรี

 ในชวงระยะเวลาท่ีสยามกําลงัปรับปรุงการปกครองหัวเมืองมลายูอยูนัน้ ในป พ.ศ. ๒๔๓๙ องักฤษ ไดเจรจา
ตกลงกับฝรั่งเศสใหสยามเปนรัฐกันกระทบระหวางอาณานิคมอังกฤษทางตะวันตก และอาณานิคมของฝรั่งเศสทาง
ตะวันออก ทั้งสองประเทศยอมรับรองเอกราชอธิปไตยของสยามเหนือบริเวณลุมนํ้าเพชรบุรี แมกลอง ทาจีน 
เจาพระยาและบางปะกง โดยปลอยดนิแดนทางตอนใตของสยามไวโดยปราศจากหลกัประกนั อนึง่ขอตกลงดงักลาว 
สยามมไิดมสีวนรบัรูดวยแตอยางใด ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๔๐ สยามไดลงนามในอนสุญัญาลบัรวมกบัองักฤษ โดยตกลง
วารัฐบาลสยามจะไมยอมใหชาติใดมาเชา ซื้อ หรือถือกรรมสิทธิ์ดินแดนสยามบริเวณใตตําบลบางสพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธลงไป โดยไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษฝายรัฐบาลอังกฤษตกลงจะใหความชวยเหลือ
แกสยามในกรณีที่ถูกรุกรานจากชาติอื่น 

 สวนเหตุการณที่ปตตานีในสวนท่ีเกี่ยวของกับสยามในสมัยรัตนโกสินทรนั้น เริ่มจากเม่ือมีการสถาปนา
พระบรมราชวงศจักรี โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เสด็จข้ึนครองราชย 
ตัง้แตป พ.ศ. ๒๓๒๕ ลวงมาอีก ๓ ป (พ.ศ. ๒๓๒๘) เมอืงปตตานีมไิดสงเคร่ืองบรรณาการใหแกแผนดนิรตันโกสินทร 
จึงมีพระราชโองการใหจัดสงกองทัพเรือจากกรุงเทพฯ โดยมีพระยาราชวังสัน (แมน) เปนแมทัพเรือ ยกกําลังลงมา
สมทบกับกาํลงัทพัของสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท ทีต่ัง้กองบัญชาการอยูแลวท่ีเมอืงสงขลา เมือ่ถงึสงขลา
สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสงิหนาท สัง่ใหพระยาราชบังสัน เปนผูนาํกองทัพเรือเขาโจมตีเมอืงปตตานี โดยมกีาํลงัทพั
จากเมืองพัทลงุ และเมืองจะนะรวมเสริมกาํลงัเขาตทีางบก พระยาราชวังสนันาํเรือรบเขาสูปากแมน้ําปตตานี (ปจจบุนั
คอื คลองปาเระ) แลนไประยะหน่ึงก็เบนขบวนเรือรบเขาสูคลองปาแปรี ซึง่เปนลาํนํา้สาขาของแมนํา้ปตตานีทีไ่หลผาน
ตัวเมืองปตตานีดานประตูเมือง เมื่อเรือแลนไปถึงประตูเมือง พระยาราชวังสันก็สงคนไปเจรจากับสุลตานปตตานี
ในขณะนั้นคือสุลตานมูฮัมหมัด ขอใหยอมจํานนเสียโดยดี สุลตานปตตานีไมทรงรับฟงและไมยอมเจรจาดวย 
พระยาราชวังสันจึงสั่งใหทหารยิงปนใหญจากเรือเพื่อถลมประตูเมืองและกําแพงเมือง กระสุนปนใหญหลายนัด
ไปตกในเมือง ชาวเมืองลมตายเปนอันมาก การสูรบผานไปไมนานเจาเมืองปตตานีก็ยอมแพตอกองทัพสยาม และ
ยนิยอมจดัสงเครือ่งราชบรรณาการไปถวายพระเจากรุงรตันโกสินทรตอไป (สภุทัร สคุนธาภิรมย ณ พทัลงุ, ๒๕๓๐ : 
๒๒๓-๒๒๕)

 ผลจากสงครามคร้ังนัน้ไดมพีระราชโองการใหยดึปนใหญสาํคญัสองกระบอกของเมืองปตตาน ีคอื พญาตานี
หรือ มหารานีปตตานี (Maha Rani Patani) กระบอกหน่ึงกับ ศรีนครี อีกกระบอกหน่ึง สวนกระบอกท่ี ๓ กําลัง
จะเตรียมหลอและไดตั้งชื่อไวกอนแลว คือ มหาลาโละ การลําเลียงปนใหญทั้ง ๒ กระบอก กระทําโดยใชแพชะลอ
ลําเลียงชักลากปนดวยแพไมไผ ลากจูงออกไปสูปากแมนํ้าปตตานี แลวกางใบใหแพแลนไปตามแรงลมมุงสูทิศเหนือ
ไปยังกรุงเทพมหานคร ขณะที่ปนใหญท้ังสองกระบอกซึ่งเทียมดวยแพขนาบขางถูกลากจูงออกมาพนเขตปากแมนํ้า
ปตตานีออกสูทะเลหลวง ไดเกิดพายุใหญพัดกระหนํ่าทองทะเลจนเกิดกระแสคลื่นขนาดใหญ แพขนาบปนใหญ
ทั้งสองกระบอกถูกคลื่นกระแทกอยางแรงตลอดเวลาไมนานนักแพขนาบขางปนใหญกระบอกที่ชื่อ ศรีนครี ก็แตก
กระจายปนจมลงสูทองทะเลหางจากปากแมนํ้าปตตานีไมมากนัก สุดความสามารถที่ทหารสยามจะงมขึ้นมาได 
คงเหลือเพยีงแตพญาตานีกระบอกเดียวทีช่กัลากไปถึงกรงุเทพมหานครได และคงรักษาไวอยูทีห่นากระทรวงกลาโหม
มาจนกระทัง่ทกุวันนี ้ในสงครามครัง้นัน้กองทพัสยามไดกวาดตอนชายฉกรรจทีเ่ปนทหารในกองทพัปตตานพีรอมดวย
ลกูเมยีและครอบครวัไปดวยจาํนวนหนึง่ ซึง่ตอมาไดรบัพระราชทานทีด่นิและทีท่าํกนิอยูดานชานเมอืงกรงุเทพมหานคร 
ดานตะวันออกแถบมีนบุรี และหนองจอกสืบเน่ืองมาถึงปจจุบัน (สุภัทร สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง, ๒๕๓๐ : ๒๒๖)
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ปนพญาตานี

 หนังสอืภมูศิาสตรประเทศสยาม (กระทรวงศกึษาธกิาร, ๒๔๖๔) กลาวถงึเมอืงปตตานใีนสมยัรตันโกสนิทรวา 
ดนิแดนท่ีเปนเมืองปตตานีกอนถึงสมัยรตันโกสินทร มอีาณาเขตรวมถึง จงัหวัดยะลาและนราธิวาส เรียกกันในสมัยนัน้
วา เมืองตานี มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ ๑๐ ลานไร เมืองตานีถูกนับรวมเปนเมืองประเทศราชของสยาม 
มาตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยมีเจาเมืองนครศรีธรรมราชดูแล ดังที่ปรากฏในคํากลาวของ โทเม ปเรส (Tome Pires) 
ชาวโปรตุเกสวา อุปราชแหงเมืองนคร เปนผูวาราชการจากปาหังถึงอยุธยา

 สมัยกรุงรัตนโกสินทร ในป พ.ศ. ๒๓๕๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงมอบหมายให
เจาเมืองสงขลาเปนผูดแูลควบคุมเมืองปตตานีแทนเจาเมืองนครศรีธรรมราชโดยมีเมอืงใกลเคยีงอ่ืน ๆ อยูในการดูแล
ของสงขลาดวย ไดแก ยะหริ่ง หนองจิก รามันห ระแงะ สาย ยะลา กลันตัน และตรังกานู ตอมาในปพ.ศ. ๒๓๕๖ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระยากลันตนัมคีวามขัดแยงกับพระยาตรังกานู พระยากลันตนั
ขอไปขึ้นกับนครศรีธรรมราช สวนหัวเมืองมลายู อีก ๒ เมือง คือ ไทรบุรี และเปรัค ยังคงข้ึนกับนครศรีธรรมราช
ตอไปเชนเดิม

 ในชวงเวลาเดียวกัน อังกฤษกําลังมีอิทธิพลอยางมากในการขยายอาณานิคมแถบคาบสมุทรมลายู ในป 
พ.ศ. ๒๓๖๒ ขาหลวงใหญของอังกฤษในอินเดีย ไดสงคณะสํารวจโครงการกอตั้งทาเรือและศูนยกลางการคากับ
หมูเกาะมลาย ูสาํรวจพบเกาะสงิคโปรเขาโดยบงัเอญิระหวางทีมุ่งหนาไปยะโฮร และตัดสนิใจเลอืกเกาะสงิคโปรเปน
ที่ตั้งทาเรือและศูนยกลางทางการคาทันที โดยใชวิธีการอุปโลกนตนกูฮุสเซนพี่ชายของตนกูอับดุลรามัน สุลตาน
แหงรัฐยะโฮร วาเปนเจาของเกาะสิงคโปร แลวทําสัญญาเชาจายเงินใหตนกูฮุสเซนปละ ๕๐,๐๐๐ เหรียญ ตอมา
ในป พ.ศ. ๒๓๖๙ อังกฤษ ไดรวมเอารัฐมะละกา ปนัง และสิงคโปร จัดตั้งเปนเขตปกครองของอังกฤษในป พ.ศ. 
๒๓๗๕ ไดยายศนูยการบรหิารและการปกครองจากปนงัมาอยูทีส่งิคโปร โดยขึน้กบักระทรวงอาณานิคมของอังกฤษ
ทีก่รงุลอนดอนโดยตรง องักฤษไดเขาแทรกแซงกิจการตาง ๆ ของรัฐในความปกครองของสยามในขณะน้ัน คอื เปรัค 
ตรังกานู ไทรบุรี และกลันตัน โดยการสงขาหลวงของอังกฤษ และขาราชการทองถ่ินที่ภักดีตออังกฤษเขาไปเจรจา
ชกัจงูและชวยเหลอืในรปูแบบตาง ๆ เพือ่ใหเลกิจงรกัภกัดีตอสยาม เปนเหตใุหขาราชการรฐัดงักลาวแตกความสามคัคี
แยกกันเปนหลายกกหลายฝาย อังกฤษสงขาหลวงเขาเจรจากับสยามโดยตรง บางคร้ังก็นํากําลังทหารและเรือรบ
ไปประชิดเมืองเหลานั้น และบางคร้ังก็สงกองเรือรบออกคอยสกัดกั้นไมใหกองเรือของสยามเขาไป อยางเชนกรณี
รฐัเปรคัในป พ.ศ. ๒๓๖๙ องักฤษไดสงทหารและเรอืรบจาํนวนหนึง่เขาเจรจากบัสลุตานเปรคั ใหทาํสญัญากับองักฤษ
เปนใจความวา เพื่อเปนการตอบแทนท่ีอังกฤษจะเขาชวยเหลือตอตานผูใดก็ตามท่ีจะคุกคามเอกราชของรัฐสุลตาน 
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โดยจะตองไมติดตอทางการเมืองกับสยามและจะตองเลิกสงบรรณาการใด ๆ ไปใหสยาม ทําใหสุลตานเปรัคหันไป
ภักดีกับอังกฤษ และปลดขาราชการในราชสํานักที่เปนฝายจงรักภักดีตอสยาม และหามกําลังทหารของสยามเขาไป
ในเขตรัฐเปรัคอีกตอไป จากนั้นมาอํานาจของสยามท่ีเคยมีตอรัฐเปรัคก็สิ้นสุดลง (อนันต วัฒนานิกร, ๒๕๓๑ : 
๑๗๖-๑๘๐)

 ในขณะท่ีอังกฤษกําลังเขายึดครองหัวเมืองมลายูจากสยามอยูนั้น เหตุการณภายในหัวเมืองปกษใตกลับมี
ความขัดแยงแตกความสามัคคี กลาวคือ ในป พ.ศ. ๒๓๖๔ ความขัดแยงระหวางสงขลากับนครศรีธรรมราชสอเคา
รนุแรงขึน้ เนือ่งจากการแขงขนักนัในการมีบทบาทเปนผูควบคุมหวัเมอืงมลายู ซึง่เดิมนครศรีธรรมราชเปนผูปกครอง
หัวเมืองทางใตทั้งหมด ความขัดแยงเริ่มจากการท่ีเจาเมืองสงขลาสามารถปราบปรามปตตานีที่ตอตานอํานาจสยาม
ในป พ.ศ. ๒๓๓๔ ไดเปนผลสําเร็จ จึงไดรับการเลื่อนตําแหนงเปนเจาพระยาและมีอํานาจควบคุมดูแลปตตานีและ
ตรงักานู ซึง่เดิมอยูในการปกครองของนครศรีธรรมราช นอกจากน้ันไทรบุรซีึง่อยูในการปกครองของนครศรีธรรมราช
ก็หันมามีความสัมพันธกับสงขลาอยางแนนแฟน และเคลื่อนไหวตอตานนครศรีธรรมราชมาอยางตอเนื่อง

เจาพระยาไทรบุรี อับดุลฮามัด

 ในป พ.ศ. ๒๓๗๔ ตนกูเด็น ผูเปนหลานของเจาเมืองไทรบุรี ไดรวบรวมชาวมลายูเขายึดเมืองไทรบุรี
ใหปลอดภัยจากอํานาจของสยามเปนผลสําเร็จ ทําใหหัวเมืองปตตานีทั้ง ๗ ยกเวนเมืองยะหริ่ง ซึ่งขณะนั้นปกครอง
โดยชาวสยามจากสงขลา คอื พระยายะหร่ิง (พาย) เปนปฏปิกษตอสยามอกีคร้ัง การตอตานสยามของหัวเมอืงตาง ๆ 
ของปตตานี ไดรับการสนับสนุนจากทั้งกลันตันและตรังกานู แตในเวลาตอมากองทัพสยามก็สามารถปราบปราม
ไทรบุรีไดสําเร็จ จากนั้นจึงยกกําลังมาปราบปรามปตตานีไดในเวลาตอมา พระยาปตตานีหนีไปกลันตัน สวนพระยา
รามันห พระยาระแงะ และพระยาสายบุรี ไดยอมเขาออนนอมตอสยาม อยางไรก็ตามการตอตานสยามยังคงมีอยู
ตลอดเวลา โดยในป พ.ศ. ๒๓๘๑ ไทรบุรกีเ็ปนปฏิปกษตอสยามอีกคร้ัง และคร้ังนีไ้ดตดิตามกําลังของสยาม ทีแ่ตกหนี
จากไทรบุรีมาถึงเมืองพัทลุงและเขายึดเมืองตรัง จากนั้นไดชักชวนใหหัวเมืองปตตานีท้ัง ๗ รวมกันตอตานอํานาจ
จากสยามดวย แตในที่สุดกองทัพของนครศรีธรรมราชเขายึดไทรบุรีคืนมาไดในป พ.ศ. ๒๓๘๒ สวนกองทัพสงขลา
ก็สามารถปราบปรามพวกที่ตอตานจากปตตานีลาถอยไปเชนกัน

 ในการสูรบกับหัวเมืองมลายูในป พ.ศ. ๒๓๘๒ นั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงทราบถึง
ความขดัแยง ไมยอมใหความรวมมอืชวยเหลอืกนัของเจาพระยานครกบัเจาพระยาสงขลา ทรงรบัส่ังถงึความเสยีหาย
อันเกิดจากการแกงแยงอํานาจของขาราชการทั้งสองที่รับผิดชอบการปกครองหัวเมืองปกษใต ทรงชี้ใหเห็นวา
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เมื่อพระยาสงขลาขอกําลังจากนครศรีธรรมราชมาชวยปราบปรามพวกตอตาน เจาพระยานคร อางวา ไมมีกําลัง

ไปชวยสงขลาซ่ึงกาํลงัจะถกูตแีตก แตเมอืงนครศรีธรรมราชเองกลับมคีวามสามารถรวมกําลังเขาตีเอาไทรบุรคีนืมาได 

อยางไรก็ตามทางราชสํานักที่กรุงเทพฯ ก็ไมไดดําเนินการใด ๆ ในความขัดแยงน้ี ดวยเหตุเพราะพระยานครเปน

ขาราชการผูทรงอิทธิพลในสํานักและเปนหลักที่ทางกรุงเทพฯใชเปนฐานอํานาจของสยามในแหลมมลายู ตอไป 

ทรงเกรงวาหากควบคมุนครศรธีรรมราชมากไป จะเปนเหตใุหนครศรธีรรมราชเอาใจออกหางยงัผลเสยีตอฐานะอาํนาจ

ของสยามในแหลมมลายูได สวนที่ปตตานี แมเหตุการณภายนอกจะดูสงบแตกระแสตอตานสยามยังมีตลอดเวลา 

นอกจากน้ันยงัมปีญหาเร่ืองเขตแดนระหวางรามันหกบัเปรัค และปญหาเร่ืองผลประโยชนจากเหมืองแร ทีข่ดัแยงกนัอยู

ระหวางปตตานีกับกลันตันและเปรัค

ÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμ ŒËÅÑ§ÊÁÑÂÃÑª¡ÒÅ·Õè õ ¶Ö§»̃¨¨ØºÑ¹

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว ในป ๒๔๓๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

พระวิจิตรวรสาสน (ปน สุขุม) เปนขาหลวงพิเศษลงมาจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองปกษใตเสียใหมโดยรวมเมือง

นครศรีธรรมราช เมืองพัทลุง และเมืองสงขลา จัดต้ังเปน มณฑลนครศรีธรรมราช โดยสํานักงานวาราชการมณฑล 

ตั้งอยูที่เมืองสงขลา สวนเมืองท่ีเหลืออยูคือ ปตตานี กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และเปอรลิส ไดประกาศตักเตือน

ใหยบุเลกิการปกครองแบบ สลุตาน แลวใหรวมเปนมณฑลหนึง่ของสยาม โดยในป พ.ศ.๒๔๔๙ ไดมพีระราชโองการ

ใหผนวกปตตานี สายบุรี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเปน เมืองในสังกัด หรือ Jajahan เขาเปนดินแดนของสยาม

โดยจดัตัง้เปน มณฑลปตตาน ีประกาศจากสยามดังกลาวไดรบัการปฏิเสธจากตนกู อบัดุล กอเดร (Tengku Abdul 

Kadir) สลุตานเมอืงปตตานใีนขณะนัน้ ซึง่ฝายสยามเรยีกวา พระยาตานีศรสีลุตาน โดยสลุตานฯ ไมยอมใหผนวกปตตานี

เขาเปนมณฑลหน่ึงของสยาม ทางกรุงเทพฯ จงึไดสงกองทัพโดยมีสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสรุยิวงศ (ชวง บนุนาค) 

เปนแมทัพลงมาปราบปรามและจับตัวตนกู อับดุล กอเดร มากักขังไวที่กรุงเทพฯ ขบวนการตอตานรัฐบาลสยาม

จงึเกดิขึน้อกีครัง้หนึง่ ตอมาตนก ูอบัดลุ กอเดร ถกูยายไปคุมขงัตอทีพ่ษิณโุลก จากนัน้ในป พ.ศ.๒๔๔๘ ไดรบัพระบรม

ราชานุญาตจากพระเจาแผนดินสยามใหกลับปตตานี ซึ่งขณะน้ันอยูในการปกครองของสยาม ภายใตการดูแลของ

เจาเมืองสงขลา มีขาหลวงใหญ คือ พระยามหิบาลบริรักษ (สวัสด์ิ ภูมิรัตน) ประจําอยูที่เมืองปตตานี หลังจากตนกู 

อับดุล กอเดร กลับถึงเมืองปตตานีแลว ก็เดินทางไปพํานักที่กลันตันจนกระท่ังเสียชีวิตในป พ.ศ. ๒๔๗๖ 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)
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ฉลองที่วาการมณฑลนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๔๐

 ในปพ.ศ. ๒๔๔๕ ถือวาเปนหัวเล้ียวหัวตอที่สําคัญในดานนโยบายของสยามในเร่ืองการปกครองหัวเมือง

ประเทศราชทางใต สบืเนือ่งจากการทีอ่งักฤษเกดิการเปลีย่นแปลง การดาํเนนินโยบายตอบรรดารฐัมาเลยทางตอนเหนอื 

สยามหว่ันเกรงในเจตนาของอังกฤษตอหัวเมืองมลายู ตัวอยางเชน สยามเกรงวาอังกฤษมีเปาหมายในการยึดครอง

เคดาห และหวัเมอืงอืน่ ๆ ตอไปอกี สลุตานรฐัตาง ๆ กาํลงัถกูหอมลอมดวยนกัลาสมัปทานทีอ่งักฤษมผีลประโยชนอยู 

รัฐบาลของดินแดนสเตรทเซทเทิลเมนตอาจจะชักจูงใหสุลตานดําเนินการบางอยาง อันอาจเปนผลเสียตอสยาม

 ในป พ.ศ. ๒๔๔๙ รฐับาลสยามไดแกไขปรับปรุงการบริหารราชการหัวเมืองปกษใตอกีคร้ังหน่ึง โดยจัดระเบียบ

การปกครองใหมรวมหัวเมืองตาง ๆ เขาดวยกัน จาก ๗ หัวเมือง เหลือเพียง ๔ เมือง

 ๑. เมืองปตตานี ประกอบดวย หนองจิก ยะหร่ิง และปตตานี

 ๒. เมืองยะลา ประกอบดวย รามันห และยะลา

 ๓. เมืองสายบุรี ยังคงเดิม 

 ๔. เมอืงระแงะ ยงัคงเดมิแตเปลีย่นชือ่เปนบางนราและตอมาเปลีย่นเปนเมอืงนราธวิาสเมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๘

 ในป พ.ศ. ๒๔๕๙ ไดเปลี่ยนคําวา เมือง เปน จังหวัด มณฑลปตตานีหลังจากน้ันจึงประกอบดวย จังหวัด

ปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสายบุรี และจังหวัดนราธิวาส ในป พ.ศ. ๒๔๗๔ ไดยุบจังหวัดสายบุรีลงเปนอําเภอ

ขึ้นตรงตอจังหวัดปตตานี ตอมาไดยกเลิกมณฑลปตตานีเหลือเปนจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ขึ้นตรงตอ

กระทรวงมหาดไทย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๖ เปนตนมา

 ในสวนของความสัมพันธระหวางสยามกับอังกฤษในเวลาน้ันมีผลตอปตตานีเปนอันมาก กลาวคือ ในป 

พ.ศ. ๒๔๕๒ มีการตกลงระหวางรัฐบาลสยามกับอังกฤษซ่ึงเขาครอบครองดินแดนอาณาบริเวณรัฐตาง ๆ ที่กลาวมา

แลวนัน้ ภายใตสนธสิญัญา Anglo-Siamese Treaty 1909 ภายใตขอตกลงนีท้าํใหรฐับาลสยามยอมยกเลกิอธปิไตย

เหนือดินแดนไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และเปอรลิส สนธิสัญญาครั้งนี้อังกฤษไดใหสยามกู ยืมเงินจํานวน 

๔ ลานดอลลาร เพื่อนําไปพัฒนากิจการรถไฟในประเทศสยาม นอกจากน้ันในการพัฒนาประเทศสยามดานตาง ๆ 

ยังไดอาศัยรูปแบบวิธีการของยุโรปท้ังทางดานกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและการบริหารจัดการ ชาวอังกฤษสนใจ
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กิจการดานการเดินเรือ การเหมืองแร การปาไม การคาระหวางประเทศ การขนสง และการธนาคาร สวนชาวจีน

มีบทบาทดานการคาปลีกและการคาสง กิจการคาและอุตสาหกรรมในประเทศสยามหลังจากนั้นจึงตกอยูในมือของ

ชาวยุโรปและชาวจีนถึงรอยละ ๙๕ (Harrison, 1967 : 211) 

 ผลจากการยกดนิแดนทัง้ ๔ คอื ไทรบรุ ีกลนัตนั ตรังกาน ูและเปอรลสิ ซึง่อยูในการปกครองของสยามใหแก

อังกฤษในป พ.ศ. ๒๔๕๒ นั้น ทําใหการแทรกแซงการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองปตตานีผอนคลายลง จนกระท่ัง

เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ หรือสงครามมหาเอเชียบูรพา อังกฤษซึ่งเปนคูสงครามของสยามไดใหการสนับสนุน 

ตนกมูะหะหมัด มไูฮยดิดนิ (Tengku Mahmud Muhyidin) บตุรชายของตนกอัูบดุล กอเดร อดีตเจาเมอืงปตตานี

ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากการตอตานสยาม เมื่อป พ.ศ. ๒๔๔๕ ในการเคลื่อนไหวใหปตตานีเปนอิสระ

จากสยาม การเคล่ือนไหวดังกลาวไดรบัการสนองตอบจากชาวมุสลมิทีเ่ปนผูนาํทางการเมือง เชน ตนกู ยาลานาแซ 

บุตรของอดีตเจาเมืองสายบุรี รวมถึงปญญาชนมุสลิมและชาวมลายูปตตานี เชน ฮัจญี สุหลง อับดุลกอเดร และ

ผูนําคนอื่น ๆ โดยเฉพาะตนกู มะหะหมัด มูไฮยิดดิน เปนผูมีบทบาทสูงยิ่งในขบวนการปลดปลอยปตตานีในยุคนั้น

 ระหวาง พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๕ การตอตานการปกครองของรฐับาลเกดิขึน้อยางตอเนือ่ง มกีารลกุฮอืและเกดิ

การจลาจลหลายครัง้โดยนาํประเดน็ทางศาสนาทีแ่ตกตางไปจากรฐัผูปกครอง รวมถงึการทีร่ฐับาลไทยเริม่ใชกฎหมาย

และระเบยีบทีข่ดัตอหลกัศาสนาหรอืขดัตอประเพณปีฏบิตัขิองชาวมสุลมิ ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ สมยัรัชกาลที ่๖ รฐับาล

จึงทบทวนผอนปรนระเบียบปฏิบัติที่ขัดตอศาสนาอิสลาม และใหผูที่นับถือศาสนาอิสลามมีบทบาทในการปกครอง

ดแูลตนเองไดมากขึน้ จนกระท่ังป พ.ศ. ๒๔๗๕ เมือ่ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงระบบการปกครอง มกีารเลอืกตัง้

ผูแทนราษฎรข้ึนเปนคร้ังแรก นบัเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทุกหมูเหลาไดมบีทบาทและมีสวนรวมในการบริหาร

ประเทศ แมวาการเลือกตั้งครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๗๖ ที่จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส จะไมมีผูที่เปนมุสลิม

ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตในการเลือกตั้งคร้ังตอ ๆ  มาก็มีมุสลิมไดรับการเลือกตั้งเปน

สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเพิม่มากขึน้ ไดทาํหนาทีท่างนติบิญัญตั ิและทางการบรหิารมาอยางตอเนือ่ง ในบางยคุสมยั 

เชน ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ สมาชิกสภาผูแทนซึ่งเปนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการเสนอช่ือและไดรับ

พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหเปนประธานสภาผูแทนราษฎร ซึง่ถอืวาเปนผูนาํสงูสดุฝายนติบิญัญตัขิองประเทศ

 หากพิจารณาถึงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในป พ.ศ. ๒๔๘๐ และ ๒๔๘๑ ที่ปตตานี ยะลา 

และนราธิวาส มสีมาชิกสภาผูแทนราษฎรมุสลิมไดรบัเลือกตัง้ทัง้หมด แตปรากฏวาความขัดแยงตาง ๆ ในบางประเด็น

ยังคงมีอยู เชน การจัดการศึกษาภาคบังคับ การใชภาษาและระเบียบปฏิบัตติาง ๆ ระหวางป พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๕ 

ความไมพอใจของชาวมลายูมุสลิมขยายตัวออกไปมากขึ้น เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีของไทย 

ในขณะนัน้ประกาศใชนโยบาย รฐันยิม รวม ๑๒ ฉบบั ปรากฏวานโยบายหลายขอขดัตอประเพณขีองชาวมลายมูสุลมิ 

ในป พ.ศ. ๒๔๙๐ ชาวมลายมูสุลมิภายใตการนาํของฮจัญ ีสหุลง อบัดลุกอเดร เรยีกรองใหรฐับาลทบทวนการปกครอง

สีจ่งัหวัดภาคใตเปนกรณีพเิศษ การเคล่ือนไหวเรียกรองน้ีไดรบัการสนับสนุนจากตนกูมะหะหมัด มไูฮยิดดนิ ซึง่ขณะน้ัน

ไดอาศยัอยูในรฐักลนัตนัของสหพนัธรฐัมลาย ูซึง่เปนรฐัทีม่ปีระวตัศิาสตรรวมกนัมาอยางใกลชดิกบัปตตาน ีแตในทีส่ดุ

เมือ่ป พ.ศ. ๒๔๙๑ ฮจัย ีสหุลง ถกูรฐับาลไทยจับกมุ ความตงึเครียดระหวางชาวมลายูมสุลมิกบัรฐับาลไทยจึงประทขุึน้ 

ทีบ่านดุซงยอ อาํเภอระแงะ (ในขณะน้ัน) จงัหวัดนราธิวาส มรีาษฎรรวมตัวกนัทาํใหทางราชการเขาปราบปรามและ

ปะทะกนัดวยอาวธุ มผีูเสยีชวีติและบาดเจบ็จาํนวนมาก รฐับาลไทยเรียกเหตุการณครัง้นัน้วา กบฏดซุงยอ ผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณครั้งนั้นทําใหชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตนับพันคนอพยพล้ีภัย และบางสวน
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ก็ไปอาศัยอยางถาวรในรัฐตาง ๆ ตอนบนของสหพันธรัฐมลายู ในป พ.ศ. ๒๔๙๗ ฮัจญี สุหลง ไดหายตัวไปอยาง

ไรรองรอยหลังการถูกควบคุมตัวไปยังจังหวัดสงขลา ผลกระทบที่สืบเนื่องตอมาคือความรูสึกตอตานและความ

หวาดระแวงตอกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับชาวมลายูมุสลิม บางครั้งก็มีการปฏิบัติการที่รุนแรงจากท้ังสองฝาย

ฮัจญี สุหลง อับดุลกอเดร

 การตอตานรัฐไดปรากฏเปนขบวนการเคล่ือนไหวชัดเจนข้ึน เมื่อผูอพยพจากเหตุการณที่ปตตานีระหวาง

ป พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๑ ไดรวบรวมสมาชิกจํานวนหนึ่งจัดต้ัง ขบวนการประชาชาติมลายูปตตานี หรือ GAMPAR 

(Gabogan Melayu Patani Raya) มศีนูยกลางอยูทีโ่กตาบารู และมีเครือขายในกลันตัน เคดาห สงิคโปร และปนัง 

สวนทีป่ตตานมีกีารเคลือ่นไหวของประชาชนชาวปตตาน ีหลังจากนัน้ในป พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดมกีารรวมผูนาํและสมาชกิ

จากปตตานี และ GAMPAR จดัตัง้เปนขบวนการใหม คอื ขบวนการแนวหนาแหงชาติเพือ่ปลดปลอยปตตาน ีหรอื 

BNPP (Barisan National Pembebasan Patani) ป พ.ศ. ๒๕๐๓ มีการจัดต้ังขบวนการปฏิวัติแหงชาติเกิดขึ้น 

คอื BRN (Barisan Revolusion Nasional) มกีารเคลือ่นไหวมาอยางตอเนือ่งในเขตรอยตอ เขตแดนไทย- มาเลเซีย 

แถบจงัหวดัยะลาและสงขลา ปพ.ศ. ๒๕๐๖ มกีารจดัตัง้ขบวนการปฏิวตัสิาธารณรฐัปตตาน ีหรือ PARNAS (Parti 

Revolusi Nasional) หรอือกีชือ่หนึง่คอื ขบวนการ LFR (Liberation Front of Republic Patani) ป พ.ศ. ๒๕๑๑ 

มีการจัดตั้งขบวนการปลดแอกสาธารณรัฐปตตานี หรือ PULO (Patani United Liberation Organization) 

องคกรน้ีมีบทบาทสูง และมีการใชความรุนแรงในการเคลื่อนไหว มีการโฆษณาผลงานการปฏิบัติการอยางสมํ่าเสมอ 

จนไดรับความเช่ือถือจากองคกรตางประเทศท่ีสนับสนุนการเคล่ือนไหวดังกลาว (Pitsuwan, 1989 : 175-187; 

Mohd. Zamberi A. Malek, 1993 :318-330; Ahmad Fathy al-Fatani, 1994 : 127-131) 

 ในระยะที่พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (PKT : Parti Komunis Thailand) และพรรคคอมมิวนิสต

แหงมาลายา ((PKT : Parti Komunis Malaya) มีบทบาทเคล่ือนไหวอยูตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย มีหลักฐาน

ชดัเจนวา พรรคคอมมิวนสิตทัง้สองใหการสนับสนุนขบวนการแบงแยกดินแดน และยุยงใหประชาชนตอตานอาํนาจรฐั 

(Thomas, 1975 : 205) ในชวงปพ.ศ. ๒๕๑๖ ขบวนการนักศึกษามีบทบาทโดยตรงตอกิจกรรมการเคลื่อนไหว

ทางการเมอืงในจงัหวดัชายแดนภาคใต โดยมแีนวรวมสหพนัธนกัศกึษามสุลิมเปนแกนนาํสาํคญั หนงัสือพมิพเสยีงนสิติ 
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(SUARA SISWA) เปนแหลงขาวสารเพื่อการเผยแพรอุดมการณของแนวรวมนักศึกษามุสลิมในยุคนั้น โดยมีหัวหนา

กองบรรณาธิการในขณะนั้นดําเนินการอยูในกรุงกัวลาลัมเปอร สวนที่โกตาบารู รัฐกลันตัน ไดมีการรวมตัวกันจัดตั้ง

ขบวนการ GIP (Gerakan Islam Patani) หรือพรรคอิสลามกาวหนาแหงปตตานี (Ahmad Fathy al-Fatani, 

1994 : 131) ขบวนการเคล่ือนไหวในมาเลเซียดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองบางพรรคในมาเลเซีย 

(มูฮัมหมัด หลุย อาลี, ม.ป.ป. : ๑๖๐-๑๖๔)

 ในป พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดมกีารจดัตัง้ขบวนการเบอรซาต ู(Bersatu) หรอืขบวนการแนวรวมเพือ่เอกราชปตตานี 

(United Fronts for Patani Independenci หรือในภาษามลายูคือ Berisian Bersatu Kemerdakaan Patani) 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมองคกรตาง ๆ ที่มีอุดมการณและเปาหมายเดียวกันเขาดวยกัน ประกอบดวย BNPP, 

BRN, PULO และ GIP เบอรซาตมูหีลกัการเคลือ่นไหวทีส่าํคญั คอื การรวมกนัตอตานรฐับาลไทยเรยีกรองใหประเทศ

มุสลิมและขบวนการประชาชาติอิสลามทั่วโลกใหสนับสนุนการตอสูเพื่อปลดปลอยปตตานีจากรัฐบาลไทย โดยมี

เปาหมายสูงสดุคอื การกอต้ังรฐัมลายูอสิลามปตตาน ีแนวทางการดาํเนนิงานของเบอรซาตปูรากฏในเอกสารธรรมนญู

เบอรซาตูที่ประกาศใช เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๔

 โครงสรางการทํางานของเบอรซาตูประกอบดวย สภานโยบายหรือสภาซูรอ (Majlis Syura) ฝายบริหาร 

(Majlis Eksekutif) และคณะทํางาน (Biro Biro) เปาหมายสูงสุดของเบอรซาตู คือ การจัดต้ังประเทศสาธารณรัฐ

อสิลามมลายปูตตาน ีโดยมอีาณาเขตปกครองทศิใตจากอาํเภอสไุหงโกลก จงัหวดันราธวิาสจรดทศิเหนอืทีค่อคอดกระ 

การเคลือ่นไหวของเบอรซาตสูวนใหญเปนการเคล่ือนไหวทางการเมอืง มกีารทาํเอกสารเผยแพร สวนการเคลือ่นไหว

ดานกองกําลังและการใชอาวุธนั้นไมปรากฏชัดเจน ในการปฏิบัติงานดานการใชอาวุธ และกองกําลังสวนใหญแลว

เปนภารกิจของ BRN และ PULO

 กลาวกันวา การดําเนินงานของเบอรซาตูประสบความสําเร็จคอนขางสูง มีการรวบรวมองคกรที่ยังอยูนอก

การประสานงานของเบอรซาตูใหเขามาเปนพันธมิตรในการตอสู รวมทั้งการแสวงหาการสนับสนุนจากตางประเทศ 

โดยนําเอาหลกัการตอสูเพือ่ความชอบธรรมตามหลกัการอสิลามเพ่ือตอตานผูรกุราน (Jihad Menetang Penjajahan) 

มาเปนยทุธศาสตรสาํคญัในการดําเนนิงาน ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดมกีารจดัต้ังคณะทาํงานเพ่ือเอกราชปตตานี (KBKP : 

Komiti Bertindak Kemerdekaan Patani) และคณะกรรมการเจรจากับรัฐบาลไทยและเพ่ือวางแผนกําหนด

ทิศทางการตอสูเพื่อเอกราชปตตานี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดมีการประชุมรวมระหวางเบอรซาตู

กับคณะทํางานฯ และคณะกรรมการฯ ดังกลาว ผลการประชุมไดมีการประกาศจัดตั้งสมัชชาประชาชาติปตตานี 

และไดถือเอาวันที่ ๑๕ มิถุนายนของทุกป เปน วันชาติมลายูปตตานี 

 ในชวงเวลาเดียวกันนั้น ราวป พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดมีการจัดต้ังกลุมแนวรวมมูจาฮีดีนปตตานี (BBMP : Barisan 

Bersatu Muhahidan Patani) โดยกลุมคนที่มีความสัมพันธหรือเคยเขารวมกับ มูจาฮีดีน (นักรบมุสลิม) 

ในอัฟกานสิถาน รวมทัง้กลุมนกัรบมจูาฮดีนีในประเทศเพือ่นบานยานเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตทีม่กีารตดิตอสัมพนัธกนั

เปนทีรั่บทราบกันวา แนวรวมมูจาฮีดนีปตตานีมบีทบาทในการกอความรุนแรงในภาคใตหลายคร้ัง โดยเฉพาะการกอ

วินาศกรรมในเมือง ปจจุบันสมาชิกมูจาฮีดีนปตตานีสวนใหญอาศัยอยูในชุมชน ออกปฏิบัติการเปนกลุมยอยครั้งละ 

๒-๓ คน สรางความปนปวนใหกับเจาหนาที่ของรัฐไดมากในระยะหลัง โดยท่ีรัฐไมไดรับความรวมมือจากชุมชน 

เน่ืองจากชุมชนมุสลมิมคีวามขัดแยงกับรฐัเปนพืน้ฐานอยูแลว อนัเน่ืองจากความแตกตางในวิถกีารปกครอง การตอกย้ํา

ความเปนมาทางประวัตศิาสตรถกูนาํไปใชขยายผลวา รฐับาลไทยเปนฝายรุกรานและเขาปกครองรัฐปตตานี กระแส
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ทวงคืนปตตานีจงึดงักองไปท่ัว รฐับาลไทยซ่ึงเปนผูปกครองถือเปนศตัรูทีต่องกําจดัออกไป คนท่ีสนบัสนุนรฐัหรอื

ทํางานใหรัฐไมวาพุทธหรือมุสลิมจึงถูกฆาเปนรายวัน หากพิจารณาจากธรรมนูญ แนวรวมมูจาฮีดีนปตตานีแลว 

พบวา เปาหมายการตอสูคือ การตอสูเพ่ืออิสลาม และการสถาปนา รัฐอิสลาม ที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปตตานี 

ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

 การเคลือ่นไหวกอการรายในจงัหวดัชายแดนภาคใตมมีาอยางตอเนือ่ง มกีารผลกัดนัเปลีย่นผูนาํเปนระยะๆ 

ตามสถานการณภายในและภายนอกประเทศ รวมท้ังสถานการณทีม่อียูในมาเลเซียและอินโดนีเซีย ตลอดจนบทบาท

ของอดุมการณทีม่าจากประเทศในตะวันออกกลาง รวมทัง้การฟนฟคูวามสาํนกึในอสิลาม (อมิรอน มะลลูมี, ๒๕๓๘ : 

๑๖๘-๑๗๔) รัฐบาลไทยเคยใชนโยบายการปฏิบัติการทางทหารเขาไปปราบปรามอยางรุนแรง ขณะเดียวกันก็ใช

นโยบายพฒันาเศรษฐกจิและสังคม ควบคูกนัไปกบัการอปุถมัภศาสนาอสิลาม รวมทัง้การปรบัปรงุความสมัพนัธและ

ทัศนคติระหวางขาราชการกับชาวมุสลิมใหเปนไปในทางท่ีดีขึ้น ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐบาลไดจัดต้ังศูนยอํานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนใต (ศอ.บต.) ขึ้น เพื่อดูแลประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ใหเปนเอกภาพ

และมีประสิทธิภาพ โดยคาดหวังวาสถานการณกอการรายในแถบจังหวัดชายแดนภาคใตจะลดลงเขาสูภาวะสงบสุข

ในที่สุด พรอมกับสภาพความเปนอยูของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจสังคมไดรับการพัฒนามากขึ้นเปนลําดับ 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ รฐับาลไดยบุเลกิหนวยงานศูนยอาํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต แตเหตกุารณความไมสงบ

ไดกลับมาปะทุรนุแรงอีกครั้งตั้งแตปลายป พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนมา มีการลอบเผาโรงเรียน ปลนปนของทางราชการ 

ลอบวางระเบิด ลอบทํารายเจาหนาที่และประชาชน ฯลฯ ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐบาลไดจัดตั้งกองอํานวยการ

เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต เขามาดําเนินการแกไขสถานการณดังกลาว ทั้งทางดานยุทธศาสตรและ

ดานการพัฒนาสังคมจิตวทิยา นอกจากน้ันในป พ.ศ. ๒๕๔๘ รฐับาลไดจดัตัง้คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท

แหงชาติ เพื่อเยียวยาและยุติขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งไดกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง 

โดยเฉพาะระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔ มีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นมากกวา ๖,๐๐๐ ครั้ง มีผูเสียชีวิตกวา 

๔,๐๐๐ คน ทรัพยสินของทางราชการและเอกชนเสียหายมากมาย นอกจากนั้นยังกระทบไปถึงการคา การลงทุน 

และการทองเทีย่ว แมวาปลายป ๒๕๔๙ รฐับาลไดปรบัการบรหิารอกีครัง้ โดยฟนฟหูนวยงานเดิม คอื ศนูยอาํนวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใตขึ้นมาใหม เพื่อดูแลบริหารงานใหเกิดความสงบสุข โดยเนนการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชน แตเหตุการณความไมสงบยังคงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

 ลาํดบัเหตกุารณทางประวตัศิาสตรทีก่ลาวมาทัง้หมดนี ้มุงเนนใหเหน็ความสมัพนัธระหวางรัฐไทยกบัปตตานี

ในฐานะเมืองหลักของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ความสัมพันธดังกลาวดําเนินอยางคอยเปนคอยไปภายใตบริบท

ทางภูมิรัฐศาสตร ความสัมพันธเชิงอํานาจของรัฐหรือเมืองตางๆ ในอดีต มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ในโลกน้ี

แทบไมมีเมืองใดหรือรัฐใดที่ไมเคยผานการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร กรณีสามจังหวัดชายแดนใตก็เชนเดียวกัน 

ความเขาใจเชนนีค้วรเกิดขึน้กบัคนไทยทุกคน เพือ่นาํสังคมไปสูความสงบสุขภายใตการดูแลของรัฐไทยอยางเทาเทียมกัน 

โดยไมใหเกดิความรูสกึวาฝายหน่ึงเปนเจาของประเทศ ขณะท่ีอกีฝายเปนผูอยูอาศัย หรอืฝายหน่ึงเปนเจาของดินแดน 

อกีฝายหนึง่เปนผูรกุราน ซึง่ในความเปนจรงิแลวขณะนีท้กุคนเปนเจาของประเทศรวมกนั มสีทิธเิสรภีาพเทาเทียมกัน 

จึงควรรวมมือกันทุกวิถีทางใหเกิดความสงบสุข และชวยกันพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตใหเจริญรุงเรืองตอไป
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 ปญหาความไมสงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต กอใหเกิดการใชความรุนแรงในการแกไขปญหา

ความไมสงบท่ีเกิดข้ึน ปฏิเสธไมไดวาสภาพปญหาดังกลาวมีที่มาจากหลายสาเหตุ ทั้งการกระทําจากผูตอตานและ

ขอผดิพลาดจากนโยบายรัฐ จากทางการท่ีสงเจาหนาทีจ่ากตางถ่ิน ตางวัฒนธรรม เขามาแกไขปญหาในพ้ืนที ่การไม

เขาใจระบบคุณคา วิธีคิดและแนวการดําเนินชีวิตของผูคนในทองถิ่นดังกลาว เปนสวนหนึ่งของปญหาที่ทําใหเกิด

การใชความรุนแรงตอบโตเจาหนาที่ และเปนขออางที่สรางความชอบธรรมใหแกผูกอการในการชักชวนดึงแนวรวม

และการรับการสนับสนุนท้ังในและนอกพ้ืนที่ อีกทั้งยังเปนเหตุผลท่ีใชในการตอสูดวยการเลือกใชความรุนแรง 

เพราะอางไดวาเจาหนาที่รัฐไมเขาใจ ไมเคารพและใหเกียรติ ซึ่งอาจเปนขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการไมรูและการไม

เขาใจศาสนาและวัฒนธรรมของทองถิ่นดังกลาว

 ประเดน็ทางศาสนาและวฒันธรรม มกัถกูใชเปนทัง้ขออาง เงือ่นไขและเหตผุลสาํคญัทีท่าํใหเกดิความขดัแยง

ที่บานปลาย ทําใหรัฐและเจาหนาที่ตองใหการระมัดระวัง สรางความเขาใจและตระหนักปญหาที่เกิด กระบวนการ

สรางการเรียนรูและการรับรูวัฒนธรรมทองถ่ินของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ยังมีขอจํากัดในดานพ้ืนที่สื่อ

ในหมูประชาชนชาวไทยที่อยูตางภาค และเจาหนาที่รัฐที่มาจากตางถิ่น ที่ไดรับมอบภารกิจใหเขาไปแกไขปญหา

ความไมสงบในพื้นที่ มักประสบปญหามากมาย อาทิ ภาษาในการสื่อสาร การทํางานรวมกับชาวบาน การไมไดรับ

ความไววางใจและการใหความรวมมือกับภาครัฐของชาวบานในโครงการการพัฒนาดานตาง ๆ การทํางานรวมกับ

เดก็และผูหญงิมสุลมิทัง้ในและนอกทองถิน่ การสมคัรงานของเยาวชน การขออนญุาตตรวจคนรางกายของเจาหนาที่ 

การใชสนุขัตรวจคนสถานท่ีตาง ๆ ทัง้หมดลวนแลวแตเกีย่วของกบัประเด็นทางวัฒนธรรมและความจําเปนทีจ่ะตอง

รูพื้นฐานวัฒนธรรมทองถิ่นดงักลาวเปนสําคัญ

 สามจงัหวดัชายแดนภาคใต เปนพืน้ทีท่ีล่ะเอยีดออน ผูคนมคีวามแตกตางกนัในทกุดานทัง้ชาตพินัธุ ศาสนา 

ภาษาและวัฒนธรรม ทั้งภายในพื้นท่ีและตางจากภูมิภาคอื่นของประเทศ การเรียนรูวิถีชีวิตในดานความแตกตาง 

เปนสิ่งสําคัญ คือการเรียนรูความหลากหลายเพื่อการเขาใจถึง สิ่งท่ีเขาเปน สิ่งท่ีเขายอมได สิ่งท่ีเขายอมไมได

ของคนในพ้ืนที่ จะทําใหเกิดความตระหนัก เขาใจ ระมัดระวังและใหเกียรติ ซึ่งจะนําไปสูการยอมรับความแตกตาง

และอยูรวมกันไดอยางมีสันติสุข

 บทความท่ีนําเสนอในงานช้ินน้ี เปนการนําเสนอถึงส่ิงท่ีจําเปนสําหรับผูเร่ิมตนศึกษาความรูที่เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมเฉพาะของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งสําหรับเพื่อนตางถิ่น เพ่ือนตางศาสนิกรวมสังคมไทย 

๑ อาจารยประจําศูนยการจัดการความขัดแยง สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ÇÑ²¹¸ÃÃÁÁÅÒÂÙÁØÊÅÔÁÊÒÁ Ñ̈§ËÇÑ´  ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

อาจารยโชคชัย วงษตานี ๑
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เพื่อเปนการปูพื้นฐานในการทําความเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่สงผลกระทบตอการอยู

รวมกันในสังคม มุงขยายมุมมองตอผูอานในประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวของกับพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ และเนื้อหาของ

สารทีถ่กูสือ่สูสาธารณะทีส่ามารถสรางความไมปกตสิขุในการอยูรวมกนั อกีท้ังเปนการใหขอมลูจากคนในพืน้ทีท่ีก่าํลงั

เปนปญหาตอผูคนนอกพ้ืนทีท่ีเ่ปดกวางและตองการเรียนรูความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ในพ้ืนทีช่ายแดน

ภาคใตและความตางในวิธีคิดของโลกมุสลิม 

¾×é¹°Ò¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁÁÅÒÂÙÁØÊÅÔÁÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμ Œ 

 ความเปนมาของวฒันธรรมประเพณแีละวถิชีวีติของคนในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต มพีืน้ฐานมาจาก

พัฒนาการความเช่ือท่ีมีการวิวัฒนาการของคนในพ้ืนถิ่นที่เคยรับเอาวัฒนธรรมของศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ และ

เขาสูยุคของการเขารับศาสนาอิสลามของคนในพื้นที่ วัฒนธรรมบางเรื่องมีเนื้อหาและวิธีการที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกัน 

บางประเพณตีางกนัโดยสิน้เชงิ บางประเพณีมลีกัษณะของการผสมผสานและปรับเปล่ียนไปตามยคุสมยั แตประเพณี

ของวัฒนธรรมของชาวมลายูมุสลิมสวนใหญในปจจุบันยังยึดโยงอยูกับทั้งความเชื่อเกา ๆ ที่สืบทอดกันมา บางสวน

บางชุมชนยึดเอาหลักการศาสนาอิสลามอยางแข็งขัน วัฒนธรรมถ่ินนี้จึงเปนวัฒนธรรมแข็ง มีพลวัตตามยุคสมัย 

ตามกาลเวลาตามคานิยมของกลุมชนแตมีแกนหลักที่เปลี่ยนแปลงไดยาก

¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ÊÔè§·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò “ÇÑ²¹¸ÃÃÁ”

 คําวา วัฒนธรรม มาจากคําวา culture ในภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม ไมใชคําไทยดั้งเดิม แตเปน

คําบัญญัติขึ้นใหมสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว หรือหลังจากน้ัน โดยแปลจาก culture 

ของศัพทตะวันตกท่ีหมายถึง การเพาะปลูก การเกษตรกสิกรรม ถือเอาเหตุเม่ือมนุษยหยุดรอนเรแสวงหาอาหาร

ตามธรรมชาติ แลวตั้งหลักแหลงบานเรือนเปนชุมชนถาวรขนาดเล็ก และเร่ิมเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ฯลฯ

 คําวา culture หรือวัฒนธรรม นักปราชญแตกอนเอาคําบาลีวา วฑฺฒน รวมเขากับคําสันสกฤตวา ธรฺม 

เปน วัฒนธรรม ในพจนานุกรมมติชน กลาวไววา หมายถึง แบบแผนการดําเนินชีวิตและขนบประเพณีของสังคม 

แตโดยทั่วไปคนมักเขาใจแคบ ๆ วา หมายถึง ความมีระเบียบ ความสวยงาม ความเจริญ ที่ถูกกําหนดโดยชนช้ันสูง

เทานั้น๒

 การทีม่นษุยมาอยูรวมกนัเปนกลุม ชมุชน สงัคม ขึน้มา ยอมตองมคีวามสมัพนัธระหวางสมาชกิของกลุม ทัง้

ทีเ่ปนชาวบาน ชาวเมอืงและกลุมชนทกุสาขาอาชพี การทีจ่ะอยูรวมกนัอยางสนัติ จาํเปนทีจ่ะตองมรีะเบยีบแบบแผน

ที่ใชควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในกลุมใหอยูในขอบเขตที่จะอยูรวมกันไดอยางมีความสงบสุข สิ่งที่เปนเครื่องมือใน

การสรางแบบแผนเพื่อการสงเสริมและควบคุมพฤติกรรมของกลุมตาง ๆ นั้นเรียกวา วัฒนธรรม ดังนั้น วัฒนธรรม

จึงเปรียบเสมือน อาภรณ หอหุมรางกาย ตกแตง ประดับประดาคนและกลุมชนใหนาดูชม เปนเอกลักษณที่สราง

ความเปนที่รูจัก เปนวิถีชีวิตที่คัดสรรและถูกเลือก โดยถูกสรางสรรค ผลิตและประดิษฐดวยความรู ความเชื่อ ความ

ศรัทธา อีกทั้งวัฒนธรรมยังเปนเกราะปองกันการรุกรานทางความคิด ความรู ความเชื่อ ความศรัทธาจากภายนอก

และเปนการแสดงถึงการยืนยันและยืนหยัดในความเปน ตัวตน ของกลุมชน (self of group) ที่ผูกรอยกลุมคนเขา

๒ อางจาก คอลัมน สยามภาษา นสพ. มติชนรายวัน
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๒๙

ดวยกันกับการดํารงอยูของความหลากหลาย ทั้งทางดานความรู วิธีคิด ความเช่ือถือและศรัทธา วัฒนธรรม

จึงเปนสิ่งที่ตองควบคูกับคนและกลุมชนอยางแยกออกจากกันไมได

 การทําความเขาใจวัฒนธรรมของชาวมลายูมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตอง

ทําความเขาใจหลักการและที่มาของวัฒนธรรมอิสลาม เพื่อใชเปนสดมภหลักในการอธิบายและการทําความเขาใจ

วฒันธรรมเฉพาะในพืน้ทีแ่หงนี ้เพือ่สรางความเขาใจตอผูอานในฐานะเพือ่นรวมชาตทิีเ่ราตองอยูรวมกนั แตบอยครัง้

ที่เรามักทําเปนไมรูจักและมองไมเห็นความสําคัญของประเด็นดังกลาว

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐ·ÕèÁÒ¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍÔÊÅÒÁ

 หลกัการและท่ีมาของวัฒนธรรมอิสลามทีน่าํสูการกาํหนดกรอบวัฒนธรรมหรือแนวทางปฏิบตัขิองกลุมชนที่

เรียกตนเองวา มุสลิม ผูศรัทธาในศาสนาอิสลามนั้น มีที่มาจากหลักฐานที่ถูกระบุในพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ดังนี้ 

“โอมนุษยชาติทั้งหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจามีเพศชายและเพศหญิง และเราได

ใหพวกเจาแยกเปนหมูเหลา เผาและตระกูล เพื่อที่พวกเจาจะไดรูจักกัน แทจริงผูที่มีเกียรติยิ่ง

ในหมูพวกเจา ณ อัลลอฮฺนั้น คือ ผูที่มีความยําเกรงยิ่งในหมูพวกเจา แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปน

ผูทรงรอบรูอยางละเอียดถี่ถวน”๓

“..และเรา (อัลลอฮฺ) ไดใหความสวยงามแกทุกประชาชาติ ซึ่งการงานของพวกเขา…”๔

 บทบัญญัติขางตนถือเปน หัวใจ ของวัฒนธรรมอิสลาม ซึ่งถือวาวัฒนธรรมเปนสิ่งสากลที่ทุกประชาชาติ

พึงมีเปนสมบัติสวนตนและสมบัติรวมของกลุมชน วัฒนธรรมในทัศนะอิสลาม จึงมีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งที่

พระเจาทรงสรางใหมีความเหมือนที่ดํารงอยูทามกลางความแตกตางหลากหลาย เพื่อที่มนุษยชาติจะไดใครครวญ 

ยํ้าคิดในความสามารถของพระองค และย้ําเตือนวามนุษยเราเปนเพียงส่ิงท่ีถูกสราง ถูกผลิตมาเพ่ือใหเราไดเรียนรู 

ทําความรูจัก ทําความเขาใจถึงความแตกตางหลากหลายที่สวยงาม เพื่อใหมวลมนุษยไดพินิจพิเคราะหถึงที่มาและ

การดํารงอยูของสรรพสิ่งตาง ๆ ในสากลโลก 

 ที่สําคัญทั้งสองบทบัญญัติขางตน พระผูเปนเจาไมไดกลาวถึงเพียงเพื่อ มวลมุสลิม เทานั้น แตกลาวถึง 

มนุษยชาติทั้งมวล เพื่อเชิญชวนสูการยอมรับความหลากหลายในการอยูรวมกัน บทบัญญัติขางตนประทานลงมา

เพื่อ เรา ทั้งหมด เพื่อจะไดเรียนรู ทําความรูจัก เขาใจ ตระหนักและยอมรับในความแตกตางหลากหลายของ

เพื่อนมนุษย ทั้งที่มีที่มาจากความตางทางดานสีผิว ฐานะ เพศ หมูเหลา เผา ตระกูล รวมทั้งความตางทั้งเรื่องของ

ชาต ิศาสนาและชาตพินัธุ เพือ่มนษุยสามารถอยูรวมกนัไดอยางสนัติสขุและเกดิการยอมรบัในความไมเหมอืนกนัของ 

เปลือก ที่ถูกสรางและกําหนดโดยพระองค อีกทั้งยังกําหนดความเหมือนกันเทาเทียมกันใน แกนแกน ของรางกาย

และความเปนมนุษยที่ถูกสรางโดยมีโครงสรางที่เปนกระดูกสีขาวและเลือดสีแดงไมแตกตางกัน

๓ คัมภีรอัลกุรอาน (อัลหุุร็อต ๔๙ : ๑๓)
๔ คัมภีรอัลกุรอาน (อัล-อันอาม ๖ : ๑๐๘)
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๓๐

 มนุษยที่นับถือและยึดมั่นในแนวทางของอิสลาม จึงตองพินิจถึงสิ่งที่ถูกสราง ที่มาจากความเมตตาของ

พระองค และจําเปนที่จะตอง รูจักและเรียนรูความหลากหลาย ของเพื่อนมนุษยและกลุมชน ซึ่งเปนประเด็นหลัก

ของคนในทุกวัฒนธรรมท่ีตองเรียนรูและยอมรับความแตกตางระหวางกัน สวนเร่ืองของรายละเอียดปลีกยอย

ในการดํารงอยูของวัฒนธรรม อาจมีลักษณะของความเปนพลวัตในเชิงพ้ืนที่และเวลา ที่ทําใหวัฒนธรรมถูกปรับปรุง 

แปรเปล่ียนรวมทั้งการออกแบบวิธีการในการผูกคนและกลุมชนเขาดวยกัน ซึ่งผานกระบวนการผลิต พิทักษ รักษา

และสรางความมีเอกลักษณทีแ่ตกตางในแตละกลุมชน ทัง้นีว้ฒันธรรมท่ีหลากหลายอาจไดรบัอทิธพิลมาจาก ความเช่ือ 

ความศรัทธา วิธีคิด ภูมิปญญา ศาสนาสภาพแวดลอมและลักษณะเฉพาะของทองถิ่นนั้น ๆ

¡ÒÃ·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ÇÑ²¹¸ÃÃÁÁÅÒÂÙÁØÊÅÔÁÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμ Œ

 กอนท่ีเราจะเขาใจ วัฒนธรรมมลายูมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต จําเปนที่เราจะตองทําความเขาใจ

ความหมายของ วัฒนธรรมอิสลาม เปนเบ้ืองตนกอน เพื่อเปนการปูพื้นฐาน เพราะ วัฒนธรรมมุสลิม ไมวาจะ

อยูสวนใดของโลก ลวนแลวไดรับอิทธิพลและวางอยูบนรากฐานของ วัฒนธรรมอิสลาม ทั้งสิ้น ประเด็นนี้เปน

การสะทอนใหเหน็วา โดยหลกัการแลวศาสนาอสิลามเปนศาสนาสากลทีไ่มวาจะอยูในภมูภิาคทีม่ทีองทะเลทรายหรอื

พืน้ทีท่ีม่ภีมูอิากาศทีค่รอบคลมุไปดวยปุยหมิะ ความเปนวฒันธรรมอสิลามทีม่แีกนหลกัเปนหนึง่เดียว สามารถปรบัใช

กับชนทุกหมูเหลาในทุกภูมิภาคตาง ๆ ของโลกไดอยางไมเปนอุปสรรค

อารง สุทธาศาสน อดีตอาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวไววา วัฒนธรรม

อิสลาม หมายถึง การดําเนินชีวิต หรือรูปแบบของพฤติกรรม (แนวปฏิบัติ) ของมุสลิมผูนับถือศาสนาอิสลาม 

ซึง่ลวนมีสวนผูกพนักบัขอปฏบิตัทิางศาสนาอิสลามอยางใกลชดิ เนือ้หาของวัฒนธรรมอสิลามแบงไดเปน ๒ ประเภท คอื

 ๑. วัฒนธรรมอิสลามประเภทที่เปลี่ยนแปลงไมได ซึ่งมีการระบุหลักการที่แนนอนตายตัวไว เปนกฎ

ขอบังคับ เชน การนมัสการหรือการละหมาด (สมาแยสัมบะยัง : ภาษามลายู) วันละ ๕ เวลา การถือศีลอด (ปอซอ: 

ภาษามลายู) ในเดือนรอมฎอน การตองไปจาริกแสวงบุญที่เรียกวา ฮัจย ณ นครเมกกะหอยางนอย ๑ ครั้งในชีวิต 

หรือการที่มุสลิมตองรับประทานอาหารท่ี ฮาลาล เทานั้น เปนตน

 ๒. วัฒนธรรมอิสลามประเภทที่เปล่ียนแปลงได ซึ่งมักจะเปนหลักการท่ีระบุไวกวาง ๆ หรือไมระบุเลย 

ทั้งจากคัมภีรอัลกุรอานและวัจนะของทานศาสดา แตใหมุสลิมใชวิจารณญาณวาสิ่งไหนควร ไมควรปฏิบัติ เชน 

การเลือกอาชีพ เลือกแบบที่พํานักอาศัย การเลือกระบบการศึกษา เลือกลักษณะการใหความชวยเหลือ การเลือก

สวมอาภรณ สสีนั รปูแบบตาง ๆ ทีเ่หมาะกบัภูมปิระเทศและวถิชีวีติความเปนทองถิน่ แตทัง้หมดทีเ่ลอืกสรรจะตอง

อยูในหลักการที่ศาสนาอิสลามใหการยอมรับ เปนตน๕

 หากกลาวถึงเฉพาะวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไมไดโดยเฉพาะการละหมาดนั้น ทัศนะของอิสลามมองวา 

หากมสุลมิคนใดขาดการละหมาด ความเปนมสุลมิของเขากจ็ะบกพรองไปทนัท ีอนันีท้าํใหเพือ่นตางศาสนกิท่ีนบัถอื

ศาสนาตางจากมสุลมิ หนวยงานทีม่มีสุลมิรวมงานหรอืรฐับาล จาํเปนทีจ่ะตองทาํความเขาใจและอาํนวยความสะดวก

ในเร่ืองของเวลา บางชวง ระหวางทํางานและการมี สถานท่ี ที่สะอาด เพื่อเขาสามารถปฏิบัติไดตามความเช่ือและ

ศรัทธา

๕ อารง สุทธาศาสน. อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรมตอปญหาสี่จังหวัดภาคใต. วารสารการศึกษาแหงชาติ ๑๖, ๓ (ก.พ.-มี.ค. 
๒๕๒๕), น. ๑๘
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๓๑

 วัฒนธรรมมลายูมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการ สืบสาน เรียนรู สืบทอด สงตอ บมเพาะและ

งอกเงยในหมูเหลามสุลมิผูศรทัธา ทีม่าจากหลกัการในศาสนาอสิลามทีถ่กูประทานลงมาในรปูแบบของการดําเนนิชวีติ

ผานแบบอยางและจริยวัตรของทานศาสดา พระเจาในศาสนาอิสลามไดกําหนดหลักศรัทธาและหลักการปฏิบัติ 

ไดอยางครอบคลุมในทุกเรื่อง เริ่มตั้งแตมนุษยอยูในทองแม การใชชีวิตในขณะท่ีมีชีวิตอยูบนโลก จนกระท่ังถึงเวลา

ทีม่นุษยไดรบัการพจิารณาผลการใชชวีติหลงัความตายในหลมุฝงศพ อสิลามกาํหนดรายละเอยีดตลอดทัง้ ๒๔ ชัว่โมง

ของการใชชีวิต อิสลามเสนอรูปแบบหรือแนวทางที่ดีเพ่ือใหมนุษยปฏิบัติตาม แลวจะกอเกิดความสันติในการอยู

รวมกัน เมื่อเปนเชนนี้ทุกอากัปกิริยาในชีวิตของมุสลิมผูศรัทธาที่แทจริง จึงผูกโยงอยูกับวิถีชีวิตท่ีอิสลามกําหนด

 วัฒนธรรมมลายูมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีทั้งความเปนลักษณะเฉพาะทองถิ่น คือ มีเฉพาะที่

สามจงัหวดัชายแดนภาคใตเทานัน้ และมวัีฒนธรรมทีเ่ปนลักษณะรวมของวฒันธรรมสากล วฒันธรรมในพืน้ทีแ่หงนี้ 

ถูกผลิตและแสดงมาในลักษณะของ ภาษา ศาสนา กติกาการอยูรวมกัน การดําเนินชีวิต อาชีพ การศึกษา อาหาร 

การละเลน ศิลปะ ประเพณี วรรณคดี ประดิษฐกรรมและการปฏิสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ทางสังคม เปนตน

ÇÑ²¹¸ÃÃÁ “ªÒÇÁÅÒÂÙÁØÊÅÔÁ” ã¹ÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμ Œ ÁÕÍÐäÃºŒÒ§ ?

 วัฒนธรรมของชาวมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีความหลากหลายและมีความเกี่ยวของท้ังเรื่อง

ทางโลกและทางธรรม ทัง้หลกัปฏบิตัแิละหลกัศรทัธารวมเขาดวยกนั คนในพืน้ทีส่ามจงัหวดัมวีฒันธรรมชมุชนทีเ่ปน 

อัตลักษณเฉพาะ (Specific Identity) ที่มักเรียกกันวา วัฒนธรรมที่แข็ง คือ ปรับเปลี่ยนยากและมีความยึดติดสูง 

เชน วัฒนธรรมการเลือกผูนํา (ทั้งตัวแทนชุมชน ที่เปนผูนําทางศาสนาและทางการปกครอง) บางชุมชนใชวิธีการท่ี

เรียกวา ซูรอ (เลือกตัวแทนมาเปนคณะกรรมการคัดเลือกผูนําอีกที) การไดมาซึ่งผูนํา ที่อาจจะตางจากระบบ

ลงคะแนนกากบาทรายชือ่ ทีเ่หมอืนการเลือกต้ังท่ัวไปของไทย ซึง่สําหรับคนในพ้ืนทีส่ามจังหวัดชายแดนภาคใตแลว 

อาจมีวิธีการและเนื้อหาสาระที่ตางออกไป อีกทั้งมารยาทในการเลือกตั้งของชุมชน เชน การไมเสนอตัวเองแตจะ

เสนอตัวแทนเขาไปทํางานสวนรวม ในบางชุมชน วัฒนธรรมการเลือกผูนํา จะสงผลตอการไดรับการยอมรับ 

การใหเกียรติตอผูนํา และใหการภักดี รวมทั้งการมอบสิทธิ์ในการตัดสินชี้ขาดและรับขอวินิจฉัยทางศาสนา

 วัฒนธรรมชาวมลายูมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต จะครอบคลุมท้ัง วัฒนธรรมดานภาษา การส่ือสาร 

การอาชีพ การคาการลงทุน การหารายได วัฒนธรรมเรื่องวิถีชีวิต ศาสนา การเกิด การตาย วัฒนธรรมที่เกิดจาก

วันสําคัญตามเทศกาล เชน วันศุกร เทศกาลรายอปอซอ เทศกาลรายอฮายี วัฒนธรรมเร่ืองอาหารและความเปนอยู 

วัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับการปฏิสัมพันธเรื่องเพศ วัย ชาย หญิง เด็ก ผูใหญ คนชรา วัฒนธรรมในเรื่องของวิธีการ

ไกลเกล่ียขอพพิาท ขอขดัแยง ทัง้เร่ืองครอบครัว มรดกและผลประโยชนรวมตาง ๆ รวมถึงวฒันธรรมอ่ืน ๆ ทีม่กัถูก

ทําใหเขาใจผิดจากเพื่อนตางศาสนิก เชน การที่มุสลิมสามารถมีภรรยาไดถึงส่ีคน โดยไมไดกลาวถึงความสามารถ

ดานศกัยภาพ กฎเกณฑและการใหความยุตธิรรมตอภรรยาท้ังหมดไดอยางเทาเทียมและเปนธรรม ตอไปนีค้อืตวัอยาง

บางสวนของวัฒนธรรมชาวมลายูมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่สามารถศึกษาเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูเริ่ม

ทําความรูจัก หรือเปนเจาหนาท่ีที่ตองเขาไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ไดเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมทองถ่ินดังกลาวเปน

เบื้องตน

 วฒันธรรมดานภาษาและการศึกษา วฒันธรรมดานภาษาของชาวมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจาก

จะสื่อสารกันดวยภาษาพูดที่เปนภาษาไทยแลว ยังมีการใชภาษาพูดท่ีเปนภาษามลายูที่เรียกวา ภาษามาเลย ภาษา

มลายู หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกวา ภาษายาวี ทั้งที่เปนภาษามลายูถิ่นและภาษามลายูกลาง เปนหลัก สวนภาษาเขียน
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นอกจากเขยีนภาษาไทยแลว ยงัมภีาษาเขยีนในทองถิน่ ทัง้ภาษามลายกูลางและมลายถูิน่ปตตาน ีในสองลักษณะคอื 

ภาษาอักษรยาวี (ภาษามลายูที่เขียนดวยตัวอักษรภาษาอาหรับ) ภาษาอักษรรูมี (ภาษามลายูที่เขียนดวยตัวอักษร

ภาษาองักฤษ) สวนการเรียกตนเองของชาวมุสลมิสามจังหวดัชายแดนภาคใต ในระดบัชาวบานมักนยิมเรียกตนเองวา 

ออแฆนายู ซึ่งหมายถึง (คนมลายู) มากกวาจะเรียกตัวเองวา ออแฆอิสแล (คนอิสลาม) และไมนิยมเรียกตนเอง

ในภาษามลายูวา ออแฆมุสลิม (คนมุสลิม) สวนผูที่เขารับนับถือศาสนาอิสลามจะถูกเรียกวา มาโซะนายู (เขารับ

มลายู) มากกวาทีจ่ะเรียกวา มาโซะอิสแล (เขารบัอสิลาม) ซึง่ควรจะเรียกช่ืออยางหลัง จงึจะถูกตองตามหลักวชิาการ 

ตัวอยางขางตนความเคยชินของคนในทองถิ่นที่ใชภาษาพูดในระดับชาวบาน ซึ่งอาจจะไมถูกตองความหลักวิชาการ

 ระบบการศึกษาในพ้ืนที่แหงนี้ นอกจากจะมีระบบการศึกษาภาคสามัญทั่วไป ซึ่งหมายถึง อนุบาล 

ประถมศกึษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา อีกทั้งในทองถิ่นดังกลาวยังมีระบบการศึกษาภาคศาสนาที่เรียกวา ระบบ

ตาดีกา (ระดับอนุบาลเด็กเล็ก) ระบบซือกอเลาะฮฺ (เรียนศาสนาในระดับประถม คือ เรียนหลังเลิกเรียนภาคสามัญ

ในวันธรรมดา หรือเรียนเฉพาะวันเสาร อาทิตยแลวแตชุมชน) ระบบปอเนาะ (ระบบการเรียนท่ีผูเรียนอยูประจํา

ในบริเวณโรงเรียน ซึ่งเรียนไดตลอดชีวิต) ระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยแบงการศึกษาภาคศาสนา

ออกเปน สามระดับ ระดับอิบตีดาอีห (ชั้น ๑-๔) ระดับมูตาวัตสิต (ชั้น ๕-๗) และระดับซานาวี (ชั้น ๘-๑๐) โดย

ศกึษาควบคูไปกับวชิาสามญัในระดบัมธัยมศกึษา (ม.๑-๖) โดยจดัใหมกีารเรยีนการสอนทัง้ ๒ ภาคอยางละครึง่วนั เรยีน

หกวันตอสัปดาหและหยุดวันศุกร และสุดทายคือระดับกุลลิยะฮฺ คือ ระดับวิทยาลัยหรือเทียบเทาคณะหน่ึงของ

มหาวิทยาลัย เชนวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือเทียบไดกับคณะหนึ่งของ มหาวิทยาลัย

อิสลามยะลา เปนตน

 วัฒนธรรมมลายูมุสลิมสามจังหวัดท่ีเก่ียวกับการเกิด การตาย ดวยศาสนาและวัฒนธรรมของชาวมลายู

มสุลมิจงัหวัดภาคใต โดยเฉพาะในจังหวัดยะลา ปตตานีและนราธิวาส รวมถึงบางจังหวัดของภาคใตคอื สงขลา สตลู 

มักจะมีวัฒนธรรม ที่สืบเน่ืองมาจากการเกิดของบุตรท่ีคลายคลึงกัน โดยวิธีการปฏิบัติกับเด็กแรกเกิด เชน พิธี

โกนผมทารก การตั้งชื่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอาหรับ บางครอบครัวใชภาษาอาหรับอยางเดียว) การเชือดสัตว 

(อากีเกาะฮฺ) ซึ่งเปนการพลีสัตวเพื่อรับขวัญเด็ก รวมถึง เพลงกลอมเด็กทั้งภาษาอาหรับและภาษามลายูถิ่น 

 สวนวัฒนธรรมมลายมูสุลมิสามจงัหวดัท่ีเกีย่วกบัการตาย มขีัน้ตอนในการจดัการงานศพของครอบครวัผูตาย

และการจัดการกับศพ โดยมฐีานความรูทางวฒันธรรมทีม่าจากความเช่ือของคนในทองถิน่และการปฏิบตัติามหลกัการ

ในศาสนาอสิลาม ทัง้ในสวนของศาสนกจิและพธิกีารทีเ่ปนการแสดงออกทางสงัคม อกีทัง้ยงัมรีายละเอยีดทีแ่ตกตางกนั

ในเร่ืองปลีกยอยของมุสลมิในแตละทองถ่ิน เชน เรือ่งการทําบญุแกคนตาย การเฝากโุบร (สสุานอิสลาม) ในวัฒนธรรม

ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้พบวามีพิธีการปฏิบัติหลักแยกออกเปน ๒ สวน คือ

 ๑. รายละเอยีดทีเ่ปนสิง่ทีส่งเสริมใหกระทาํ (ฟรดูกฟีายะห) ไดแก การอาบน้ําคนตาย อาจจะมีรายละเอียด

ปลกียอยทีต่างกนับางในแตละทองถิน่ เชน การใชเคร่ืองหอมผสมน้ําท่ีใชอาบเพ่ือดบักล่ินมายัต (ศพ) อาจตางกนับาง 

ระหวางพิมเสน ใบพุทรา การบูร การหอมายัต การละหมาดญานาซะหฺที่มัสยิดและการฝงมัยยิตท่ีกุโบร

 ๒. ประเพณปีฏบิตัปิระจาํทองถิน่ ทีอ่าจมีความคลุมเครือตามหลักการอิสลาม ซึง่มทีัง้ผูปฏิบตัแิละไมปฏิบตัิ 

เชน การอานตะละเก็น (การขอพรแกผูตายและย้ําเตือนผูรวมการฝงศพใหระลึกถึงความสําคัญของการใชชีวิต

กอนที่จะตองตาย) ที่ปากหลุมฝงคนตาย การแจกเงินใหกับผูมารวมละหมาดญานาซะหฺ การทําบุญอุทิศสวนกุศล

ใหกับผูตายเปนเวลา ๓ วัน การทําบุญเมื่อครบรอบวันตาย เมื่อครบ ๗ วัน หรือ ๔๐ วัน เปนตน
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 วฒันธรรมดานการแตงกาย เปนวฒันธรรมสาํคญัทีไ่ดรบัการวางกรอบโดยศาสนาอสิลามทีก่าํหนดรปูแบบ

ของการแตงกายทีถ่กูตองเหมาะสมสาํหรบัมสุลมิทัง้ชายและหญงิ ซึง่มทีัง้ขอพงึปฏบิตัแิละขอพงึละเวน ทาํใหสามารถ

ชี้ไดชัดวาการแตงกายของมุสลิมไมวาจะอยูในพื้นที่ใดก็ตองมีการแตงกายในรูปแบบที่เปนไปตามหลักศาสนา เชน 

การคลุมฮิญาบของสตรี เพราะเปนคาํสอนของศาสนาท่ีกาํหนดใหสตรีตองปกปดอวัยวะทุกสวนของรางกายใหมดิชิด

ยกเวนใบหนาและมือเทานัน้ ซึง่เปนการหามอวดสัดสวนของรางกาย การสงเสริมใหเพศชายตองปกปดระหวางสะดือ

ถึงหัวเขา รวมทั้งหามการสวมใสเสื้อผาที่ทําจากไหมและทองคํา เปนตน

 วฒันธรรมดานการแตงงาน ชาวไทยมสุลมิในพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต มวีถิปีฏบิตัเิรือ่งการแตงงาน

ที่เปนไปตามหลักคําสอนของอิสลามเปนสวนใหญ ไดแก พิธีการ นิกอฮฺ หรือ นิกะหฺ (อาจจะจัดขึ้นที่บานเจาสาว

หรือบานเจาบาว) ซึง่ถอืวาเปนรปูแบบการแตงงานทีศ่าสนากาํหนด บางทองทีย่งัมลีกัษณะ การตัง้ขบวนแหขนัหมาก 

จะมีเครื่องขันหมาก เชน ขาวเหนียวเหลือง ไขตม ไกยาง ตามประเพณีปฏิบัติ และมีงานจัดเลี้ยงในแบบมลายู 

ที่ชาวบานเรียกกันวา มาแกปูโละ หรือ กินเหนียว บางท่ีนิยมเรียกในภาษาอาหรับวา งานวาลีมะห ซึ่งหมายถึง 

งานฉลองสมรสเชนกนั ในระยะหลงัมกีารสงเสรมิใหมกีารประกอบพธิตีาง ๆ ขางตน ทัง้ทีร่านอาหารขนาดใหญและ

ที่มัสยิดมากขึ้น

 วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับอาหารการกิน การทําอาหารตําหรับมลายูมุสลิม เปนวัฒนธรรมท่ีสําคัญของเหลา

บรรดามุสลิมะห (สตรีมุสลิม) ที่เปนการเรียนรูสืบทอดจากรุนสูรุน อาหารสวนใหญในสํารับอาหารของชาวมลายู

มสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต นอกจากนยิมรบัประทานอาหารไทยทัว่ไป เชน แกงสม ซปุ และผดัผกัท่ัวไปแลว 

อาหารของชาวมลายูมุสลิมมักจะเนน เนื้อสัตว ผัก เครื่องเทศ กะทิ และอาหารทะเลจําพวกปลา อาทิ อีแก (ปลา)

ปจิ นํ้าบูดู ซามาอีแก ซอเลาะลาดอ อาแยกอแลาะ (ไกยางกอและ) ซาแตดาฆิง (สะเตะฮฺเนื้อ) นาซิกาแปะ 

(ขาวทับ) รอเยาะฮฺ ตาแป (ขาวหมัก) และอีกหลาย ๆ ชุมชนในทองถิ่นที่ยังคงอนุรักษประเพณีการกวนขาวอาซูรอ 

(ขาวกวนที่เกิดจากการมีสวนรวมของชาวบาน ในเดือน มูฮัรรอม แรกตามปฏิทินอาหรับ) เปนตน

 วฒันธรรมดานการละเลนและการประดิษฐ เชน มะโยง ดเิกรฮลู ูดเิกรบาเฆาะ รองเง็ง ศลิปะการปองกนัตวั 

สิละ การประดิษฐกริช การวาดลวดลายบนเรือกอและ และประดิษฐเรือกอและจําลอง การสานเสื่อกระจูด เปนตน

 การเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของผูอื่น กลุมชน ศาสนิกอื่นสําคัญอยางไร จากเนื้อหาขางตน เปนเพียง

บางสวนทีเ่กีย่วของกบัสิง่ทีเ่ราเรียกกนัวา วฒันธรรมมลายูมสุลมิ วฒันธรรมตาง ๆ ของชาวไทยมลายูมสุลมิในพืน้ที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใต ยอมมีการเปล่ียนแปลงเปนพลวัต ตามกาลเวลา การสืบทอด สงตอ จากรุนปู รุนพอ 

มารุนลูกหลาน อาจจะมีการปรับเปลี่ยน ลดทอน ประยุกตตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและยุคสมัย บางสวนอาจ

หลงลืม บางสวนยงัอนุรกัษ ยนืหยัดอยางเขมแข็ง อกีทัง้ชาวไทยพุทธและชาวไทยมลายูมสุลมิในพ้ืนทีม่กีารแลกเปล่ียน

ในทางวัฒนธรรมหรือทีเ่รยีกวา การผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation) และการผสมกลมกลืน (Assimilation) 

ไปมาหาสูกัน การรวมงานบุญ งานศพ การแตงงานขามศาสนากัน ซึ่งอาจกลาวไดวาเกิดการแลกเปลี่ยน การรับ

เอาวัฒนธรรมของกลุมชนท่ีอยูใกลเคียงกันหรือมีความสัมพันธตอกันเปนเวลานาน ที่ทําใหรับเอาวิถีปฏิบัติของ

วฒันธรรมอืน่ทีต่างจากตนเขามาปรบัประยุกต เชน ประเพณกีนิเหนียว (มาแกปูโละ) งานบญุงานการกุศล ดืม่นํา้ชา 

(มาแกแต) ทีม่ทีัง้ชาวไทยพทุธและชาวไทยมุสลมิมารวมดืน่นํา้ชาหรอืรบัประทานอาหาร เพือ่การระดมทนุในกจิกรรม

และกิจการสาธารณะ ดังนั้นจึงเห็นไดชัดเจนวาการปฏิบัติตนดานตาง ๆ ของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้น

บางสวน มีความคลายคลึงกันและในบางสวนแตกตางกันอยางชัดเจน
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 การเรยีนรูวฒันธรรมของกลุมชนทีต่างจากเรา นอกจากจะสรางความรกั ความผกูผนั ทาํความรูจกัตอกนัแลว 

ยังกอใหเกิดการเรียนรู ตระหนักและพัฒนาความเปน ชาติ ศาสนา ทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งยังสามารถกอใหเกิด

การพัฒนาในระดับบุคคล คือ การพัฒนาความรู สติปญญา ทั้งรางกายและจิตใจ รวมทั้งการหลอหลอมใหเกิดการ

ใชความรู คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เขาใจผูอื่น เขาใจความเปนอยูของคนในท่ีตาง ๆ ทั้งที่อยูหางไกลและอยูใกล

ชุมชนรอบตัวเรา รวมทั้งรู วิธีการ ที่เราจะอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

 การเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของผูอื่น กลุมชน ศาสนิกอื่น มีประโยชนและสรางกําไรสําหรับผูที่รู ใหเปน

ผูรูกาลเทศะ รูถึงขอบเขตของการปรับตัวเพื่อการเขาใจกัน สามารถลดความขัดแยง สรางสันติสุขในการอยูรวมกัน 

นอกจากนั้นการรูวัฒนธรรม ยังทําใหเรารูอีกวา อะไรท่ีควรทําหรืออะไรท่ีไมควรทํา เชน การจัดประชุมในเวลา

ละหมาด การจัดงานสัมมนาหรือพักคางคืนในสถานท่ีที่ไมมีบริการอาหารท่ีฮาลาล (อาหารท่ีถูกตองตามหลักการ

อิสลาม) การจัดงานท่ีปะปนกันระหวางผูเขารวมเพศชายและหญิง การใชสุนัขในการตรวจคนชุมชนบานเรือนหรือ

ปอเนาะ ประเด็นปญหาเหลานี้ ทําใหเราทราบวาเรื่องใดท่ีเขายึดถือ เคารพ หามละเมิด ยอมไดหรือยอมไมได 

โดยบางเรื่องผูที่เปนเจาของวัฒนธรรมจะเปนคนบอกเองวา อะไร ที่เปนขอผอนปรนได อะไรที่ผอนปรนไมได อะไร

คือเรื่องหลัก อะไรคือเรื่องรอง

 การศึกษาเรียนรู วัฒนธรรม ของคนอื่น กลุมชนอื่นที่เขาเชื่อ คิด ปฏิบัติ จะทําใหเราเขาใจและรูวา

ควรปฏิบัติตอเขาที่ตางจากเราอยางไร ดวยความตางทั้งเรื่อง เพศ วัย ครอบครัว การศึกษา ศาสนา ความเช่ือ 

ตางถิน่ ตางชาต ิวาเรา (ทัง้ในฐานะรฐัหรอืเจาหนาทีร่ฐั) จะอยูรวมกบัเขา หรอืสัมพนัธกบัเขา (ชาวบานหรอืคนในพืน้ท่ี) 

ในลักษณะของ การใหความชวยเหลือ การวางนโยบายทางการปกครอง การสงเสริมและแกปญหาความยากจน 

สงเสริมการคาขาย การใหการศึกษา กับเขาไดอยางไร ในแบบที่เรียกวา ตรงกับความตองการ ตรงกับกาลเทศะ 

และสอดคลองกับหลักศรัทธาและวัฒนธรรมในศาสนาที่เขาเหลานั้นยึดถือปฏิบัติ

 พื้นฐานสําคัญของการอยูรวมกัน จึงตองเนนหนักกับวิธีคิดที่วา ผูที่ศึกษาและเขาใจวัฒนธรรมของผูอื่น 

กลุมชนอ่ืนอยางลึกซึ้งแลว จะสงผลทําใหสามารถสะทอนความเขาใจตอตนเองและกลุมชนของตนเองมากข้ึน 

เพราะการที่เราจะเขาใจ ตัวตน ของตนเองได จะตองมองผานผูอื่น สะทอน ตัวตนของเรา ใหเรารูและใหเราเห็น

ใหเราเขาใจส่ิงที่เขาคิดเขาเห็น และเม่ือเขาใจและรูลึกซ้ึงเก่ียวกับวัฒนธรรมของตนเองและผูอื่นแลว ขึ้นอยูกับวา

เราและเขาเหลานัน้ จะเลอืกใชวฒันธรรมเปน กาํแพง ทีก่อเพือ่ปดกัน้และอยูเฉพาะกลุมชนตนเอง หรอืมุงทีจ่ะสราง

เปน สะพาน เพื่อที่จะเช่ือมความสัมพันธกับผูอื่น เพื่อการแลกเปลี่ยน สังสรรค เปนท่ีรูจักและนําสูการอยูรวมกันได

อยางสันติ



๓๕

1

“.......กลุมชาติพันธุทางวัฒนธรรมหรือเชื้อชาติที่ครอบครองอํานาจทางการเมือง กับ 

‘ชนกลุมนอย’ ที่ไมไดมีอํานาจทางการเมือง ภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุม

ชาติพันธุ การตอสูเพ่ือแยงชิงปกปองอํานาจของฝายตน เปนสิ่งที่หลีกเล่ียงไมได”๒

º·¹íÒ 

ความหลากหลาย (Diversity) เปนคําที่ถูกผลิตข้ึนเพื่อใชอธิบายลักษณาการของสังคมการเมืองในทุกกลุม

ชาติพันธุ เชนเดียวกับคําวา เอกภาพ (Unity) ความเปนสากล (Cosmopolitan) และ ความทันสมัย (Modern) 

เปนคําที่ถูกใชอยูเสมอในสังคมการเมืองที่อยูในภาวะไมปกติหรือมีปญหาเรื่องความมั่นคง (ในขณะท่ีสังคมการเมือง

เปนปกติ ไมขัดแยงกัน ประเด็นนี้อาจถูกมองขามหรือลดทอนความสําคัญ) เชน กรณีพื้นที่ที่มีปญหาจากความ

แตกตางของกลุมคน กลุมชาติพันธุในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุในทางสังคม

การเมือง ถูกหยิบยกมาใหความสําคัญโดยไมมีการสํารวจถึงวิธีการจัดการในการอยูรวมกัน โดยมีอาณาบริเวณ 

กรอบการศึกษาและเน้ือหาท่ีครอบคลุมถึงเรื่อง อุดมการณ ความเช่ือ ศาสนาและจริยธรรมของแตละกลุมชนท่ี

แตกตางกัน 

 ความหลากหลาย เปนคําที่มักใชเรียกความไมเปนหนึ่งเดียว (the Many) ที่พยายามสื่อถึงความตางของ

กลุมคน ชุมชนและชาติพันธุ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยกอนและหลังเหตุการณความไมสงบ

ท่ีปะทุขึ้นคร้ังใหม (มกราคม ๒๕๔๗) ความหลากหลาย มักถูกใชเรียกแทนดวยวลีสะทอนภาพลักษณมากมาย 

อาทิ คําวา ดอกไมหลากสี และยังมีคําวา รมเย็น หรือ ความหวังใหม ในบางยุคสมัย เปนการเปรียบเปรย 

ความหลากหลายโดยมุงทีผ่ลประจักษแตไรซึง่การสาํรวจรายละเอยีดและคําอธิบาย โดยการผลิตวลทีีแ่ปลความแลว

สรางความรูสึกที่ดี เปนดอกไมหลากสี ที่ถูกบดบังการมองเห็นถึงรูปแบบการเจริญเติบโต การแผกิ่งกานและละเลย

การมองถึงคุณภาพของ กระถาง พื้นที่ปลูก ที่ยืนของตน รวมทั้งโอกาสในการฝง ราก ขยายลําตนแผกิ่งกานของ

ดอกไม ความหลากสีของดอกไม ที่มักถูกมองวาเปนประโยชนและสวยงามเม่ือนํามาอยูดวยกัน แตไมมองวาความ

หลากหลายของดอกไมในแบบท่ีแยกกันอยู ก็อาจจะดีหรือสวยงามไดเชนเดียวกัน

๑ อาจารยประจําศูนยการจัดการความขัดแยง สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๒ ธเนศ วงศยานนาวา. ๒๕๕๒. ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสมมติ, น. ๕๓.
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ความหลากหลาย คํานี้ถูกใชอยางพรํ่าเพร่ือในทางการเมือง การปกครอง โดยภาคราชการ และหนวยงาน

ภาคเอกชนรวมท้ังในแวดวงวิชาการเองท่ีหยิบยกคํานี้มาเปน อุดมการณ ขออาง เหตุผลท่ีเลือกหยิบใชมาอธิบาย

ความเปนตัวตนและความเปนลูกผสมของผูคน และสภาพทางภูมิศาสตรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปน

อาณาบริเวณท่ีมีความหลากหลายอยูแลว และนําสูการตอกยํ้าถูกทําใหดูวาหลากหลาย (Diversified) มากกวา

การยอมรับและการสรางวิธีการในการอยูรวมกันที่หลากหลายรูปแบบ ที่กอใหเกิดประโยชนและความเทาเทียมกัน 

ทั้งยังไมพบวามีการสํารวจอยางจริงจังวา ความหลากหลาย ในการอยูรวมกันของคนในกลุมชาติพันธุตาง ๆ 

ทั้งทางดานภาษา วัฒนธรรม วิธีคิด การเมือง การปกครองและอัตลักษณ ในพ้ืนที่แหงนี้มีอยูจริงแคไหน ถูกใช

การอยางไรเพื่อกอใหเกิดความสันติสุข โดยไมเปนเพียงคํา วลี ที่เก็บไวใชในฐานะคํา วลีสามัญประจํารัฐ (ยุคใหม) 

เพ่ือความสะดวกตอการปกครอง แตอาจจะไมไดสรางสรรคสรางการยอมรับ ความหลากหลาย ใหปรากฏจริง

 หนวยงานภาครัฐท่ีมักใชคําวา ความหลากหลาย มากที่สุดและบอยที่สุดในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

คือ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) แหลงขอมูลที่สําคัญคือ เอกสารขาวแดนใต ของ 

(ศอ.บต.) หลายฉบับมักใชถอยคําและวลีตาง ๆ อาทิ ตางศาสนาศรัทธาเดียวกัน (ฉบับที่ ๘ ป ๒๕๔๒) 

หลากหลายวัฒนธรรมในแผนดินที่อบอุนใตพระบารมีปกเกลา (ฉบับที่ ๑๒ ป ๒๕๔๓) ...ความหลากหลาย

ในความเขาใจ ยอมใหเมือ่ไดเจอกัน ลานพลังรวมเปนหน่ึงสรางสรรค แหงดนิแดนอันงดงาม... (ฉบบัที ่๙ ป ๒๕๔๒) 

ชายแดนใต.....ความหลากหลายท่ีลํ้าคา (ฉบับที่ ๑๔ ป ๒๕๔๓) ทุกวัฒนธรรมชายแดนใต อยูรวมกันไดดวย

พระบารมี (ฉบับที่ ๗ ป ๒๕๔๒) และฉบับที่ ๑๓ ป ๒๕๔๓ ในหนาปกเขียนถึงเร่ืองความหลากหลายไววา 

ชายแดนใตความหลากหลายที่ลํ้าคา พรอมท้ังยังโปรยขอความท่ีหนาปกเอกสารวา ...ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและการอยูรวมกันอยางสมานฉันทเอื้ออาทรตอกันของผูคนในสังคมคือ 

จดุแขง็ และ จดุเดนของจงัหวดัชายแดนภาคใตเพราะ ปญญา และ ทนุทางสงัคม เหลานีเ้ปรยีบเสมอืน กญุแจทอง

ทีอ่อกไปไขโอกาสตาง ๆ ใหกบัทองถ่ินและประเทศชาติอยางมหาศาล ทัง้ยงัเปน พลงัสาํคญั ในการสรางสรรคสงัคม

ใหเกิดความเขมแข็งและมีดุลยภาพทําให แหลงอารยธรรมที่ อุดมสมบูรณ แหงน้ี นาอยู นาอาศัย นาลงทุน 

นาทองเที่ยว มีความมั่นคงสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดไป

 ความนาสนใจของขอความขางตนอยูที่วา ความหลากหลาย ที่ถูกนําเสนอในเอกสารประชาสัมพันธ

ของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งทําหนาที่พัฒนาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มิไดวางกรอบวา 

ความหลากหลายเปนเพยีงเรือ่งของคนหรอืกลุมชาตพินัธุตาง ๆ ในพืน้ท่ี หากแตแจงบอกถงึขอดขีองความหลากหลาย

ของผูคนในการอยูรวมกัน อีกท้ังยังปรากฏขอความที่ระบุหนาปกเอกสารดังกลาวที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงถึงมิติ

ทางการเมอืง การปกครอง ทีฝ่งแฝงไวดวยประเดน็สาระดานความมัน่คง มุงสรางระเบยีบและอาํนาจ สรางเอกภาพ 

สรางความสามัคคี (Unity) และสรางความเปนอื่น (Otherness) สําหรับผูที่เห็นตางไปพรอม ๆ กัน โดยขอความ

ดงักลาว ไดกาวขามท่ีจะกลาวถงึเรือ่งความขดัแยงและความสนัติสขุ หรือเนือ้หาความหลากหลายในมติทิางวทิยาศาสตร

และนิเวศวิทยา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความหลากหลายท่ีปรากฏและดํารงอยูในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตดวย

เชนเดียวกัน

 การโปรยเน้ือหาเร่ืองความหลากหลายในเอกสารประชาสัมพันธของภาครัฐ ในอีกแงหนึ่งเปนการสราง

ความหวงัแกผูอานผูรบัสือ่สะทอนความแยบยลของกลวธิใีนทางการเมอืงการปกครองของไทย ไมเพยีงเฉพาะในพืน้ที่

จงัหวัดชายแดนภาคใตแตรวมถึงพืน้ทีอ่ืน่ ๆ ของประเทศ ทีร่ฐัอาจใชวธิกีารและเน้ือหาสาระท่ีแตกตางกัน ซึง่ในมุมมอง
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ของรัฐจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความรูสึกของความเปนชาติและความมั่นคง ทั้งซอนไวและทําใหปรากฏ เชน 

งานศึกษาเรือ่ง กลวิธสีรางเอกภาพในบทเพลงจังหวัดและสถานท่ีของวงจรดนตรีสนุทราภรณ โดย ณฏัฐา จลุพรหม 

ไดสะทอนใหเห็นวาสื่อตาง ๆ เหลานี้ผูผลิตลวนแลวแตซอนเนื้อหาเรื่อง การสรางความรักและความสามัคคีของคน

ในชาติแทบทั้งสิ้น

 ในทางการเมือง ความหลากหลาย อาจหมายถึง เคร่ืองมือสําคัญของรัฐในการเลือกใชกระบวนการสราง

หนทางแหง การยอมตน (Consent) และกลมกลืนอัตลักษณที่หลากหลาย ของคนในพื้นที่เพ่ือใหเปนหนึ่งเดียว

ในการอยูรวมกัน และสรางคานิยมที่ทําใหเชื่อวา สังคมที่ดํารงอยูเปนสังคมที่มีความหลากหลายภายใตภายรัฐที่

สงเสริม และดํารงไวซึ่งเอกภาพและความเปนเอกลักษณเดียวตามกฎระเบียบแบบแผน ในการดํารงไวซึ่งความเปน 

ชาติ โดยรัฐใชเปนเกณฑบังคับ ควบคุมในขอบเขตและปริมณฑลท่ีรัฐใชอํานาจกํากับควบคุมไว ความหลากหลาย

จงึเปนเครือ่งมอืสาํคญัของผูมอีาํนาจนาํมาปรบัใชในการปกครองอาณาประชาราษฎร ใหรูสกึและระลึกถงึการมทีีท่าง 

(Space) ในสังคมการเมืองซึ่งเปนองคประกอบสําคัญสวนหนึ่งของรัฐ (ทั้งทางตรงและแยบยล) สามารถสรางความ

รูสึกมีคุณคาและท่ีจะอยูรวมกัน

ÊÀÒ¾»˜ÞËÒáÅÐ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´

 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนับแตอดีต มีความไมไววางใจมากมายท่ีประชาชนต้ังขอกังขาตอความจริงใจ

ของภาครัฐในการปกครองพื้นที่แหงนี้ ปรากฏการณสําคัญคือ การสรางพระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลสีทอง

ปางปฐมเทศนาขดัสมาธเิพชรเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึง่เปนพระพทุธรปูขนาดใหญประดษิฐานอยูบนยอดเขา ทีว่ดัเขากง 

จงัหวัดนราธิวาส สรางโดยผูนาํและรัฐบาลในสมัยนัน้ ตัง้ใจสรางในพ้ืนทีซ่ึง่คนสวนใหญนบัถอืศาสนาอิสลาม เปนการ

ทาทาย ทั้งดวยขนาดและความสูง ที่ตั้งอยูริมทางคมนาคมและปรากฏกับสายตาคนสวนใหญที่ไมรูสึกถึงความเปน

เจาของ ไมเคารพนับถือและทาทายศรัทธาของคนในพื้นท่ี อีกทั้งเปนการสถาปนาศาสนาของชนสวนนอยในพ้ืนท่ี 

ทําใหชาวมลายูมุสลิมซึ่งเปนชนสวนใหญในพ้ืนที่ รูสึกถึงการขาดความเขาใจของรัฐ และไดรับความไมเปนธรรม

ในฐานะพลเมืองที่รัฐควรพยายามสรางความเขาใจวิถีของคนในพื้นที่ จึงมีการตอตานออกมาในลักษณะของการ

เคลือ่นไหวภาคพลเมือง และการสือ่ออกมาเปนเอกสารเผยแพรเพ่ือสรางอดุมการณแกมวลชนในพ้ืนทีอ่าท ิเอกสารช่ือ 

บันทึกประชาชน บนเสนทางการตอสูเพ่ือความเปนธรรม๓ ที่รวบรวมและเผยแพรโดยศูนยวัฒนธรรมชายแดนใต

และสมาคมยวุมสุลมิแหงประเทศไทย มองวาทีผ่านมารฐัถกูมองในแงลบในเรือ่งของการแกไขการปญหาดานการเมอืง

การปกครองในพ้ืนที่ ซึ่งลิดรอนสิทธิในเร่ืองความแตกตางหลากหลายของวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งในเร่ือง

ความแตกตางของความเช่ือทางประวัติศาสตร การเรียกรองเร่ืองการปกครองโดยคนในทองถ่ินในยุคของฮัจยีสุหลง 

การประทวงที่ปตตานีอันเนื่องมาจากชาวบานไดรับการกลั่นแกลงจากเจาหนาที่ การเอาพระพุทธรูปมาประดิษฐาน

ไวในทุกโรงเรียนและกรณีการเคล่ือนไหวเรียกรองขอคลุม ฮิญาบ (ผาคลุมผมสตรี) จากหนวยงานภาครัฐ เปนตน

 เม่ือปรากฏการณจากอดีตเปนเชนนี ้คาํถามสําคัญคอื รฐัควรจะทําอยางไรในการปกครองพ้ืนท่ีแหงนีใ้หเกิด

สันติสุขและเกิดการยอมรับความหลากหลายท่ีแทจริง คํากลาวนําในหนังสือ จินตนาการความเปนไทย ของ

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผูอํานวยการประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลไดสรางความ

๓ อาลี อัคบาร และคณะ. มปป. บันทึกประชาชน บนเสนทางการตอสูเพื่อความเปนธรรม. ศูนยวัฒนธรรมชายแดนใตและสมาคม
ยุวมุสลิมแหงประเทศไทย.
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ตระหนักและตอกย้ําไดอยางนาสนใจวา ไมเพียงสังคมไทยจะไมสามารถปฏิเสธ หรือทําเพิกเฉยตอความตางของ

ผูคนทีอ่ยูในสงัคมนีอ้ยางแตกอนไดอกีตอไปเทานัน้ หากสังคมไทยยงัตองพยายามทกุวถิทีางท่ีจะทําใหความแตกตาง

ของวิถีชีวิตและความเชื่อของผูคนดํารงอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี หนึ่งในวิถีทางนี้ คือ การเปดโอกาสใหกับความเปนไทย

อื่น ๆ ทั้งความเปนไทยเชิงซอนหรือความเปนไทยพันธุทาง ซึ่งแตกตางหลากหลายไดมีพื้นที่อยูในสังคมไทยรวมกัน

อยางสงบสุขและไมแตกแยก๔

 ในแงมุมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ธเนศ วงศยานนาวา กลาวไววา เมื่อไมมีวัฒนธรรมใด

วัฒนธรรมหนึ่ง มีความยิ่งใหญเหนือกวาอีกวัฒนธรรมหนึ่ง วัฒนธรรมที่หลากหลายก็ดํารงอยูไดอยางเทาเทียมกัน 

เมื่อพิจารณาจากแงมุมนี้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงจําเปนตองมีความเทาเทียมในการอยูรวมกัน เพราะถา

ไมมีความเทาเทียมกัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็ไมสามารถแกไขและขจัดการเลือกปฏิบัติและการกีดกัน

ทางวัฒนธรรมไปได๕

 ตําราทางมานุษยวิทยาเลมสําคัญท่ีชื่อ Ethnicity without groups (ชาติพันธุปราศจากกลุม) ของ

ศาสตราจารย Rogers Brubaker แหง University of California ซึ่งพิมพโดย Harvard University Press 

เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๔ ชี้ใหเห็นวาความแตกตางหลากหลายกอใหเกิดความเขาใจ การตีความและใหความหมายไป

ในทศิทางใดทิศทางหน่ึง ซึง่อาจเห็นตรง เหน็รวมหรือเห็นตรงกนัขาม๖ตอส่ิงทีร่ฐัทาํหรอืส่ิงทีน่กัการเมือง เจาหนาทีร่ฐั

ดําเนินการไดเปนปกติ เชน กรณีความเห็นตางในปญหาจังหวัดชายภาคใต รัฐมองวาปญหาความมั่นคงในพ้ืนที่

ควรแกไขดวยการยายคนจากภาคอืน่เขามาตัง้รกรากเปน นคิม ทางการเกษตร เพือ่แพรขยายประชากรและวางรกราก

อุดมการณความเปน คนไทย หรือท่ีขจัดภัย บุรุษพัฒน ผูเชี่ยวชาญอาวุโสที่ชํานาญการดานความมั่นคงเรียกวา 

การกลมกลืน๗ (Merging) ระหวางชาวพุทธและชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่ เพื่อสรางเอกภาพและความเปนหนึ่งเดียว 

แตในทางตรงกันขาม ชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่กลับตีความและมองการดําเนินการของรัฐในขณะน้ันวาเปนการ 

กลายกลนื (Assimilation) ดวยนโยบายทีส่งผลใหพวกเขาตองเปนไทยทีม่เีนือ้หาสาระเหมอืนเปน คนพทุธ โดยเขา

รูสกึวา เขาอาจจะถกูให กลาย (Change to) เปนอยางอืน่และถกู กลืน (Devour) ดวยนโยบายและการดาํเนนิการ

ของรฐั และในนโยบายดงักลาว ลกึ ๆ แลวอาจทาํใหพวกเขาถูกแกงแยงในเชงิทรพัยากร ตองปรบัตวักบัสถานการณใหม 

วัฒนธรรมใหม ๆ ภาษาใหม ๆ ที่เขามาสูชุมชนที่เขาคุนเคยและมีวัฒนธรรมเด่ียว ซึ่งอาจสงผลทําใหเสียความเปน

ตัวตนของความเปนคนชาติพันธุมลายแูละถูกกลายกลืนความเปนมุสลิมไปพรอม ๆ กัน

 ประเด็นสําคัญในเร่ืองความแตกตางของกลุมคนท่ีอาจกอปญหาในการอยูรวมกัน ที่มีที่มาจากการตีความ

และใหคุณคาที่ตางกันของคนตางชาติพันธุดังกลาว ศาสตราจารย Rogers Brubaker ไดวิเคราะหวาเราควร 

๔ กฤตยา อาชวนิจกุล. (บรรณาธิการ). ๒๕๕๑. จนิตนาการความเปนไทย. นครปฐม : สถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล, น.จ.

๕ ธเนศ วงศยานนาวา. ๒๕๕๒. ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสมมติ, น. ๘๙.
๖ Rogers Brubaker. 2004. Ethnicity without Groups. Harvard University Press, p. 11.
๗ เรือ่งนโยบาย “การผสมกลมกลนื” (Assimilation Policy) ทีร่ฐักระทาํตอ “ชาวไทยจนี” (ทีค่รัง้หนึง่เคยเปนชนสวนนอย แตในปจจบุนั

รับการผสมผสานจะเปนเนื้อเดียวกับชนสวนใหญ) นับตั้งแตรัชกาลที่ ๑ จนกระทั้งรัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ ๖  และเชื่อมโยงถึง
รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๖) โดยในกรณีชาวไทยจีน รัฐบาลไทยสามารถผสมกลมกลืนไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ (น. ๑๘๗-๒๒๘) และสามารถศึกษาเปรียบเทียบกับเร่ือง “ปญหาและอุปสรรคในการผสมกลมกลืนชาวไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต.” โดยรัฐบาลไทยดําเนินการไมสําเร็จ (น. ๑๘๗-๒๒๘) ขจัดภัย บุรุษพัฒน. ๒๕๑๘. ชนกลุมนอย
ในไทย. พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : แพรพิทยา.
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๓๙

คิดใหมในเรื่องชาติพันธุ (Rethinking Ethnicity) โดยจําเปนที่จะตองใหและกระจายความอิสระในการที่แตละ

กลุมชาติพันธุสามารถมีดุลยพินิจเปนของตนเอง มีความพึงพอใจตอการเปลี่ยนแปลง มีความชัดเจนในความเปน

กลุมพวกพอง มีแบบแผนอยางเปนทางการ ไมละเมิดเสนแบงของความตาง ๆ ที่จะนําสูขอพิพาท โดยในสภาพ

ความเปนจริงความสัมพันธในความแตกตางของคนในแตละกลุมชาติพันธุ นั้น ศาสตราจารย Rogers Brubaker 

มองวา ความสัมพันธดังกลาวมีความผันแปรขึ้น ๆ ลง ๆ ตามสถานการณ

 การที่ภาครัฐมองวาคนในชาติพันธุตาง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเพียงคนกลุมเล็ก ๆ ที่มีความ

หลากหลายท่ีรวมปริมาณไมถึงรอยละ ๕ ของคนท้ังประเทศ จงึไมจาํเปนทีจ่ะตองใสใจและตัง้ขอสงสัยเรือ่งของอํานาจ 

งานของ Manuel Castells. (2004.) ที่ชื่อ The Power of Identity ทําหนาที่สะทอนใหทราบวา ไมวา

กลุมชาติพันธุ กลุมอุดมการณที่มีเปาหมายทางการเมือง ดิ้นรนตอสูเพ่ือการเปนอยู สรางเอกลักษณการตอรอง

เพื่อการขยับขยายพื้นที่ทางการเมือง ไมวาจะเปนกรณีการตอตานรัฐบาลกลางสเปนของชาว Catalunya กรณี

พืน้ทีก่ารมอีสิระภาพของชุมชนชาวเกยทีน่ครซานฟรานซสิโก การขอปลดปลอยเพือ่การมเีสรภีาพของกลุมสตรนียิม 

กลุมรกัรวมเพศและกลุมเลสเบ้ียนในกรุงไทเป เขตปกครองตนเองของจีนหรือแมกระท้ัง ทีถ่กูเปรียบเปน ราชสีหหนุม

แหงการตอสู (เพ่ือศาสนาอิสลาม) ในระดับโลก (The young lion of the Global jihad, ของ Osama 

Bin Laden๘

 ทกุกลุมเคล่ือนไหวท้ังหมดลวนแลวแตมกีฎระเบียบ แบบแผนและเปาหมายท่ีสมัพันธเก่ียวของกับเร่ืองอํานาจ 

ออกแบบยุทธศาสตรในการดํารงตน ตอรองและการดํารงอยูในการจัดการของรัฐ ซึ่งรัฐจําเปนจะตองเอาใจใส

และมุงเนนตอเรือ่งการจดัความสัมพนัธในเรือ่งความแตกตางหลากหลายดังกลาว โดยไมพยายามปกปด กดทบัหรอื

ลิดรอนอํานาจของความหลากหลายของกลุมเหลานี้ หากพวกเขาเคลื่อนไหว เรียกรองหรือตอรองอยูภายใตกรอบ

กฎหมายและใชสันติวิธี

¤ÇÒÁ¾Ã‹ÒÁÑÇ¢Í§¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ

 เอกสารขาวแดนใตของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ปที่ ๑๘(๓) ฉบับที่ ๑๓ 

ป ๒๕๔๓ มีเนื้อหากวา ๔๘ หนา ในเลมมีหลายตอนท่ีเขียนถึงความหลากหลายในแงมุมมองท่ีแตกตางกัน เชน 

มุมมองของนักการศึกษาอยาง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ไดกลาวไวในเรื่อง คุยกับนักการศึกษาผูมาปลุก

แดนใต วา ดิฉันเห็นวาควรเนนนโยบายเอกภาพในเปาหมายและหลากหลายในวิธีปฏิบัติ.....และยังตองมีความเช่ือ

วาจะไมใหวิธีปฏิบัติที่หลากหลายนั้น ไปทําใหคนอื่นเสียสิทธิ์ (หนา ๑๖-๑๗) ซึ่งเปนการมองความหลากหลาย

ในแงของการปฏิบัติของระดับนโยบายที่เขาใจ ขอจํากัดในการปฏิบัติของผูปฏิบัติงานดานการศึกษาในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต สวนนักวชิาการดานวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ินภาคใตอยาง ศาสตราจารยสธุวิงศ พงศไพบลูย 

กลาวในเร่ือง กล่ันสมอง กรองความคิด ‘สดุยอดฝมอื’ พลิกกระบวนทาพฒันาชายแดนใต ไววา ความหลากหลาย

ไมมีพิมพเขียวไมมีสูตรสําเร็จ ถาเมื่อใดเราคิดวาจะเอาความหลากหลายมาพัฒนาทองถิ่นและหาสูตรสําเร็จมาใช 

จะลมสลายเลย จะตองคดิวาแตละแหงแตละพืน้ทีมี่องคประกอบมีปจจยัเชนใด ควรจะแกไขปญหาตัวมนัเองอยางไร 

ใหชาวบานหาพิมพเขียวของเขาเอง (หนา ๒๑) สวนนักวิชาการดานศิลปะอยาง ผูชวยศาสตราจารยวุฒิ วัฒนสิน 

๘ Manuel Castells. 2004. The Power of Identity (The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume II): 
Blackwell Publishers, p. 61.
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๔๐

ใหทศันะถึงความหลากหลายในแงของความงดงามท่ีสงผลตองานศิลปะวา ความท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใตเปนดินแดน

แหง ‘ความหลากหลายที่ลํ้าคา’ ซึ่งประกอบดวย ผูคนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมอาศัยอยูรวมกัน

ดวยสันติสุขมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธและชาวจีน (หนา ๔๐) 

 จากทั้งสามทัศนะดังกลาวมอง ความหลากหลาย ในทัศนะและแงมุมที่แตกตางกัน ความหลากหลาย 

จึงเปนไดทั้งเรื่องของการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับความตองการและลักษณะเฉพาะของกลุมคนและชาติพันธุ

ตาง ๆ ทีด่าํรงอยูในทองถิน่ ความหลากหลายอาจเปนเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาของภาครฐัท่ีจะตองถามชาวบาน

เพื่อหา แบบแผน หรือที่เรียกวา พิมพเขียวในแบบท่ีเขาตองการ เพ่ือเปนการพัฒนาในแบบที่เขาใจและเขาถึง 

และความหลากหลายยังเปนไดทั้งในเรื่องของความงดงามทางศิลปะ วิถีชีวิตการอยูรวมกัน ซึ่งอาจเปนวิถีที่ไมได

มุงแสวงหาผลกําไรและการเติบโตในทางเศรษฐกิจอยางท่ีรัฐตองการสงเสริมที่จะใหเปน

 การพยายามทําความเขาใจความหลากหลายของในการอยูรวมกันของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต เปนไดทั้งการศึกษาเรื่อง การอยูรวมกันในความหลากหลาย หรือ ความหลากหลายในการอยู

รวมกัน จึงอาจศึกษาไดจาก ความไมหลากหลายที่เกิดข้ึนจริงในการอยูรวมกัน ภายใตสถานการณและภาวะที่

ทุกฝายหลงใหลและเช่ือวา ความหลากหลาย คือ ตนทุนและความรํ่ารวยของพ้ืนที่ เปนสภาวะที่ดีและมีอยูจริง 

 ถาความหลากหลายที่ดํารงอยูถูกจัดการโดยภาครัฐไดอยาง ดีจริง หรือ มีอยูจริง ในแผนการดําเนินงาน

ของภาครัฐและฝายการปกครองในพื้นที่แลว ทําไมจึงยังเกิดปญหาความไมสงบและการใชความรุนแรง หรือกลาว

อกีอยางวา จะหลากหลายอยางไรปญหาความไมสงบกย็งัเกิดขึน้และดาํรงอยู หรือการท่ีพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต 

ถูกสรางภาพลักษณเผยแพรรูปโฉมแหงความหลากหลาย การยอมรับและการเขาใจตอความหลากหลายก็ยังเปน

ปญหาในหมูคนที่อยูในพื้นท่ีเดียวกันหรืออยูใกลเคียงกัน คําถามท่ีสําคัญคือ ความหลากหลายเชนใดที่มีสวนตอ

การลดหรอืไมสรางปญหาตอการอยูรวมกนั การยอมรบัอยางจรงิใจตอความหลากหลาย ทัง้จากภาครฐัและประชาชน

ในพื้นที่ดังกลาวมีอยูจริงหรือไม และจะยอมรับความหลากหลายไดดวยวิธีการใด ในการศึกษานี้หากไดรับขอมูล

คําตอบจากทุกฝายในพื้นที่ ที่ครอบคลุมและครบถวนพอ จะเปนตัวแปรสําคัญท่ีอาจนําสูการไขปญหาวา ควรจะ

ทําอยางไรในการออกแบบความหลากหลายในการอยูรวมกันในอนาคต ถึงเวลาแลวหรือยังที่ตองสํารวจตรวจสอบ

ความหลากหลายท่ีอาจไมหลากหลายจริง ผานมุมมอง ความเขาใจ และความรูสึกของคนพ้ืนที่แหงนี้ เพราะเปลือก

ที่พยายามสราง ยอมมีความจริงแทนอยกวาปรากฏการณ สภาพการณที่เกิดข้ึนจริง ที่เปนแกนแกนของปญหา 

 ความหลากหลายในทางชวีภาพของปาเขา สามารถวดัไดจากจาํนวนความหนาแนนและความถีข่องพชืพนัธุ

และสัตวปาตอขนาดของพ้ืนท่ีซึ่งดํารงอยูและเติบโต แพรพันธุ ครอบคลุมพื้นที่หลากหลายทางสังคม เผาพันธุ 

ชาตพินัธุของมนษุยกเ็ชนเดยีวกนั สามารถท่ีจะทําการสํารวจและวัดไดถงึจาํนวนและประเภทท่ีหลากหลาย พรอมทัง้

ยงัสามารถสาํรวจและคาดการณถงึการเตบิโตและการเปล่ียนผานตามยุคสมยั ดงัเทอืกเขาบูโดทีม่คีวามหลากหลาย

ในดานพชืพนัธุสตัวปามากเพียงใด ความแตกตางหลากหลายของผูคน กลุมชน กลุมชาติพนัธุตาง ๆ ในพืน้ท่ีจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ก็สามารถทําการสํารวจไดเชนเดียวกัน
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 ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา อดีตอาจารยประจําสาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

ทาํหนาทีส่อนวชิารฐัศาสตรเบือ้งตนและวชิาการเมืองการปกครอง นอกจากจะสอนความรูในภาคทฤษฎีแลว ทานยงั

พานกัศกึษาลงชมุชนศกึษาสถานทีท่างประวตัศิาสตรทีส่าํคญัในทางสงัคมการเมอืงของปตตาน ีทีเ่ชือ่มโยงแหลมมลายู

เขากับผูคนตางที่ตางวัฒนธรรมในฐานะอาณาจักรเกาแกที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร ทานมักแนะนําลูกศิษยที่

เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ ใหทําความเขาใจความแตกตางหลากหลายของผูคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

ผานการสังเกต การลงศึกษาชุมชน การสํารวจความเปนอยูและเง่ือนไขการดําเนินชวีติ ตามความแตกตางของลักษณะ

ทางภูมิศาสตรของพื้นที่ โดยไมเพียงแตการจัดแบงคนออกตามศาสนาที่เขานับถือ ตามชาติพันธุ พันธุกรรมที่แตละ

กลุมชนตาง ๆ ตระหนักและดํารงอยู 

 แมวาตวัอาจารยเองจะเปนชาวมลายูมสุลิมทีม่เีลอืดผสมระหวางชาติพนัธุปาทานและชาติพนัธุมลายูในพ้ืนที่

จงัหวดันราธวิาส อาจารยทานมกัยกตวัอยางภมูปิญญาในการแบงแยกและทาํความเขาใจวถิ ีวฒันธรรม ลกัษณะเฉพาะ

และความจําเปนพื้นฐานของคน โดยมองลงมาจากดานบนตามภูมิศาสตรของอาณาบริเวณพ้ืนที่แหงนี้ซึ่งสงผลตอ

ความเปนอยู ความคาดหวัง ความสนใจและการมีสวนรวมทางการเมือง โดยอางถึงปญญาชนคนสําคัญในหนา

ประวัติศาสตรมลายูมุสลิมไทย คือ อาจารยเสนีย มะดากะกุล อดีตอาจารยประจํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วทิยาเขตปตตานี และเคยเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดันราธิวาสในยุคป ๒๕๒๐ อาจารยพรียศ ราฮิมมูลา 

แนะนํานักเรียนรัฐศาสตรวา

  สําหรับนักเรียนการเมืองการปกครอง เราตองเรียนรูลักษณะพ้ืนฐานของคนในพ้ืนที่แหงนี้ อยางรอบดาน

และเขาใจ อาจารยเสนีย มักแนะนําเสมอวาเวลาท่ีจะทํางานทางการเมืองในพ้ืนที่แหงนี้ อาจารยเสนียจะแบงคน

ออกเปน ออแฆอาเละฮีเล (คนริมทะเล) กับ ออแฆอาเละอูลู (คนริมภูเขาหรือคนตนนํ้า) และคนอีกกลุมชนหน่ึง

ที่ถูกเรียกและเรียกตัวเองวา ออแฆดาฆะ (คนพื้นราบหรือคนบนบก) โดยแบงรายละเอียดดังนี้

 ออแฆอาเละฮีเล (คนริมทะเล) หมายถึง คนหรือกลุมชนที่อาศัยและต้ังรกรากอยูริมทะเลทั้งบริเวณชายฝง

และเมอืงเการมิทะเล ไมเพยีงเฉพาะชาวประมง หากรวมถงึคนเมอืงทีไ่ดรบัความเจรญิท้ังทางดานการคา การศกึษา

และการไดรับอิทธิพลจากการเปนเมืองทา การแลกเปล่ียนสินคาและการเปนเมืองปากแมนํ้า ริมชายฝงทะเลและ

ตั้งอยูบริเวณชายแดน อาทิ อําเภอหนองจิก อําเภอเมืองปตตานี อําเภอสายบุรี อําเภอเมืองนราธิวาส และอําเภอ

ตากใบ

 คนและกลุมชนในพื้นที่เหลานี้ไดรับอิทธิพลทางการคา การแลกเปลี่ยนสินคา การอพยพของแรงงาน 

การมาเยอืนของอาคนัตกุะ การเดนิเรอืทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ ความเสีย่งในการออกทะเลและภาวะหนีส้นิท่ีมา

จากการคาการลงทนุ และการประมงทีม่ภีาวะแปรผนัตามลมฟาอากาศ และสภาพทางภมูศิาสตรทีส่งผลตอลกัษณะ

นสิยั และความตองการทีจ่ะไดรบัการตอบสนองทีร่วดเรว็จากกจิกรรมทีเ่ปนผลมาจากดาํเนนินโยบายของรฐั รวมท้ัง

การตอบสนองความตองการจากนักการเมือง

 ออแฆอาเละอูลู (คนริมภูเขาหรือคนตนนํ้า) หมายถึง คนหรือกลุมชนท่ีอาศัยและต้ังรกรากอยูริมชายเขา 

ตลอดทั้งบริเวณเทือกเขาบูโดและสันกาลาคีรี จากทิศเหนือจรดทิศใต ซึ่งเปนพ้ืนท่ีที่อยูลึกเขาไปจากชายฝงดาน

ทิศตะวันตกของแหลมมลายู ซึ่งเปนพื้นที่ปาเขาตนนํ้าและเปนเมืองเการิมชายเขา อาทิ อําเภอแวง อําเภอสุคีริน 
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อําเภอสุไหงปาดี อําเภอระแงะ อําเภอศรีสาคร ของจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนถึง อําเภอรามัน อําเภอกรงปนัง 

อําเภอบันนังสตา อําเภอบางลาง อําเภอยะหา อําเภอธารโต อําเภอกาบัง และอําเภอเบตงของจังหวัดยะลา อําเภอ

สะบายอย และอําเภอนาทวีของจังหวัดสงขลา

 คนกลุมนี ้นอกจากเปนคนพืน้เมอืงเดมิแลว ยงัมคีนปา ซาไก ชาวจีนอพยพ ชาวจีนกลุมผูรวมพฒันาชาตไิทย

และกลุมคนทีอ่พยพมาจากรมิชายฝงทะเลเขามาตัง้รกราก บกุเบกิพ้ืนท่ีและตัง้ชมุชนใหม รวมทัง้กลุมคนท่ีอพยพมา

ดวยนโยบายของภาครัฐในการสรางนิคมสรางตนเอง ที่อพยพคนจากภาคอีสานและภาคใตตอนบน หลังจากเกิด

เหตกุารณอทุกภยัครัง้ใหญทีแ่หลมตะลมุพกุ จงัหวดันครศรธีรรมราช เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๕ เขามาบกุเบกิพ้ืนทีท่าํสวนยาง 

สวนผลไม ทั้งที่อําเภอสุคีริน และอําเภอบันนังสตาและอําเภออื่น ๆ โดยคนในพื้นที่แหงนี้สวนใหญอยูในวิถีเกษตร 

ทาํสวนและใชระยะเวลาในการรอผลผลิต รวมทัง้ไมคาดหวังและไมรอพึง่พาการพัฒนาจากภาครัฐ และไมตัง้ความหวัง

กับนักการเมืองมากนัก เพราะสามารถดํารงอยูไดดวยตนเอง

 ออแฆดาฆะ (คนพื้นราบหรือคนบนบก) หมายถึง คนหรือกลุมชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ราบลุม บางพื้นที่เปน

พื้นที่ทํานา บางพื้นที่เปนปาพรุ พื้นที่ชุมนํ้า ซึ่งเปนพื้นที่ที่เคยเปนอูขาวอูนํ้าที่อุดมไปดวยทรัพยากรอาหารที่เปน

ผลผลติของคนในพืน้ที ่คนในพืน้ทีเ่หลาน้ีใชชวีติเชือ่มโยงระหวางคนรมิเขากบัคนรมิทะเลเขาดวยกนั บางสวนทาํการคา 

รับปลาจากริมทะเลมาขายตามตลาดนัดในพ้ืนที่บก รวมถึงเปนชุมทางในการคมนาคมท่ีเชื่อมโยงคนท่ีมีทรัพยากร

แตกตางกันมาแลกเปลี่ยนกัน พื้นที่พื้นราบเหลานี้ อาทิ อําเภอมายอ (ตลาดปาลัส) อําเภอยะรัง อําเภอทุงยางแดง 

ของจังหวัดปตตานี อําเภอเมืองยะลา อําเภอสุไหงปาดี อําเภอระแงะ (ตลาดตันหยงมัส) อําเภอยี่งอ อําเภอบาเจาะ

ของจังหวัดนราธิวาส 

 ประเด็นสําคัญคือกลุมคนที่แตกตางกันตามภูมิศาสตรเหลานี้ สงผลสําคัญตอการจัดการภาครัฐในเชิง

รัฐศาสตรดวย อาจารยเสนีย วิเคราะหวา การเรียนรูและเขาใจวิถีของคนตามลักษณะทางภูมิศาสตรดังกลาว 

สะทอนถึงความเขาใจและการเขาถึงขอมูล ทั้งดานความตองการพื้นฐาน ความเปนอยู การรวมกลุมและการจัดการ

ชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งสงผลสําคัญทําใหนักการเมือง องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐบาลกลางหรือคนทํางาน

ทางการเมืองจําเปนจะตองรูจักวิถีของคนเหลานั้น รวมท้ังทราบถึงจารีตพ้ืนฐาน ทั้งเร่ืองความคาดหวังตอคนอ่ืน 

การพึ่งตนเอง การพึ่งพาและการยอมรับและเขาใจตอกฎหมายและกติกาของรัฐ เพราะกลุมชนที่มีแตกตางทาง

ภูมิศาสตร ยอมมีความละเอียดออนท้ังเรื่องศาสนา ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกตางกัน การเขาถึงระบบ

การศึกษาที่บางทองถิ่นมีลักษณะเฉพาะและมีระดับของการศึกษาของคนในชุมชนที่แตกตางกัน และยังรวมถึง

รายละเอียดอื่น ๆ ของการดําเนินชีวิต อาทิ ทักษะทางการคา การแลกเปลี่ยน การผูกมิตร การไดมาของรายได 

ภาวะหนี้สิน ความเขาใจตอสิ่งที่เรียกวา การเมือง การเขาถึงและเขาใจความหมายของสิ่งท่ีเรียกวา ระบบ

ประชาธิปไตย การเคารพหรือการเชื่อผูนํา การยอมอยูใตผูมีอิทธิพล รวมถึงเรื่องความคาดหวังตอตัวนักการเมือง 

นโยบายทางการเมืองและมาตรการการพัฒนาจากเจาหนาที่รัฐที่แตกตางกัน

 ความแตกตางของกลุมคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต หากมองผานการวิเคราะหทางภูมิศาสตรเชนนี้ 

จะแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายอีกชนิดหนึ่งที่ไมใชแบงคนออกตามศาสนาท่ีนับถือ แบงตามชาติพันธุ หรือแบง

ตามเขตการปกครอง ซึง่เปนประเดน็สาํคญัท่ีรฐัตองตระหนกัและปรบัตวั อนัจะสงผลถงึการวางมาตรการหรอืนโยบาย

ทางการพัฒนาในแบบท่ีไมเหมารวมและเขาใจลักษณะเฉพาะความตองการของกลุมชน และสามารถแยกแยะปญหา

และแกไขปญหาไดอยางตรงจุด เชน ออแฆอาเละอูล ูออแฆดาฆะ มักจะประสบปญหาเรื่องราคายาง ราคาผลผลิต 
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เชน ลองกอง ทุเรียน ลางสาด การทํานา ราคาขาวและผลผลิตอื่น ๆ ปญหาการบุกรุกปาและการประกาศเขตพ้ืนที่

อุทยานซอนทับเขตท่ีทํากินของชาวบาน สวนออแฆอาเละฮีเล (คนริมทะเล) จะประสบปญหาเรื่องอวนลากอวนรุน 

การประมงขนาดใหญกับขนาดเล็ก การดูแลทรัพยากรชายฝง ปญหาท่ีมาจากคลื่นลม รวมท้ังเร่ืองท่ีมาจากการคา

และการประมง เชน เรื่องแรงงานเถื่อน การแปรรูปและการสงขายอาหารทะเล โรงงานอุตสาหกรรม ปญหา

สิ่งแวดลอม รวมถึงปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝง เปนตน

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ : º·àÃÕÂ¹¢Í§»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹ºŒÒ¹

 การจัดการความหลากหลาย หากไมวางอยูบนฐานความเปนชาตินยิมแบบสุดขัว้แลว รฐัตาง ๆ อาจสามารถ

ออกแบบ สรางมาตรการ วิธีการหรือนโยบายตาง ๆ ใหออกมามีผลบังคับใชหรือสื่อเชิญชวนสมาชิกภายในรัฐนั้น ๆ 

ไดเขาใจ เขาถึงและจินตนาการถึงความหลากหลายไดอยางทั่วถึง ภายหลังจากประเทศมาเลเซียไดรับเอกราช

และเคยประสบปญหาการกระทบกระทั่งระหวางชาวมลายูมุสลิมกับชาวจีนมาเลยถึงขั้นมีผูเสียชีวิต๙ รัฐบาลกลาง

จึงเนนยํ้าเร่ืองการปกครองท่ีใหความสําคัญตอความหลากหลาย การเขาถึงสิทธิพื้นฐานและการส่ือมาตรการและ

นโยบายภาครัฐใหมีผลอยางเปนรูปธรรม ในสวนนี้จะขอนําเสนอประสบการณและปฏิบัติการท่ีเปนรูปธรรมในการ

บริหารรัฐกิจและการปกครองชนกลุมนอยในพื้นที่ชายแดนทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย

 ปรากฏการณที ่๑ ในระหวางทศวรรษ ๑๙๖๐-๑๙๗๐ ประเทศมาเลเซียออกแบบวิธกีารจัดการชนกลุมนอย 

(Indigenous Ethnic Groups) ที่ถูกเรียกและเรียกตัวเองวา โอรัง อัสลี (Orang Asli) หรือ ชาวปาซาไกหรือ

กลุมคนท่ีอาศัยในปาดงดิบบนเขาสูงบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของมาเลเซียและทางตอนใตของไทย โดยทางการ

ไดวางนโยบายและนําสูการปฏิบัติในการนําตัวแทนของชาวซาไกเพศชาย ๒ คน ที่เมือง Gerik รัฐ Perak โดยสง

ทัง้สองคนไปเรยีนดานการสือ่สารมวลชนจนถึงระดบัปรญิญาเอกทีป่ระเทศองักฤษ ในฐานะประเทศแมทีเ่คยปกครอง

มาเลเซียในยุคลาอาณานิคม นโยบายดังกลาวมีเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรของชนกลุมนอย โดยวางเปาหมาย

ใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลว เมื่อกลับมาใหมีหนาที่เปนผูประกาศขาวทางวิทยุ (DJ) เพื่อการประชาสัมพันธ 

(ทั้งภาษาซาไก ภาษามาเลยกลางและภาษาอังกฤษ) เปนกระบอกเสียงเชื่อมโยงขาวสาร ความตองการระหวาง

ชาวซาไก ประชาชนและเจาหนาท่ีทองถิ่น รวมทั้งกับหนวยงานภาครัฐ พรอมท้ังนําเสนอขาวท่ีนําสูความไววางใจ 

เขาอกเขาใจในการอยูรวมกัน ทั้งระดับรัฐบาลทองถิ่นและรัฐบาลกลางในการปกครองพ้ืนที่บริเวณชายแดน

 พรอมกันนีท้างรฐัไดเปดโอกาสใหชนกลุมนอยเหลาน้ันท่ีอพยพอยูในพืน้ปาดงดบิ ไดมโีอกาสต้ังหมูบานชุมชน

เปนหลักแหลง ไดรับบัตรประชาชนและรับรองสิทธิ์ในการเปนพลเมืองเต็มขั้น และเปนสวนหนึ่งของการไดรับสิทธิ์

เปนภูมิบุตร (Pumi Butra) สามารถครอบครองซื้อขายและพัฒนาที่ดินใหเกิดประโยชน โดยรัฐลงทุนในดาน

โครงสรางพื้นฐาน และรับสมัครคนพ้ืนถิ่นเหลานั้นเพื่อการจัดตั้งกองกําลังทหารอาสาสมัครรักษาดินแดน โดยรัฐ

จายท้ังเงินเดือนและมีสวัสดิการบานพัก เพื่อชวยรัฐทํางานในทางการขาว สรางแนวรวมในการพัฒนาทองถิ่นและ

การพิทักษรักษาดินแดน

๙ ประเทศมาเลเซียเปนอกีประเทศหน่ึงทีเ่ผชิญปญหาเร่ืองการจัดการความหลากหลายของกลุมประชากรภายในประเทศนับแตอดตี 
เมื่อเดือนพฤษภาคม ๑๙๖๙ เกิดการกอกวนสรางความไมสงบจนรัฐบาลในสมัยนั้นตองประกาศภาวะฉุกเฉิน เกิดการตอสูอยาง
นองเลอืด สงผลทาํใหมผีูเสยีชวีติกวา ๑๙๖ บาดเจ็บ ๔๐๙ คน บานและทรพัยสนิเฉพาะในกรุงกวัลาลมัเปอรกวา ๖,๐๐๐ หลังคาเรือน
ถูกทําลายเสียหาย โดยยังไมนับความเสียหายในหัวเมืองอื่นๆ อาทิ ที่รัฐปนังและรัฐเปรัค อีกทั้งยังเกิดเหตุการณตอเนื่องตอไปอีก
เปนเวลา ๒ เดอืน ดรูายละเอยีดไดในงานของพรรณ ีฉตัรพลรกัษ (แปล) มนสั เกยีรตธิารยั. (บรรณาธกิาร) ๒๕๕๑. ประวตัศิาสตร
มาเลเซีย. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาแหงประเทศไทย, น. ๔๙๓-๔๙๕
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 ปรากฏการณที่ ๒ ในระหวางทศวรรษ ๑๙๘๐ ทางการมาเลเซียไดจัดทําปายโฆษณาเผยแพรเนื้อหา

การพัฒนาคน พรอมทั้งนําเสนอภาพความหลากหลายของกลุมคนเชื้อชาติตาง ๆ ที่ดํารงอยูในประเทศ โดยจัดวาง

ปายโฆษณาดงักลาวในจดุสาํคญั ๆ ของรฐัในหลายจุดทัว่ประเทศ ทัง้ในเมืองและริมชายแดนของประเทศ ปายโฆษณา

ดังกลาวมีเนื้อหาท่ีสื่อถึงภาพเด็กชายหญิง ตางสีผิว ตางศาสนา ตางชาติพันธุ ไมวาจะเปนชาวมลายู ชาวจีนหรือ

ชาวฮนิดูและชนกลุมนอยอืน่ ๆ มผีวิพรรณหนาตา ศรทัธา ความเชือ่ท่ีแตกตางกนั ซึง่เปนตวัแทนกลุมคนในชาตพินัธุ

ตาง ๆ ที่ดํารงอยูในประเทศอายุระหวาง ๖-๑๐ ขวบ ถายภาพยืนเรียงกันเปน ๒ แถว โดยเด็กแตละคนหันหนาตรง

และสวมเคร่ืองแบบในวิชาชีพที่แตกตางกัน เด็กบางคนสวมชุดทหาร บางคนสวมชุดพยาบาล บางคนสวมเส้ือ

กราวนดแพทยพรอมเครื่องหูฟง บางคนสวมชุดบุรุษไปรษณีย บางคนสวมชุดนักบวช บางคนสวมชุดผูนําศาสนา 

บางคนสวมชุดสทูเพ่ือบงบอกถึงวาเปนนกัธุรกิจหรือนกัการเมือง บางคนสวมชุดเพ่ือบงบอกถึงวาเปนนกัวิทยาศาสตร

หรือนักเคมี และบางคนสวมชุดนักบินทองอวกาศ ยืนยิ้มเรียงกันในภาพเดียวกัน

 จากการศึกษาพบวา ทางการมาเลเซียอาจไมมีการประเมินผลวา ปายดังกลาวสงผลอยางไรตอผูพบเห็น 

แตจากการสังเกตพบวา บางคนอาจมองดูปายดังกลาวอยางผิวเผิน ไมคิดอะไรตอหรือบางคนมองเห็นทุกวันก็รูสึก

เฉย ๆ บางคนทีช่างคดิอาจพนิจิอยางใครครวญและฉงนสงสยัวา รฐับาลพยายามจะบอกอะไรกบัประชาชนหรอืผูพบเหน็

ภาพดงักลาว และบางคนอาจยนืจองอยูนาน พรอมคดิตอวาปายโปสเตอรดงักลาวพยายามสือ่อะไร หลายคนอาจได

คําตอบที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับวาผูมองภาพนั้นเปนใครและคิดไดในแงมุมไหน 

 ไมวาผลของการพบเหน็ของแตละคนจะเปนอยางไร แตภาพดงักลาวคงสงผลและทํางานกบัจนิตนาการของ

ผูพบเหน็ ดวยเนือ้หาท่ีสือ่ภาพเดก็ทีห่มายถึง อนาคต ความหลากหลายของเดก็ทีม่ผีวิพนัธุและชาติพนัธุแตกตางกนั

สื่อถึง คาของความเปนคน ที่เทากันในสิทธิความเปนพลเมืองเหมือนกัน และเครื่องแตงกายตามวิชาชีพที่สวมใส 

หมายถึง ความเจริญกาวหนาของชีวิต ตามท่ีแตละคนมุงหวัง รวมทั้งความหลากหลายของคนในชาติที่มีโอกาส

เหมือน ๆ กัน แมจะมีวิชาอาชีพที่แตกตางกันก็ตาม เนื้อหาในภาพยังสะทอนถึงวา ไมวาเด็กคนน้ันจะรวยหรือจน

เขาก็มีความหวัง ไมวาผูนั้นจะเปนเด็กนักเรียนท่ีกําลังมุงมั่นรํ่าเรียนในประเทศที่ตนสังกัดอยู ผูปกครองของลูก 

ครูที่ทําหนาที่สอนเด็ก ขาราชการทุกภาคสวนที่รวมพัฒนาประเทศ ชาวตางชาติหรือนักทองเที่ยวท่ีเห็นภาพนี้ 

คงมีสวนสรางความรูสกึ การรบัรูทีท่าํใหเหน็ไดวาประเทศนีม้อีนาคต มคีวามหลากหลาย มคีวามความเจรญิกาวหนา

รอทุกคนอยูในภายภาคหนาอยางเทาเทียม 

 ผูผลิตและคิดคนเนื้อหาการส่ือภาพ คงอยากจะส่ือวาเด็กเหลานี้หรือลูก ๆ ของทานสามารถเติบโตไดใน

ประเทศแหงนี้ไดอยางมีความหวัง เด็ก ๆ สามารถเติบโตและไดเปนในส่ิงที่ใฝฝนตามความมุงมั่นท่ีอยากจะเปน 

มีความหวังกับอนาคตและเห็นภาพความเจริญกาวหนาของคน กลุมคนของชาติพันธุตนเองและสามารถมีสวนรวม

ในการพัฒนาประเทศชาติ โดยไมแบงวาคุณจะนับถือศาสนาใด สีผิวใดหรือชาติพันธุใดก็ตาม แมเนื้อหาในปาย

อาจไมใชความจริงทางสังคม เปนเพียงความจริงบนปาย เชนเดียวกับ เนื้อหาในแผนที่ไมใชตัวอาณาเขตที่แทจริง

ความเปนจรงิทางสงัคมการเมืองของประเทศมาเลเซียในยคุนัน้ อาจจะเปนหรอืไมเปนไปตามเนือ้หาของปายโฆษณา

ชิน้ดงักลาวก็เปนได แตคนทีม่องเหน็ปายโฆษณาดงักลาวกอ็าจเห็น เชือ่และจนิตนาการไปแลววาเบือ้งหลงัปายโฆษณานี้

ประเทศแหงน้ีมีความหวัง

 ปรากฏการณที่ ๓ เมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๘ ที่รัฐปนัง เมืองทาเกาแกฝงอันดามันที่เคยเปนสวนหนึ่งของดินแดน

สยามท่ีเรียกกันวา เกาะหมาก ในอดีตประเทศไทยเสียดินแดนน้ีในแกอังกฤษหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ในชวง
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วันชาติของประเทศมาเลเซีย ที่เกาะแหงนี้มีโปสเตอรแผนพับใชแจกจายแกผูคนและเผยแพรแกนักทองเท่ียวที่มา

เทีย่วภายในเกาะ ซึง่ปนงัเปนเกาะทีม่รีากทางประวตัศิาสตรและวฒันธรรม เปนเมอืงทาทีเ่จรญิรุงเรอืงมานบั ๑๐๐ ป 

มีความหลากหลายของกลุมคนที่อาศัยอยูและมาทองเที่ยว รวมถึงมีสถานท่ีสําคัญ ๆ ทั้งมัสยิดของชาวมลายูมุสลิม 

มัสยิดมุสลิมเช้ือสายอินเดีย โบสตฮินดู โรงพยาบาลฝร่ัง โรงเรียนจีน รวมทั้งวัดไทยที่ตั้งอยูบนเกาะเดียวกัน

 โปสเตอรแผนพบัทีเ่ผยแพรในชวงเทศกาลวันชาต ิ(National Day) มาเลยเซยีดังกลาว เปนภาพถายขนาดเลก็

มเีนือ้หาภาพหลัก คอื ภาพหญิงชราชาวจีนนัง่เยบ็จักร ผนืผาทีเ่ธอบรรจงวางมือเพ่ือการตัดเยบ็ คอื ธงชาติของประเทศ 

โดยมีหลานชายยืนอยูขาง ๆ คลายกับเด็กชายคนนั้นกําลังรับฟงคําแนะนําจากหญิงชราคนดังกลาว ถึงความสําคัญ

ของกิจกรรมท่ีทานกําลังทําอยู บรรยากาศภายในภาพบงบอกถึงสถานท่ี ซึ่งเปนมุมหนึ่งภายในบานของชาวจีน 

 ภาพในโปสเตอรยอมผานการผลติคดิคนเพือ่วตัถปุระสงคอะไรบางอยาง หากผูไดรบัภาพทีป่รากฏบนแผนพบั

ดังกลาว แลวต้ังใจดูอยางพินิจพิเคราะหคงพอที่จะเขาใจความหมายของผูผลิตที่พยายามส่ือถึงความรักชาติ ผาน

การเยบ็ผนืธง การสงตอจติสาํนกึระหวางวยัเรือ่งความเปนชาตสิูคนรุนตอไป รวมทัง้ส่ือถงึความเปนคนในชาตพินัธุจนี

ที่เปนชนสวนนอยของประเทศ แตก็รักชาติไมนอยไปกวาคนในชาติพันธุอื่น ๆ ของประเทศ วิธีการนี้เปนอีก

มาตรการหนึง่ของภาครฐัในระดบัทองถิน่ ทีมุ่งเนนการสือ่ความหมายของการอยูรวมกนั รวมทัง้ในพืน้ท่ีเกาะดงักลาว

ยังสงเสริมการจัดงานเฉลิมฉลอง และการติดตั้งธงชาติตามสถานที่ราชการและบานเรือน การชูธงชาติหรือการนํา

ธงชาติขนาดเล็กมาประดับยานพาหนะโลดแลนไปตามถนนทั่วทั้งเมือง

 ภาพในแผนพับดังกลาวคงปรากฏแกสายตาและสรางความคิดของผูพบเห็น แลวพินิจพิเคราะหวาภาพคง

สือ่ถงึวา คนจนีมาเลยกร็กัชาต ิเหมอืนกําลงัจะบอกวาชนกลุมอืน่ ๆ ทีไ่มใชเพียงชนกลุมใหญทีเ่ปนชาวมลายเูทานัน้ 

ทีล่วนแตรกัและมคีวามรูสกึเปนเจาของ มคีวามภาคภมูใินชาตทิีต่นดาํรงอยู ภมูใิจตอถิน่ทีต่ัง้รกรากและตนสงักดัอยู 

มีรอยตอระหวางอดีตกับอนาคต (คนชราและเด็ก) แสดงกริยาถึงความเอาใจใส ใหความสําคัญตอผืนธง ซึ่งเปนสิ่งที่

สมมุติวาเปนตัวแทนความเปนรัฐชาติหรือประเทศโดยใชธงชาติเปนสื่อ จุดประสงคที่สําคัญ คือ สรางความรูสึกถึง

การเปนที่ยอมรับในความแตกตาง และเขาถึงความหลากหลายในการรวมกัน

 ผลจากการดําเนินนโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศ ดวยการวางยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาท่ีมุงเนน

ความหลากหลาย รูปธรรมประการหนึ่งที่รัฐบาลกลางของมาเลเซียดําเนินการมามากกวา ๓๐-๔๐ ปนับแตอดีต คือ 

การที่มาเลเซียเปนประเทศแรกในกลุมอาเซียน ที่เปดโอกาสใหคนในชาติพันธุหลักของชาติสามารถมีสถานีโทรทัศน

ที่มีการสื่อในภาษาครบทั้ง ๓-๔ ภาษาหลักคือ ชองภาษามลายูกลาง ชองภาษาจีน และชองภาษาอินเดียและ

ชองขาวภาษาอังกฤษ โดยทุกชองอยูภายใตการดูแล ควบคุมและสนับสนุนจากรัฐ มีการสื่อขาวของทั้งภาคราชการ

และภาคเอกชน รวมถึงสาระดานความบันเทิง กีฬา และการบรรยายศาสนธรรมและกิจการทางศาสนา ที่สื่อสาร

ดวยภาษาหลักของกลุมชาติพนัธุทีแ่ตกตางกัน แตทกุคนสามารถเขาถึงขาวสารไดอยางเทาเทยีมกัน ซงึเปนการสราง

ความเขาใจทามกลางความแตกตาง เปนที่ภาคภูมิใจของคนในชาติแมจะมีภาษาและศาสนาท่ีแตกตางกัน

 กาลเวลาผานมา ๓๐-๔๐ ปรัฐบาลมาเลเซียยังคงยืนหยัดกับการพยายามท่ีจะนําเสนอภาพท่ีชวนคิด 

สรรคสรางเน้ือหาและภาพลักษณในการอยูรวมกนั สรางความเช่ือมัน่และภาคภูมใิจในความเปนชาต ิและมีพืน้ทีท่างสือ่

ใหแกชนกลุมนอยอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงสรางความภาคภูมิใจในระดับนานาชาติ ดวยการพัฒนาคนเพื่อการสราง

บคุลากรของชาติเดนิทางขึน้สูหวงอวกาศ สรางวรีบรุษุทีน่ายกยองและภาคภูมใิจ (National Hero) เปนประเทศแรก
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ของกลุมประเทศอาเซียน และเมื่อถึงวันชาติของประเทศ รัฐบาลมาเลเซียยังใหความสําคัญตอความหลากหลาย 

เชนเมื่อป ๒๐๐๘ ซึ่งเปนปที่ ๕๑ ของการเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราช นอกจากจะมีการแสดงแสนยานุภาพ

ทางการทหาร การแสดงการละเลนของชนพ้ืนเมืองท่ีแสดงถึงความหลากหลายและร่ํารวยชาติพันธุและชนเผา 

อดีตนายกรัฐมนตรีอับดุลเลาะห อะหหมัด บาดาวี ของมาเลเซีย กลาววา คนท่ัวโลกประทับใจมาเลเซียที่เปน

ประเทศที่ประชากรหลากเชื้อชาติแตสามารถอยูรวมกันไดดวยความอดทนอดกล้ัน สันติสุขและความสามัคคี

และยังกลาวอีกวา ความเปนหนึ่งเดียวในชาติเปนปราการสําคัญที่จะปองกันภัยคุกคามทั้งจากภายนอกและ

ในประเทศได๑๐

 แมทางการไดแบงชาวมาเลเซียออกเปน ๓ เชื้อชาติหลัก ๆ ไดแก คนเช้ือสายมาเลย (มลายู) เชื้อสายจีน

และเช้ือสายอินเดีย๑๑ แตรัฐบาลทองถ่ินและรัฐบาลกลางไมไดใหโอกาสหรือมุงพัฒนากลุมเช้ือชาติหลัก ๆ เทานั้น 

หากแตยังครอบคลุมกลุมชาติพันธุ ชนกลุมนอยยอย ๆ ใหเขาถึงโอกาสในการพัฒนา อันเปนรากฐานสําคัญของ

การสรางความม่ันคงยั่งยืนแกรัฐไดดวยเชนเดยีวกัน

ขอคนพบ เรื่องความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นตอความหลากหลายและความไม

หลากหลายในการอยูรวมกันและการจัดการของภาครัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต

 กลุมชาวจีน

 ประวัติศาสตรไมมีการบันทึกวาใคร คือชาวจีนคนแรกหรือชนชาวจีนกลุมแรกที่เขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต หากนบับุคคลท่ีเปนทีรู่จกัในประวตัศิาสตรปตตาน ีคงจะเปนพีช่ายของลิม้กอเหนีย่ว (ตอมา

ถูกยกสถานะเปนเจาแม) คือ ทานลิ้มโตะเคี่ยม หรือที่เรียกกันวา ลิ้มเตาเคียน ตามบันทึกของจดหมายเหตุ

ราชวงศเหม็ง เรื่อง ประวัติเมืองลูซอน ระบุวาป พ.ศ. ๒๑๑๙ คือปที่ ลิ้มเตาเคียน ถูกปราบรามมาจากเมืองจีน 

ผานเวียดนาม มาอาศัยในกรุงศรีอยุธยาและตอมาไดมาตั้งรากฐานอยูที่เมืองปตตานี๑๒ และไดเขารีตเปนมุสลิม 

แตงงานกับสาวพ้ืนถิน่และมีนองสาวช่ือลิม้กอเหน่ียวมาตามหาเพ่ือใหพีช่ายกลับบานเกิด จนล้ิมเตาเคียนเกิดแตงงาน

และมีลูกหลานสืบเช้ือสายเลือดผสมระหวางชาวจีนกับมลายูมุสลิมจนปจจุบัน

 ในแวดวงวิชาการไมเคยมีการสํารวจและพิสูจนทราบอีกเชนเดียวกันวาลูกหลานของทาน ลิ้มเตาเคียน

และคนจีนอื่น ๆ ที่สืบเช้ือสายมาจนสมัยปจจุบันมีจํานวนเทาใด มีการตั้งรกรากขยายเผาพันธุมาแลวกี่ชั่วอายุคน 

หากแตเปนการเช่ือกันโดยมีบันทึกวาลูกหลานของ ลิ้มเตาเคียน เปนมุสลิมและคนในเช้ือสายนี้ตั้งรกรากอยูที่ตําบล

บางปู อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานีในปจจุบัน ชนกลุมนี้มีสวนสําคัญในการทําการคาและรวมพิทักษปกปอง

ราชอาณาจักรปตตานีในอดีต ทั้งยามปกติสุขและยามสงคราม

๑๐ ที่มา : สํานักขาวไทยมุสลิม  http://www.thaimuslim.com/overview.php?c=2&id=1916)
๑๑ เนือ่งจากพลเมอืงของประเทศมาเลเซยีเปนพลเมอืงท่ีมเีชือ้ชาตผิสมจากหลายชาตพินัธุ หลายศาสนาและหลายวฒันธรรม ทีไ่มตาง

จากประเทศไทย แตรัฐบาลมาเลเซียไดรับรองชาติพันธุหลัก ๆ ในสถานะที่แตกตางกัน เชน เชื้อชาติมลายู มีสถานะเปนเจาของ
ดินแดน โดยมีเผาจีนและเผาอินเดียเปนชนผูอพยพ และรัฐบาลไดใหเสรีภาพอยางเทาเทียมในเร่ืองของภาษา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณแีละมวีนัหยดุของทุกศาสนาเปนวนัสาํคญัของชาตอิยางเทาเทยีมกนั อกีทัง้ยงัพบวา สาํหรบัผูนบัถอืศาสนาพุทธในมาเลเซีย 
รัฐบาลไดสงเสริมและใหการสนับสนุนในดานการเผยแพรและกอสรางศาสนสถานจากเงินงบประมาณของประเทศอีกดวย 
ธํารงคศักดิ์ อายุวัฒนะ. ๒๕๔๗. ไทยในมาเลเซีย. พิมพครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ : บรรณกิจ ๑๙๙๑, น. ๑๒๘-๑๒๙.

๑๒ ทองแถม นาถจํานง และ พรพล ปนเจริญ. ใน สืบตํานานเจาแมลิ้มกอเหน่ียว. สํานักพิมพเสียดฟา กรุงเทพฯ ๒๕๔๔. น. ๑๒.
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๔๗

 จนปจจุบันชาวจีนในจังหวัดชายแดนภาคใต ยังไมถูกแจงนับวามีจํานวนประชากรท่ีแทจริงจํานวนเทาใด 
หากแตขอมูลราชการมักใชการนับรวมวาเปนผูนับถือศาสนาพุทธ ทั้งที่ศรัทธา ความเชื่อและพิธีกรรม รวมถึง
ความเปนชาติพันธุระหวางชาวพุทธกับชาวจีนไมเหมือนกันเสียทีเดียว ในกลุมชาวจีนเองในปจจุบัน มิไดมีชาวจีน
ที่เปนกลุมเดียว หากแตถูกรวมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 จากการสํารวจพบวาชาวจีนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีมากกวา ๖ ชาติพันธุยอย (Sub-Ethnic) เชน 
ที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีชาวจีนอยูรวมกันกวา ๔ ชาติพันธุ คือ ชาติพันธุฮกเกี้ยน๑๓ ชาติพันธุ
ไหหลํา๑๔ ชาติพันธุฮากกา๑๕ ชาติพันธุแตจิ๋ว๑๖ และมีศาลเจาแหงหนึ่ง คือศาลเจาแมโตะโมะ เปนจุดศูนยรวม
ในการผูกคนจีนตางภาษาตางชาติพันธุยอยเขาดวยกัน โดยสลับสับเปล่ียนกันเปนประธานศาลเจาคราวละ ๑ ป 
ชาวจีนที่อําเภอสุไหงโก-ลกบางสวนยายมาจากตําบลตันหยงมัส (ทางรถไฟ) จากนราธิวาส ปตตานี และสงขลา 
และเน่ืองจากเปนอําเภอท่ีตั้งอยูบริเวณชายแดนอาชีพหลักของชาวจีนที่นี้คือ การคาขาย ธุรกิจการทองเท่ียว
และบางสวนรับราชการและเปนนักการเมืองทองถิ่น

 สวนชาวจีนที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มีชาวจีนอยูรวมกันกวา ๕ ชาติพันธุ คือ ชาติพันธุฮกเก้ียน 
(ถนัดคาขาย) ชาติพันธุแตจิ๋ว (ถนัดคาผา) ชาติพันธุกวางใส๑๗ (ถนัดปลูกขาวและทําสวน) ชาติพันธุฮากกา และ
ชาติพนัธุกวางตุง๑๘ รวมท้ังกลุมผูรวมพัฒนาชาติไทยท่ีเปนชาวจีน ทีเ่ขามาต้ังถ่ินพาํนกัภายหลังการเผยแพรอทิธิพล

๑๓ จีนฮกเกี้ยน (Min Chinese: 閩方言; pinyin: Mı̌n fa-ngyán; POJ: Bân hong-giân; BUC: Min Mìng huŏng-ngiòng) เปน
สําเนียงของภาษาจีน ใชพูดทางใต ของมณฑลฝูเจี้ยน และบริเวณใกลเคียง และโดยลูกหลานของผูอพยพจากบริเวณนี้เขาไปยัง
บริเวณอื่น ๆ ทั่วโลก โดยทั่วไปภาษาจีนฮกเก้ียนเปนชื่อเรียกโดยชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผูพูดภาษาจีนฮกเก้ียนมีมาก
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้งใน ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน. สารานุกรมกลุม
ชาติพันธุ: ฮกเก้ียน. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท. ๒๕๔๓.

๑๔ จีนไหหลํา หรือ ไหหนาน (ภาษาจีน: 海南, พินอิน: Hǎinán) คือมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีขนาดเล็กที่สุด ตั้งอยู
ทางใตสุดของประเทศ ประกอบดวยเกาะหลายเกาะ โดยท่ีเกาะท่ีใหญที่สุดคือเกาะไหหลํา เมื่อชาวจีนพูดเก่ียวกับ “ไหหนาน” 
ในภาษาจีน มักจะหมายถึงเฉพาะเกาะไหหลํา เมื่อพูดถึงมณฑลไหหลําจะใชคําวา “ไหหนานเฉิ่ง” เมืองหลวงคือ เมืองไหโขวใน 
ไหหลํามี กลุมชาติพันธุ อกี ๔ กลุม คือ กลุมชาติพันธุฮั่น ๘๓ %  หลี ๑๖ %  มง ๐.๘ % จวง ๐.๗ % ที่มา: http://th.wiki-
pedia.org/wiki/%E๐%B9%84%E๐%B8%AB%E0%

๑๕ จีนฮากกา หรือ จีนแคะ (客家 คําวา แคะ ในภาษาไทยถูกเรียกตามภาษาแตจิ๋ววา แขะแก ในภาษาจีนกลางเรียกวา เคอเจีย มี
ความหมายวา ครอบครัวผูมาเยือน สวนในภาษาจีนแคะเอง เรียกวา หักกา หรือ ฮากกา) คือ ชนกลุมจีนฮั่นกลุมหนึ่ง ซึ่งกลาว
กันวามีบรรพบุรุษท่ีมีตนกําเนิดบริเวณมณฑลเหอหนานและซานซี ทางตอนเหนือของจีนเม่ือราว ๒,๗๐๐ ปที่แลว ชาวแคะสวน
มากที่อาศัยอยูนอกแผนดินใหญจะอาศัยอยูที่มาเลเซีย สิงคโปร สาธารณรัฐจีน(ไตหวัน) และ ไทย ที่มา:  http://th.wikipedia.
org/wiki/%E0%B

๑๖ จนีแตจิว๋ หรอื เฉาโจว (潮州) ในภาษาองักฤษสะกดหลายแบบ Chaozhou, Teochew, Teochiu, Diojiu, Tiuchiu, Chiuchow 
หมายถงึสาํเนียงแตจิว๋ สาํเนยีงหนึง่ในภาษาจนี หรอืจงัหวัดแตจิว๋ เขตการปกครองในประเทศจนีอยูทางทศิตะวนัออกของมณฑล
กวางตุงในประเทศไทยมักนิยมเรียกตนเองวาเปนจีนแตจิว๋ ชนกลุมนีม้กัอาศัยบริเวณจงัหวดัรมิทะเลรอบอาวไทยและมีความชาํนาญ
ทางการคา ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/%

๑๗ จีนกวางใส คือ คนจีนท่ีอพยพมาจากมณฑลกวางซี (Guangxi) ชาวจีนทางใตของไทยท่ีพูดภาษากวางตุงได มีอยูไมนอยเปนลูก
หลานของชาวอําเภอหยง มณฑลกวางสี ที่บรรพบุรุษอพยพไปอยูมาเลเซียกอน ตอมาอพยพขึ้นเหนือสูประเทศไทย ทางอําเภอ
ทับเที่ยง จังหวัดตรัง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ชาวจีนกลุมนี้ไมสันทัดการคาขาย สวนใหญทําสวน
ยางพารา ไมคอยมีบทบาทในสังคมการเมืองไทย ผูคนจึงไมรูวามชีาวจีนกวางสีอยูในเมืองไทย ทีม่า : http://www.china2learn.
com/board/show.php?qID=338

๑๘ จีนกวางตุง (ชาวจีนเรียกวา ภาษาเยฺว 粵 Yuè หรือ ภาษาหยฺวึด Jyut6) เปนหนึ่งในภาษาของตระกูลภาษาจีน ผูพูดสวนใหญ
อยูในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณมณฑลแถบตะวันออกเฉียงใต ซึ่งไดแก มณฑลกวางตุง เขตบริหารพิเศษฮองกง 
มาเกา และยังใชมากในหมูของชาวจนีแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตกบัเหลาชาวจนีโพนทะเลทัว่โลกทีอ่พยพไปจากมณฑลกวางตุง 
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%
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๔๘

ของจีนคอมมิวนิสตมาลายา สรางอุโมงคปยะมิตร และต้ังถิ่นฐานอยูที่ ตําบลตาเนาะฮแมเราะห (แปลวา ดินแดง)

 จากความหลากหลายของกลุมชาติพันธุดังกลาว ชาวจีนอําเภอเบตงมีการจัดการภายในโดยมีสมาคม

แบงออกเปนชาติพนัธุตาง ๆ และมีศาลเจาประจําอาํเภอเปนทีร่วมกลุมและทํากจิกรรมรวมกัน ทัง้การเรียนการสอน

ภาษาจีน การออกกําลังกาย และอนุรักษสืบสานประเพณีรวมกันแมจะมีภาษาและพิธีกรรมทางศาสนาบางสวนที่

แตกตางกันตามชาติพันธุของตนก็ตาม

 เนือ้หาขางตนเปนสวนหนึง่ของการสะทอนวาชาวจนีท่ีอาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา ยอมตางจากชาวจนีท่ีอาํเภอ

สไุหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาสอยางสิน้เชิง ทัง้ทางดานวถิชีวีติ การประกอบอาชพี การฟนฟแูละการอนุรกัษวฒันธรรม 

การดํารงอัตลักษณ ภาษาและภูมิปญญาในการดํารงอยูของกลุมชนชาวจีนในหลากชาติพันธุ เนื้อหาตอไปน้ีเปน

ขอคิดเห็นตอความหลากหลายและไมหลากหลาย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชาวจีนในพ้ืนที่ที่สะทอนความคิดเห็น ตอสิ่ง

ทีก่ลุมตนประสบและดาํรงอยู โดยเขาเปนเพยีงเสยีงหนึง่ ทีอ่าจไมใชในฐานะของตวัแทนของกลุมชาวไทยเชือ้สายจนี

ในจังหวัดชายแดนใตทั้งหมด

ในหมูชาวจีนเราก็หลากหลายมีกันมากกวา ๔-๕ สมาคม ที่โก-ลกเองมี ๔ สมาคม

กับอีกหนึ่งศาลเจา ผมเปนจีนแตจิ๋วมาจากสงขลา มาทําการคาที่นี่กวา ๕๐ ป พวกแตจิ๋ว

สวนมากในภาคใตมักอยูแถบชายฝงทะเล ทั้งสงขลา ปตตานี นราธิวาส ทราบไหมวาเจาแม

ลิ้มกอเหน่ียวเองก็เปนจีนแตจิ๋ว ชาวจีนเราอยูที่นี่เราไมแบงแยกเราถือวาเปนคนไทย มีแต

สามจังหวัดนี่แหละที่พยายามไมนับตัวเองวาเปนคนไทย แมคนมุสลิมที่กรุงเทพฯเองก็พูดไทย 

เขยีนไทยเหมอืนคนไทยทัว่ไปเลย ผมคดิวาเปนเพราะภาษา คนมสุลมิทีน่ีม่ภีาษาของตนเองเลย

ทําใหเขารูสึกวาไมอยากเปนคนไทยเหมือนคนภาคอื่น ๆ ที่เขาเปนไทยกันหมดแลว

เดี๋ยวนี้เราไมพูดภาษาจีนแลว เราพูดภาษาไทย แมในสมาคมของชาวจีน จะหาคน

พูดจีน เขียนจีนก็แทบจะไมมีอยูแลว ลูกหลานเราอยูที่นี่มาเปนรุนที่ ๕ รุนที่ ๖ ไมมีใครพูดได 

ถาจะใหไดตองหาคนมาสอนแบบจริงจัง อาชีพของพวกเราคนจีน มีทั้งคาขาย ทั้งรับราชการ 

คุณลองไปดูขาราชการช้ันผูใหญซิ ในกรุงเทพฯหรือทองถ่ิน ตั้งแตสมัยจอมพล ป. แลว 

ลวนแลวแตเปนคนไทยเชือ้สายจนีทัง้นัน้ พวกเราอยูในวงการตาง ๆ มากมาย เราภมูใิจในความ

เปนคนไทยเราไมแบงแยก

นโยบายในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตผมวา

ไมควรมเีฉพาะเจาะจงกลุมใดกลุมหนึง่ เชน ชาวมสุลมิอาจไดสทิธพิเิศษบางอยาง ชาวไทยพทุธ

ไดบางอยาง ของพวกเราอยูในสวนภาคธุรกิจการคา เราไดประโยชนจากนโยบายใหเงินกู

ปลอดดอกเบีย้ชวยแกไขปญหาภาคธรุกจิใหเราอยูได การลดหยอนภาษแีละใหเงนิกูดอกเบีย้ต่ํา 

เปนประโยชนสําหรับเรา ตอนนี้นโยบายพิเศษน้ีจะหมดอายุในเดือนกุมภาฯหนาน้ี ทางเราก็จะ

ขอตออายุเพ่ือใหการคาในพื้นที่แหงนี้ของเราอยูได๑๙

๑๙ สัมภาษณนายกสมาคมชาวไทยจีน (ศาลเจาสุไหงโก-ลก), ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒.



ÁÔμÔÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ �áÅÐÀÒ¾Í¹Ò¤μ ¤×¹ÊÙ‹ÊÑ¹μÔ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

๔๙

 กลุมชาวซิกข

 ตามประวัติศาสตรชาวซิกขอพยพมาจากอินเดียยายเขามาอยูในประเทศไทย ภายหลังเกิดสงครามระหวาง
อินเดียกับปากีสถานในชวงหลังป ค.ศ. ๑๙๔๗ โดยมีตั้งถิ่นฐานหลัก ๆ ในพ้ืนที่เขตพระนคร และเนื่องจากมีความ
เชีย่วชาญดานทักษะทางการคา ประกอบกับการคมนาคมทางรถไฟเช่ือมโยงจากกรุงเทพฯถึงจงัหวัดชายแดนภาคใต 
ชาวซิกขกลุมหนึ่งจึงกระจายตัวออกมาตั้งถิ่นฐานคาผา ในพ้ืนที่ทั้งในจังหวัดยะลาและจังหวัดปตตานี

 ที่อําเภอเมืองจังหวัดยะลา มีศาสนสถานของชาวซิกขที่ชื่อวา คุรุดวาราศรีคุรุสิงหสภา ยะลา (วัดซิกข) 
ตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๓ มีประเพณีทางศาสนาที่สืบทอดกันมานับแตบรรพบุรุษ มีการประกอบศาสนกิจรวมตัวกัน
เพื่อรวมปฏิบัติศาสนพิธีทุกเชาวันอาทิตย สมาชิกทุกครอบครัวก็จะมาทําพิธีรวมกัน ชาวซิกขรุนแรกไดสรางหลัก
ปกฐานทํามาหากิน ทั้งทําการคา และดํารงอัตลักษณทางดานศาสนา พรอม ๆ กับความเจริญขึ้นของตัวเมืองยะลา 
กวา ๖๐ ปที่ผานมาชาวซิกขที่ตั้งรกรากในพื้นที่แหงนี้ มีอัตราการเพิ่มขึ้นและลดลงของจํานวนประชากรแปรผัน
ตามยคุสมยั ตวัแปรสาํคญัคอืความรุงเรอืงทางการคาและผลกระทบจากเหตกุารณความไมสงบ กอนป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
พบวามีประชากรชาวซิกขกวา ๑๐๐ ครอบครัวในพื้นที่ทั้งจังหวัดยะลาและจังหวัดปตตานี หลังจากเหตุการณ
ความไมสงบในปจจบุนั เหลือไมถงึ ๑๐ ครอบครัว ทีจ่งัหวัดยะลาเหลือเพียง ๕ ครอบครัว ซึง่ชาวซิกขบางครอบครัว
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ บางครอบครัวไดยายออกจากพื้นที่ไปปกหลักทําการคาในท่ีอื่น ๆ

 เนือ้หานบัจากนีเ้ปนความรูสกึของตวัแทนของคนในศาสนาซกิขทีด่าํรงอยูในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต

พวกเรารุนแรก ๆ ทีม่าสวนใหญทาํอาชพีคาผา ไมคอยมหีรอกทีร่บัราชการ เทาทีท่ราบ
มีเพียงคนเดียวที่เขาเปนตํารวจ ปจจุบันคงใกลเกษียณแลว พวกเราสวนมากทํา Business 
เปดรานคา มีดิฉันที่สอนหนังสือ สอนภาษาอังกฤษเด็ก สอนมาเกือบ ๓๐ ปแลวเด็กที่มาเรียน
มีทั้งพุทธ มุสลิม จีน เรามาอยูที่นี่ตั้งแตรุนปู รุนพอ รุนดิฉัน ปจจุบันมีคนรุนลูก รุนหลาน
รวมกันแลวประมาณรุนที่ ๕ สวนมากเราอยูกันเฉพาะท่ีจังหวัดยะลาและจังหวัดปตตานี 
ที่นราธิวาสและอําเภอนอก ๆ ไมมีนะ สวนพวกพราหมณและฮินดูเทาที่ทราบไมคอยมีนะ
ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต

พอฉันเปนคนใหความรวมมือกับทางการตลอด เปนผูนําศาสนาของซิกขในจังหวัด 
เราก็ใหความรวมมือเสมอไมวาทางราชการจะชวนใหรวมมือในเร่ืองใด พอมตีาํแหนงเปนนายก
สมาคมชาวไทยเช้ือสายซกิข สวนเร่ืองการเขาถึงหรอืความเปนธรรมในการท่ีเราอยูในพ้ืนท่ีแหงน้ี
หรอืการไดรบัการชวยเหลอืจากนโยบายของรฐัทีท่ัว่ถงึเทาเทยีมกนันัน้เรือ่งนีพ้วกเรารูสกึเฉย ๆ 
ไมคาดหวังอยูแลว การที่เรารูสึกวาเราก็เปนคนไทย ในการไดรับการปฏิบัติในฐานะคนไทย 
การท่ีภาครัฐไมมีนโยบาย สวัสดิการหรือสิทธิพิเศษตาง ๆ (เชน ทางการคา สิทธิพิเศษทาง
การศึกษา) ใหกับพวกเราเหมือนชนกลุมนอยอื่น ๆ ในพื้นที่ ตรงน้ีเราเขาใจนะ เราอยูไดดวย
ตนเอง ถามวาเรารูสึกไหมวามันไมยุติธรรม ไมหลากหลายจริงในการไดรับการเอาใจใสดูแล
ในดานตาง ๆ จากภาครฐั เรารูสกึนะแตเราไมแสดงออก ไมพดู แตไมใชวาเราไมคดิ เรากอ็ยาก
ใหมคีวามเสมอภาคในการดาํเนนิการของภาครฐัไมเฉพาะดานใดดานหนึง่แตควรเปนทกุ ๆ ดาน 
เรื่องสิทธิในการเขารับราชการท่ีผานมาพวกเรามีเพียงคนเดียวในพื้นที่ เขารับราชการตํารวจ 
นอกนั้นพวกเราสวนมากทําอาชีพคาขาย
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๕๐

 กลุมชาวซาไก

  ชนกลุมนี้เปนชนเผาพื้นเมืองในพื้นที่ภาคใตของไทย พบมากที่จังหวัดพัทลุงและในจังหวัดชายแดนภาคใต 

พบการรวมกลุม ตัง้ถิน่ฐานทีต่าํบลบานแหร อาํเภอธารโต จงัหวดัยะลา เปนชนท่ีนบัถอืภตูผิปีศาจตามความเช่ือของ

เผาตน๒๐ ชนกลุมน้ีอาศัยอยูในเขตปาลกึ เคยมีการสํารวจจํานวนประชากร พบวามปีระมาณ ๗๐-๘๐ คนมีวถิผีกูพนั

อยูกับปา ไมคบหาสมาคมกับคนภายนอก มีอาชีพรับจางถางปาเพื่อการแลกเปลี่ยนคาแรงเปนคาขาวสาร คายาสูบ

และอาหารแหง เปนกลุมชนท่ีมักถูกประชาสัมพันธในเร่ืองความหลากลายของชาติพันธุ และเปนสวนหน่ึงของ

แหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัด

 กลุมชนเหลานี้นอกจากไดรับนามสกุลพระราชทานวา “ศรีธารโต” เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๖ และในปเดียวกัน

ทางภาครัฐไดเลง็เห็นถงึความสําคญัโดยทางกรมประชาสงเคราะห จดัสรรพ้ืนท่ีประมาณ ๓๐๐ ไร ตัง้นคิมสรางตนเอง 

ใหเปนที่ทํามาหาหากิน ตั้งที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงและเปดโอกาสคบคาสมาคมกับชาวเมืองมากข้ึน ชาวซาไก

สวนหน่ึงอพยพไปทํามาหากินยังประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเอาใจใสดูแลดีกวา๒๑

 ซาไกเปนอีกกลุมชนหนึ่งที่มักไมถูกกลาวถึงในทางนโยบายทางการเมืองและการปกครอง ในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต ไมมีแมกระทั่งตัวแทนในสนามการเมืองระดับทองถิ่น เปนอีกกลุมชนหน่ึงที่เปนสวนประกอบของ

ความหลากหลาย แตไมสามารถเขาถึงสิทธิบางดานที่ชนกลุมนอยควรจะมีและไดรับการพัฒนา

  

เงาะปาหรือซาไกเมืองพัทลุง

    

เงาะปาหรือซาไกมณฑลปตตานี ที่เบตง เมืองยะลา

๒๐ คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว. ๒๕๔๓. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดยะลา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุ
สภา ลาดพราว, น. ๑๔.

๒๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต ๑ ใน ยะลา บานเกิดเมืองนอน. มปป. น. ๑๑๕.
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๕๑

 กลุมชาวมุสลิม

 กลุมชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนชนกลุมนอยในประเทศไทย แตถือวาเปนชนสวนใหญ

ในพ้ืนที ่เปนอีกกลุมชนหน่ึงทีม่คีวามหลากหลายเชนเดยีวกนัแมนบัถอืศาสนาอิสลามเหมอืนกัน แตมคีวามแตกตาง

ทั้งทางพันธุกรรม มีเลือดผสม มีรูปรางหนาตา ขนาดรางกายและชาติพันธุที่แตกตางกัน ทั้งชาวมลายู ปาทาน 

กือลิงและที่มีเชื้อสายจากกลุมประเทศอาหรับ

 กลุมชาติพันธุปาทาน มีจํานวนประชากรมากพอสมควร ยังไมมีการสํารวจเชนกันวามีจํานวนประชากรท่ี

แทจรงิจาํนวนเทาไร สวนมากทาํอาชพีทางดานการคา เชน คาผา ทาํธรุกจิและการคาบรเิวณชายแดน นบัถอืศาสนา

อิสลามเชนกัน แตมีวัตรปฏิบัติตามมัซฮับ (สํานักคิด) ฮานาฟและมีมัสยิดเปนสถานที่เฉพาะของตนเองทั้งที่อําเภอ

สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสและท่ีอําเภอเมืองจังหวัดยะลาและอีกหลาย ๆ แหง เรียกวา มัสยิดปากีสถาน 

เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจท่ีมีเนื้อหาและรายละเอียดขอปลีกยอย ที่แตกตางจากชาวมลายูมุสลิมที่

สวนมากปฏิบัติตามมัซฮับ (สํานักคิด) ซาฟอี

 ชาวปาทานเขามาอยูเมืองไทยนับเปนเวลารวม ๑๐๐ ป มีเครือขายคนในกลุมชาติพันธุเดยีวกันทั่วประเทศ 

ทั้งที่นครปฐม สระบุรี นครราชสีมาและจังหวัดอื่น ๆ ทุกภาคของประเทศ มีบทบาทท้ังทางดานการคา การเมือง

ทองถิน่ สือ่สารมวลชนและดานการแสดง เปนกลุมชนทีม่กีารรวมตวัทํากจิกรรมรวมกนั ไปมาหาสูกนัอยางสมํา่เสมอ 

มีการรวมกลุมกันในลักษณะสมาคม (คลายชาวไทยจีน) คือ สมาคมมิตรภาพไทย-ปากีสถาน ที่มีสมาชิกจํานวนหนึ่ง

อยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

 กลุมชาติพันธุมลายู เปนชนกลุมใหญดั้งเดิมในพื้นที่ มีจํานวนประชากรไมตํ่ากวา ๒ ลานคน มีอาชีพที่

แตกตางหลากหลาย ทั้งอาชีพในวิถีคนพ้ืนราบ คนริมเขาและคนริมทะเล มีการศึกษาและความถนัดท่ีแตกตาง

หลากหลาย มีผูคนหลากหลายชนช้ันไมตางกับกลุมชนอ่ืน ๆ ทั่วไป เปนกลุมชนท่ีมีสํานึกทางประวัติศาสตรสูง 

รับทราบและเรียนรูถึงความยิ่งใหญของอาณาจักรปตตานี การกระทําจากรัฐสยามในอดีต มลายูมุสลิมในพื้นที่มีทั้ง

เครงครดัและไมเครงครดัในหลกัการศาสนาอสิลาม มทีัง้ท่ีเจรญิและลาหลงั มทีัง้หัวอนรุกัษนยิม หวักาวหนาทนัสมยั 

บางกลุมฝกใฝในอํานาจรัฐ บางกลุมแลวแตกระแสการเมือง และบางสวนปฏิเสธอํานาจรัฐอยางส้ินเชิง

 แวดวงวชิาการดานประวตัศิาสตรทัง้ไทยและมลาย ูทาํใหชาวมลายมูสุลมิทราบวา ชาวพืน้เมอืงดัง้เดมิในถิน่

แหงน้ี ก็นับถือศาสนาอ่ืน ๆ มากอนเชนกัน กอนท่ีศาสนาอิสลามจะถูกนํามาเผยแผแกชนพ้ืนเมือง เมื่อกวา 

๕๐๐-๗๐๐ ปที่ผานมา (จนบอยครั้งที่กระแสความคลั่งไคลทําใหคําวามลายูเทากับอิสลาม) เนื่องจากความแตกตาง

ทัง้ในดานภาษา วฒันธรรม ประเพณีและศาสนาท่ีนบัถอืตางจากชนสวนใหญของประเทศ ประกอบกับความลมเหลว

ทั้งการพัฒนาและการบริหารจัดการภาครัฐท่ีควบคุม กํากับ สั่งการและการบริหารจากรัฐสวนกลาง รวมทั้งการใฝ

ในอุดมการณของผูกอการ ผูไดประโยชนจากความขัดแยง ทําใหพื้นที่แหงนี้ยังเกิดเหตุการณความไมสงบอยูอยาง

ตอเนื่อง

 ผลจากการพัฒนาและการศกึษาของชาวมลายูมสุลิม ทีม่รีะบบการศึกษาภาคบังคบัทีต่างจากระบบการศึกษา

ของคนสวนใหญของประเทศ ทําใหระบบการศึกษาในพื้นที่ขาดรอยตอ ขาดการเชื่อมโยง ระหวางศาสตรทางโลก

และศาสตรทางธรรม และดวยความตางของภาษา การแบงแขนงศาสตรตาง ๆ และผูเรียนมีจุดมุงหมายที่แตกตาง

ในการใชความรู มีเปาหมายและการใชชีวิตที่ตางกัน จึงกอใหเกิดความหวาดระแวง ความไมไววางใจและความรูสึก
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๕๒

เปนอื่น (Otherness) กับคนสวนใหญของประเทศ จากความตางในเร่ืองการยอมรับและอุปสรรคในการเขาสู

ระบบงานที่มีความเปนสากล จึงมีสวนทําใหการวางงานซ่ึงเปนสวนหนึ่งของปญหาความไมสงบท่ีปะทุขึ้นทั้งในอดีต

และปจจุบัน อีกทั้งในกลุมชนชาวมลายูมุสลิมไมไดมีการยอมรับและเชื่อมั่น ทั้งในความเปนเอกภาพและเคารพ

ในความหลากหลาย ทีร่ฐัพยายามสงเสริมเสมอไป และมีชาวมลายูมสุลมิบางสวนมองวากลุมชนของตนเปนท้ังเหย่ือ

ผูถกูกระทาํและผูกระทาํการเสียเอง ทัง้จากนโยบายของรฐัทีถ่กูสงและสัง่การมาจากสวนกลาง รวมทัง้ผลทีเ่กดิจาก

ผูกอการหรือกลุมเคลื่อนไหวที่เลือกใชความรุนแรงเขาจัดการปญหาไปพรอม ๆ กัน ดังที่ตัวแทนชาวมลายูมุสลิม

ทานหน่ึงกลาววา

“บานเรามีความหลากหลายนะถาเปนเร่ืองประเภทของคน แตเราก็มสีทิธ์ิไมเทาเทียมกัน

ในการพัฒนา ประเทศมาเลยเขาดูแลชนกลุมนอยดีกวาเราต้ังเยอะ แมกระท่ังชาวซาไกเขายัง

ใหโอกาสในการพัฒนาตนเองและสามารถเขาเปนเจาหนาที่ของรัฐได

ในชายแดนใตของเรา ชาวมลายูชาวมุสลิมเราเหมือนประชากรช้ัน ๒ นะ คือ 

อะไร ๆ รฐักใ็หสทิธพิวกของตัวเองกอน เอาคนท่ีอืน่มาปกครองเรา มาไดขัน้ยศแลวกย็ายกลับ 

การคัดเลือกคนเขางานราชการเขาก็เอาคนของเขากอน เชน เอาคนนครศรีฯ คนพัทลุง 

มาสอบเขาเปนขาราชการในพ้ืนที่ ที่วาหลากหลายหรือเทาเทียมกันไมจริงหรอก แคการเขา

ทํางาน บางคนก็ใชเสนสาย ถาลูกชาวบานตองพยายามสอบเอง พวกเด็กนักการเมืองก็ใช

การฝาก ตาํแหนงงานขาดแคลนกไ็มเปดบรรจ ุการคดัเลอืกคนเขาทาํงานในบานเรามนัยตุธิรรม

ทีไ่หน ขนาดครอูนบุาลทีส่อบเปนขาราชการเพือ่มาสอนเดก็มสุลมิยงัเปนครคูนไทยพทุธ มาส

อบไดตาํแหนงแลวไมนานก็ยายกลับบาน สวนมากพวกคนไทยสอบเขาราชการไดกอนคนมลายู 

พวกเขาคงไมอยากใหพวกเราเติบโต แตระยะหลังรัฐก็เปดโอกาสใหพวกเราไดสอบเขาเปน

นกัเรียนพลตํารวจมากข้ึน ไดเปนกแ็คชัน้ประทวนไมคอยจะไดเปนช้ันสัญญาบัตรกบัเขาหรอก”

 เนื้อหาขางตนเปนสวนหนึ่งของทัศนคติและความคิดเห็นของชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่ ตอประเด็นเรื่อง

ความหลากหลายปญหา ความไมเปนธรรมและความไมจริงใจของภาครัฐในการสรางความเสมอภาค และใหโอกาส

ที่จะสรางการยอมรับความหลากหลายในการอยูรวมกัน

 นอกจากน้ีในกลุมชาวมุสลมิ ยงัมกีลุมชาติพนัธุอืน่ ๆ อาท ิคนมสุลิมเช้ือสายพมาหรือทีเ่รยีกวาพวก เบงกาลี

ทั้งที่เปนแรงงานตางดาวและแรงงานที่ถูกขึ้นทะเบียนเปนแรงงานในระบบของทางราชการ ซึ่งพวกเขาเขามาทํางาน

ในภาคการประมง มีกลุมชาติพันธุมุสลิม กือลิง (แขกผิวดําจากอินเดีย) ตั้งรานคาเครื่องเทศมากวา ๔๐-๕๐ ป

ในตลาดเมืองปตตาน ีและกลุมชาตพินัธุอาหรบัอยางชาวเยเมนและชาวอาหรับชาติอืน่ ๆ ทีม่าแตงงานและทาํการคา

และจัดพิมพหนังสือ กีตาบ ตํารับตําราที่บันทึกความรูดานศาสนาในตัวเมืองปตตานีดวยเชนเดียวกัน
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๕๓

 กลุมชาวไทยพุทธ

 กลุมชาวไทยพทุธเปนชนกลุมชาตพินัธุหลกัในพืน้ทีแ่ละเปนชนด้ังเดิมเชนเดียวกนั เปนกลุมคนทีน่บัถอืศาสนา

หลักเหมือนกลุมคนสวนใหญของประเทศ แตเปนชนกลุมนอยในพื้นที่ มีการตั้งรกราก วางถิ่นฐานทั่วบริเวณจังหวัด

ชายแดนภาคใต ทั้งริมเขาและริมทะเล เดิมอาจนับถือศาสนาพราหมณและพัฒนามาเปนพุทธ เปนกลุมชนท่ีไดรับ

อทิธพิลความเช่ือความศรัทธาจากอินเดียและลังกา เปนกลุมชนท่ีปรับตัวและมีความเขาใจในการอยูรวมกับชาวมุสลมิ

โดยสวนใหญ พรอมทัง้ดาํรงอัตลกัษณทีช่ดัเจนในดานประเพณวีฒันธรรม ความเปนพทุธทีม่เีพ่ือนบาน เพ่ือนรวมชุมชน

เปนชาวมุสลิม โดยอยูรวมกันมานาน และไดรับความกระทบกระเทือนทั้งทางดานความสัมพันธและความไววางใจ

ระหวางกัน ภายหลังเกินเหตุการณความไมสงบนับแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนมา

 ชาวไทยพุทธทั้งหมดในพื้นที่นับถือพุทธในนิกายหินยาน โดยบางสวนไดรับอิทธิพล ความเปนศาสนาพุทธ

มาจากชาวพทุธในสวนกลางของประเทศ นบัถอืหลวงพอทวด และนยิมไปสกัการะทีว่ดัชางไห อกีทัง้ชาวพทุธบางสวน

ในพื้นที่นับถือแนวสันติอโศก บางสวนนับถือแนวธรรมกาย และพุทธในแนวของทานพุทธทาส โดยมีวัดจํานวน 

๒๓๘ วัดในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส มีทั้งวัดพุทธมหานิกาย และวัดในสายธรรมยุติ รวมท้ังมีศาลเจาและ

สํานักสงฆอีกหลายแหง

วัดชางไห อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี

Í¹Ò¤μ¢Í§ “¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ” ·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμ Œ

 จากการสาํรวจแผนการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษ ๕ จงัหวดัชายแดนภาคใตป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ตามมตคิณะรฐัมนตรี

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งรับมอบนโยบายโดยคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดน 

ซึ่งมีรายละเอียดในแผนระบุวา แผนการพัฒนา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยสํารวจจากศักยภาพพื้นฐานและ

โอกาสการพัฒนา โดยวางแผนใหจังหวัดปตตานีเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมฮาลาลและศูนยอิสลามศึกษา

นานาชาติ จังหวัดยะลาเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปการเกษตรและสินคาเกษตร จังหวัดนราธิวาสเปน
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๕๔

ศูนยกลางขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจชายฝงทะเลภาคตะวันออก (ECER) ของมาเลเซีย 

จังหวัดสตูลเปนศูนยกลางการทองเที่ยงเชิงนิเวศและเปนประตูเชื่อมโยงการทองเที่ยงและการขนสงทางทะเล

อันดามัน จังหวัดสงขลาเปนศูนยกลางยางพาราของประเทศ ศูนยกลางการศึกษานานาชาติ การทองเที่ยวและ

กีฬาในระดับสากลและเปนประตูเชื่อมโยงแนวเศรษฐกิจ สงขลา ปนัง เมดาน๒๒

 แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต จะสังเกตไดวาแผนดังกลาว รัฐสวนกลางและองคกร

พัฒนาแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่ ยังมองการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจและสังคมเปนหลัก โดยวางความ

หลากหลายไวที่การพัฒนาวัตถุและการนําทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตัวตั้งในการพัฒนา มุงแสวงหา

กาํไรและการลงทุนจากภายนอก หากแตยงัมคีาํถามวาแผนดังกลาว เปนความตองการหลักหรอืความตองการท่ีแทจรงิ

ของคนในพ้ืนที่หรือไม เปนแผนท่ีทําแบบส่ังการลงมา (Top-Down) โดยรัฐมิไดสํารวจความตองการท่ีแทจริงของ

ประชาชน ไมใชแผนท่ีมาจากการฟงเสียงของชาวบาน (Bottom- up) หรือรวมเสนอโดยชุมชน โดยแตละชุมชน

มีทักษะ ความเช่ียวชาญและศักยภาพที่แตกตางกัน ในการพัฒนาในแบบที่รัฐต้ังไวเปนรายจังหวัด โดยแผนดังกลาว

ไมครอบคลุมถึงการพัฒนาดานสายสัมพันธและมิติทางวัฒนธรรมในการอยูรวมกันจากความตางของชาติพันธุ

ของคนในพื้นที่ และไมกลาวถึงการแกไขปญหาความไมสงบที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่งเปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองแก

หากแกไขปญหาการอยูรวมกันไมสําเร็จ การที่จะดําเนินการตามแผนดังกลาวย่ิงยากท่ีจะประสบความสําเร็จ หรือ

สําเร็จก็ไมอาจเกิดความสันติสุข 

 หากวิเคราะหใหลึกจะพบวา กลุมชาติพันธุบางกลุมเชน ชาวซิกขหรือกลุมชาวซาไก ที่มีจํานวนประชากร

เปนชนสวนนอย ไมถกูกลาวถงึหรือระบใุหชดัเจนวา กลุมชาตพินัธุดงักลาวจะไดรบัประโยชนจากสวนใดจากการ

ใชแผนพัฒนาดังกลาว อีกทั้งในปกหลังของเอกสารดังกลาว ยังยํ้าถึงประเด็น ชายแดนใต : ความหลากหลาย

ทีล่ํา้คา พรอมท้ังยกคํากลาวของเลขาธิการอาเซียนคนปจจบุนั ดร.สรุนิทร พศิสวุรรณ (โดยคัดมาคํากลาวเกาท่ีทาน

ไดใหไวกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกลาวไวเมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ซึ่งผูจัดทําเอกสาร

นํามากลาวซ้ําอีกคร้ัง ทั้งท่ีบริบทปจจุบันกับวันที่ทานไดกลาวไวนั้น บริบท สถานการณและระยะเวลาแตกตาง 

หางกันกวา ๑๐ ป) ทานกลาวไววา มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ทัศนคติตอความแตกตางหลากหลายท่ีมีอยู

ในสงัคม เมือ่กอนเราคดิวาเปนปญหา แตปจจบุนัเรามองวาเปนประโยชน เพราะความหลากหลายเปนกุญแจทอง

ที่ออกไปไขโอกาสตาง ๆ อีกมากมายใหแกสังคมของเรา๒๓

ÊÃØ»¢ŒÍ¤Œ¹¾º : º·ÇÔà¤ÃÒÐË �¼‹Ò¹ÊÒÂμÒ¼ÙŒÈÖ¡ÉÒªÒÇÁÅÒÂÙÁØÊÅÔÁ

 เน้ือหาในสวนนีผู้ศกึษาเลือกสรุปเฉพาะในมุมมองของชาวมลายูมสุลมิเปนมมุมองหลัก เพราะจากการศึกษา

พบวา การดําเนนิงานของภาครัฐตอชาวไทยมุสลมิและชาวมลายูมสุลมิ ถกูมองวาเปนตนเหตหุลกัของปญหาท่ีเกดิขึน้

ในพ้ืนที่ และท้ังสองฝายเปนกลุมตัวแทนหลักที่สําคัญ ซึ่งสงผลตอทิศทางความเปนไปของสังคมและกระบวนการ

กอเกิดสันติภาพใหเกิดขึ้นในพื้นที่

๒๒ สํานักพัฒนาบุคลากร, ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต. ๒๕๕๒. แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใตป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕. ยะลา: ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต. (น. ๔๓ และ น. ปกหลัง)

๒๓ เรื่องเดียวกัน, น. ปกหลัง.
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๕๕

 ปญหาการดํารงอยูของชาวมลายูมุสลิมในประเทศไทย ทั้งภาพรวมและภาพเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต ประเดน็สาํคญันอกจากเรือ่งความเปนกลุมชนท่ีมกัถกูมองวาเปนผูสรางและเปนปญหาตอความม่ันคงของรฐั 

(ระยะหลังมปีญหาความขัดแยงทางการเมืองสวนกลาง ปญหาความม่ังคงในภูมภิาคและชายแดนดานอืน่ ๆ ของประเทศ 

และปญหาความขัดแยงของกลุมตัวแทนทางการเมืองเส้ือเหลือง เส้ือแดงมาแยงความสนใจ) ปญหาท่ีเกิดจาก

ความเปนชนกลุมนอย ทีม่วีฒันธรรมแข็ง ของประเทศ จนอาจถูกมองวาเปนชนสวนใหญในพืน้ที ่ทีเ่อาแตใจตวัเอง 

ทาํใหประสบปญหาทีถ่กูมองวาเปนกลุมชนทีไ่มยอมรบัความหลากหลาย โดยอาจถกูตคีวามไดจากมกีารกอการตอวดั 

พระสงฆและศาสนสถานอื่น ๆ เชนการลอบวางเพลิงวัด การยิงกราดใสผูละหมาดในมัสยิดและการวางระเบิดศูนย

ดะวะฮฺ (ศูนยเผยแพรศาสนา) เหตุการณดังกลาวลวนแลวแตสะทอนถึงการไมยอมรับ ความไมอดทน ทําลายและ

ไมเล็งเห็นคุณคาของความแตกตางหลากหลาย ทั้งจากเจาหนาที่รัฐที่มีตอชาวมลายูมุสลิม และในแงของชาวมลายู

มสุลมิทีม่ตีอเพือ่นตางศาสนกิ จากสภาพปญหาทีเ่กดิข้ึนดงักลาว จงึเปนโอการใหผูกอการทีมุ่งใชความรนุแรงในพืน้ที่

โดยมุงสรางความขดัแยง แบงคนทีเ่คยสามคัคกีลมเกล่ียวออกจากกัน ทาํลายความไววางใจและแบงแยกคนออกตาม

กลุมอุดมการณ ตามความเชื่อและความศรัทธา

 มุสลิมในฐานะศาสนิก ที่ถูกควบคุมและพันธนาการโดยบัญญัติของศาสนา และมีบัญญัติที่ตายตัว 

(แตบางเร่ืองท่ีตองตีความใหมกอ็าจจะเกดิความขัดแยง เหน็แตกตางกัน) ความแตกตางดังกลาวท่ีอาจจะสรางความ

ยุงยากตอภาครัฐ วาควรจะจัดการปญหาดวยมาตรการและใชมาตรฐานใดในการแกไขปญหา เชน กรณีการขุดศพ

ผูเสยีชวีติทีถ่กูฝงในกโุบร (สสุานมสุลมิ) แลวนํามาผาพสิจูนหรอืหาหลกัฐานตามกระบวนการยตุธิรรมไทย หรอืปญหา

การใชกระบวนการนิติวิทยาศาสตร ในกรณีการหาหลักฐานและผูกระทําผิดในปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา

ตามกฎหมายไทยสงเสริมและสนับสนุนใหใชกระบวนการ วิธีการดังกลาว หากแตในกลุมผูนําทางศาสนาอิสลาม 

อูลามะฮฺผูมีความรูในหมูชาวมลายูมุสลิม ยังมีความเห็นที่แตกตางในการปฏิบัติ และการตีความสภาพปญหาตาม

หลักฟกต (หลักนติบิญัญตัอิสิลาม) ทีแ่ตกตางกนัและในอกีสถานะหนึง่ที ่มสุลมิในฐานะพลเมืองของรัฐ ทีถ่กูควบคมุ

ผานกฎหมายและนโยบายแหงรฐั ทีจ่าํกดัวธิกีารและวางระเบียบและโครงสรางทีย่ากตอการแกไข อาท ิระเบยีบการ

ของรัฐที่ไมเอื้อตอการเปนมุสลิมที่ดี เชน ระเบียบหรือพิธีการของรัฐที่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม แตมุสลิม

ไมสามารถขดัได หรอืไมอาจมชีองทางในการชีแ้จงถงึพธิกีรรมตาง ๆ ทีร่ฐัและราชการกาํหนดใหปฏบิตัเิหมอืน ๆ กนั

ทั้งประเทศ แตตองทําโดยฝนความรูสึก หรือปญหาหลายเรื่องที่ดูเหมือนงาย และนาจะทําไดเลย เชนเรื่องการใช

ภาษามลายูเปนสวนหนึง่หรอืใชควบคูเปนภาษาราชการในพ้ืนท่ี แตกลบัเปนเร่ืองยากหนักหนาและเปนเร่ืองการตอสู

ชวงชิงพ้ืนทีท่างวัฒนธรรม ระหวางภาครัฐกับประชาชนสวนใหญในพ้ืนที ่หลักสําคญัคอื ชาวมลายูมสุลิมไทยตองอยู

ใหไดในสองมาตรฐาน บญัญตัทิางศาสนาทีม่ทีัง้คนทีฝ่าฝนและยอมจาํนน สวนบญัญตัขิองรฐัและราชการ (บางสวน) 

ที่อาจถูกมองวาไมเขาใจความตาง ไมเอาใจใสและเผ่ือที่ทางสําหรับความหลากหลาย สงผลทําใหเกิดความอึดอัด

คับของใจ (บางสวนถูกตีตราและบางสวนทนไมไหว) และพาลที่จะแบงแยกไมยอมจํานน ไมอยากอยูดวย หากรัฐ

ไมปรับมาตรฐานที่กําหนดวิธีการอยูรวมกันใหม

 ทามกลางความหลากหลายทีไ่มหลากหลายจริงอยางท่ีเปนอยู จงึเปนทีม่าของการเปดสนามแหงการตอสู 

ตอรอง สรางเงือ่นไขใหม ๆ ในการอยูรวมกนั ปฏเิสธไมไดวาปญหาความรนุแรง ความไมสงบ ทีเ่กดิขึน้รวมทัง้การตอสู

ทางการเมอืงในรปูแบบตาง ๆ สวนหนึง่เกดิขึน้จากการไมเปดกวางทีจ่ะยอมรับความหลากหลายทีม่อียู ทัง้อดุมการณ

และความเช่ือของแตละกลุมชน ซึง่นบัวาเปนการชวงชงิพืน้ท่ีเชงิโครงสรางทางอตัลกัษณ ศกัด์ิศรีและความเปนตวัตน
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ของกลุมชน เชน การขอใหมีธนาคารอิสลาม (กอน พ.ศ. ๒๕๔๕) การเรียกรองการใชกฎหมายชารีอะห ที่มากกวา

กฎหมายครอบครัวและมรดก การสงเสริมใหมีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระบบสามัญศึกษา การเรียกรอง

การคลุมฮิญาบ (การคลุมศีรษะของสตรีมุสลิม) ในสถานศึกษาและระหวางการปฏิบัติงานในวิชาชีพตาง ๆ และ

เรือ่งอืน่ ๆ ทัง้หมดลวนแลวแตเกดิจากการตอรองเรยีกรองขอสทิธขิัน้พ้ืนฐาน (ทีไ่มเคยไดมางาย ๆ) ทีม่อียูทามกลาง

ความหลากหลาย แตไมเปดใหมีการยอมรับความหลากหลายท่ีแทจริง จนทําใหเกิดความรูสึกไมเทาเทียมกันในเชิง

อาํนาจ ถกูกดทบัในทางการเมอืงการปกครอง เพราะรฐัชาติ หนวยงานภาครฐัหรอืสถาบนัตาง ๆ มกัมรีะเบยีบปฏบิตัิ

ที่เนนความเปนเอกภาพแตไมมีพื้นที่ใหกับความหลากหลาย มีรูปแบบปฏิบัติที่ตายตัว ใชการรวมศูนยอํานาจและ

มวีธิคีดิเชงิเดยีว (มไีทยเดียวทีร่วมศนูยอาํนาจไวทีส่วนกลาง) จนบางครัง้ทําใหผูทีอ่ยูทามกลางความหลากหลายรูสกึ

อึดอัด ถูกกดทับและไรอิสระในการครองตน

 ประเด็นสําคัญคือ ปญหาการอยูรวมกันระหวางความตางของความเปนศาสนิก การมีวัฒนธรรม ประเพณี 

ชาติพันธุที่แตกตาง และความสัมพันธในเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียม ไรหนทางในการตอรองระหวางรัฐกับประชาชน 

รฐัไมยอมเปดกวางและรบัฟง มุงเพยีงแตจะแยงมวลชน ควบคมุพืน้ท่ีและปกครองใหได ประชาชนไมมอีสิระทีจ่ะเสนอ

หรือหลายเร่ืองท่ีเรียกรองไปก็ไมเกิดการเปล่ียนแปลง ตองอยูดวยกันแตอึดอัดใจ ไมสามารถดํารงตนตามท่ีศาสนา

บัญญัติและถูกควบคุมในเชิงอํานาจ ใชการปราบปรามและไรชองทางในการส่ือสารระหวางกัน

 แมสถานการณความไมสงบท่ีเกดิขึน้จะทําใหรฐัเปดกวางและผอนคลายกฎเกณฑ นโยบายและมาตรการณ

ตาง ๆ จนบางคร้ังรัฐถูกมองวา เอาใจ มุสลิมเปนพิเศษ จนเพื่อนตางศาสนา ตางชาติพันธุเริ่มรูสึกถึงความลําเอียง

และความไมเสมอภาค เลอืกปฏิบตั ิแตกอนหนาเหตกุารณความรุนแรงรอบใหม (กอนมกราคม ๒๕๔๗) จนปจจบุนั

ปญหาการไมยอมรบัและการไมทาํใหหลากหลายยงัปรากฏอยู และรฐักย็งัเมนิเฉยตอความหลากหลายดงักลาว เชน 

การจํากัด กํากับ และควบคุมโอกาสและพื้นที่การใชภาษา เชน ภาษาราชการตองมีภาษาเดียว ปายสถานท่ีราชการ

มีเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมมีภาษามลายูและภาษาจีน จํากัดรูปแบบวิธีการศึกษาการหาความรู 

(จบปอเนาะไมมีใบรับรองเขาสมัครงานในระบบไมได รัฐรับรองคุณวุฒิเฉพาะผูเรียนจบในสายสามัญ) จํากัดรูปแบบ

การแตงกาย (ตองสวมตามสทีีร่าชการบังคบัเปนรายวนั) รปูแบบการเลอืกตัง้ รปูแบบการไดมาซึง่ผูนาํ รปูแบบพิธกีาร

และการเฉลิมฉลอง ทั้งหมดลวนสะทอนถึงการจํากัดหรือการไมยอมรับความหลากหลายจริง

 มุมมองปญญาชนชาวมลายูมุสลิมที่มีการศึกษาระดับสูง ทั้งในและนอกพื้นที่ชายแดนใต สวนมากก็รูและ

เขาใจคําวา ความหลายหลาย (Perbagaian/ภาษามลายู, Iktilafun/ภาษาอาหรับ) คือ ความเมตตา (Merciful) 

ของพระผูเปนเจาท่ีทรงประทานแกมวลมนุษย และเปนประเด็นชีช้วนสําคญัสําหรับผูใชปญญาและรักในการใครครวญ

ตอการที่ชีวิตไมใชเรื่องลอเลน หรือพระเจาสราง ความแตกตางหลากหลาย เพื่อแจงหมายถึงความรํ่ารวยและ

พลานุภาพของพระองค และใชประเด็นดังกลาวทดสอบความใจกวางและความอดทนตอความตางและหลากหลาย

ของกลุมชาติพนัธุมนษุยผูถกูสราง ความแตกตางหลากหลายของกลุมชน กลุมชาติพนัธุ ในความเปนสังคมการเมอืง

ของมนษุย จงึไมเพยีงแตทาํหนาทีมุ่งสงเสรมิใหเรารูจกักนั เพ่ือทําดตีอกนั หากยงัตองคนหาวธิกีารทีส่รางการยอมรับ

ระหวางกัน สรางความเขาใจถึงความหลากหลายท่ีมีอยู ในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือในการทดสอบ ความอดทนและ

ความเอ้ืออาทรที่เปนผลมาจากการยอมรับและการไมยอมรับ ความแตกตางหลากหลาย ของกันและกันดวย

 ความหลากหลายในการอยูรวมกัน (และดานอื่น ๆ) ยอมสงผลดีตอการสรางวิถีใหม ๆ ความหลากหลาย

สรางการเจริญเตบิโต แตกแขนง หยัง่รากและสรางวธิกีารดาํรงอยู อกีทัง้ยงัสรางทางเลือก (Choice) ทีจ่ะอยู ทีจ่ะเปน 
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มีสิทธิในการออกแบบการปฏิสัมพันธระหวางกัน อาทิ ความสัมพันธระหวาง รัฐกับพลเมือง ระหวางกลุมชาติพันธุ 

ระหวางศาสนิก หรอืระหวางกลุมความเช่ือทางศาสนา หรือกลุมความเช่ือทางการเมืองในรูปแบบท่ีสอดคลองกับยคุสมัย 

และตองไมขัดกับฐานความเชื่อและบัญญัติของศาสนาท่ีกลุมของตนใหคุณคา หรือกลุมตนนับถือ ความหลากหลาย

ยอมไมใชการที่ฝายใดฝายหนึ่งที่มีอํานาจเหนือกวาใชการปดกั้น จํากัดหรือไมยอมเปล่ียนแปลงภายใตสถานการณ 

ภายใตบรบิทและยคุสมยัท่ีเปลีย่นไป เพราะการทาํเชนนัน้เปรียบเสมอืนการปดกัน้ ไมปรับตัวตามภาวะความทนัสมัย 

(Modernization) รวมท้ังไรซึง่จดุยนืและไมรกัษาไวซึง่อตัลกัษณ ทัง้ทีเ่ปนเง่ือนไขและปจจยัสําคญั ในการอยูรวมกัน

อยางสันติสุข เพราะหากต้ังขอสังเกต จะพบวาปรากฏการณทางสังคมการเมืองในแตพื้นที่และชวงเวลา (Period) 

ไมวาจะเปนสังคมการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต หรือการเมืองระดับชาติในสวนกลาง ลวนแลวแตมีความ

เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ขึ้นลงตามสถานการณ มีพลวัตและความไมแนนอน หากแตการปรับตัวของรัฐและ

การเปดรับกับ ความหลากหลาย จะเปนหมุดหมายสําคัญที่บอกวาการอยูรวมกันของแตละกลุมชน ชาติพันธุ 

สามารถมีพื้นที่ในการสรางการยอมรับ สืบสาน ดํารงและรักษาอัตลักษณไดอยางเสรี และเปนการสื่อใหทราบวา

ทุกคนในสังคมไทยและสังคมโลก ทุกเชื้อชาติ ทุกเผาพันธุนั้นลวนแลวแตมีหลากหลายที่เปดกวางและทนกันได 

และการปฏิสัมพันธของแตละกลุมชน ชาติพันธุ ยอมแปรผันไปตามสถานการณ และไมมีวันเหมือนเดิม แมจะมี

ฐานที่มาจากตนทุนและความไววางใจจากอดีต

 ความหลากหลาย จึงเปรียบเสมือนสีสันของกลีบดอกไมหลากชนิดที่ผลิบาน ออนไหวและอวดโฉมอยาง

แตกตาง เติบโตและแพรขยายกระจายไปในทิศทางที่ครอบคลุม เบงบานและรอวันรวงโรยสูความเหี่ยวเฉา แตก็จะ

มีดอกรุนตอ ๆ ไปออกดอกผลิบานขึ้นมาใหม โดยที่ดอกรุนตอ ๆ มายังคงสีสันเชนเดิม บางสวนผันแปรไปตาม

ลมฟาอากาศ หากแตเวลาเปลี่ยนผานไปนานเทาใด ความแตกตางหลากหลาย ยังคงดํารงอยู แมบางดอกจะถูก

เด็ดทิ้งหรือมีดอกไมชนิดใหมเพิ่มขึ้นอีกชนิดก็ตาม
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วัฒนธรรมหรือศิลปะและวัฒนธรรมเปนส่ิงที่มนุษยคิดสรางข้ึนมาต้ังแตคนในโลกเร่ิมมีครั้งแรกแลว ไมวา
จะเปนรูปธรรม (Concreat Culture) หรือ อรูปธรรม (Abstract Culture) หมายถึง ที่มองเห็นเปนรูปรางกับที่
มองไมเห็นเปนรูปรางแตปฏิบัติสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง สิ่งนี้เกิดข้ึนจากความเฉลียวฉลาดของคน อาจจะเปน
คนเดียวหรือกลุมบุคคลก็เปนได เม่ือคิดออกมาไดและปฏิบัติซึ่งออกมาเปนรูปรางบาง ไมเห็นเปนรูปราง แตมีผล
ทางการดําเนินชีวิตและการดํารงอยูที่ทําใหเกิดความสุขสบาย ความสะดวก และเกิดความสุขสันตติอตนและสังคม 
สิ่งดังกลาวเรียกวา วัฒนธรรมหรือศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรมหรือศิลปะและวัฒนธรรมจะมีอยูทุกชนชาติพันธุ 
มีมากนอยตางกัน ชนชาติพันธุใดมีมากและมีคุณประโยชนมีคุณคาตอตนและสังคมระดับตาง ๆ มาก แสดงวา
ชนชาติพันธุหรือกลุมชนนั้นมีความเฉลียวฉลาดควรแกการยกยองอยางยิ่ง
 วฒันธรรมหรอืศลิปะและวฒันธรรม หากแบงตามคณุคาและความรูสกึท่ีคนมตีอศลิปะและวฒันธรรมนัน้ ๆ 
แบงออกไดเปน ๒ ประการ คือ ชีวิตวัฒนธรรม กับ ศิลปวัฒนธรรม ชีวิตวัฒนธรรมเปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
การมีชีวิตอยูของคนดานสรีระ สวนศิลปวัฒนธรรมเปนวัฒนธรรมเกี่ยวกับชีวิตดานจิตวิญญาณหรือความรูสึกดี 
สดช่ืนแจมใสอันกอใหเกิดผลดีตอสรีระหรือรางกาย ซึ่งเปนวัฒนธรรมท่ีมีความสําคัญมาก หากศิลปวัฒนธรรมมีใน
กลุมชนใดมาก ชุมชนนั้นจะมีคนที่มีจิตใจงดงาม มีความเมตตากรุณาสูง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวินัย 
ซ่ึงสงผลตอความรุงเรืองและมีความสันติสุขท้ังสวนบุคคลและสังคมระดับตาง ๆ ดวยเหตุนี้การใชมิติทางวัฒนธรรม
หรือศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือแกปญหาสังคม จงึเปนส่ิงสาํคญัทีจ่ะตองดําเนินการ ทัง้นีเ้พ่ือความสุขสงบ สบาย และ
ความอยูดกีนิดขีองคนในชุมชนและสังคมน้ัน ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในพ้ืนทีช่ายแดนไทยภาคใตทีม่ปีญหาหลากหลาย
อยางต้ังแตอดีตมา และนับวันจะทวีความมีปญหาและความรุนแรงมากขึ้นตามลําดับ ตนตอของปญหาคืออะไร 
ตอบไดวาคือ คน คนท่ีนาจะทําใหเกิดปญหาเร่ิมตนนั้น คือคนท่ียังมีศิลปวัฒนธรรมในชีวิตจิตใจไมเพียงพอน่ันเอง 
หากมีศิลปวัฒนธรรมมากพอแลว ก็จะไมเปนตนตอแหงปญหาท่ีเกิดขึ้นและลุกลามรุนแรงตอเน่ืองมาจนปจจุบัน 
คนที่เปนตนตอแหงปญหามีทั้งคนในสังคมและคนที่ทําหนาที่เปนขาราชการ คนที่สรางปญหาเหลานี้จะทําใหเกิด
ความโกรธ ความเกลียดชังทั้งตอบุคคล และตอกลุมบุคคล ตลอดจนสัญลักษณของความเปนกลุมและสัญลักษณ
แหงรฐัในทีส่ดุ สวนอกีพวกหนึง่ทีด่อยศิลปวัฒนธรรมทีเ่หน็แกตวัเหน็แกได ไมมคีวามเมตตากรณุาตอผูอืน่ก็จะสราง
ความเดือดรอนใหผูอื่น ดวยการกระทําตางๆ ในเสนทางท่ีผิดกฎหมายและกฎสังคม ไมวาจะเปนกลุมอิทธิพลหรือ
กลุมผลประโยชนในลักษณะตาง ๆ
 การใชมติทิางวัฒนธรรมหรือศิลปะและวัฒนธรรมในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนไทยภาคใต จงึเปนหนทาง
ทีต่องดาํเนนิการอยางเรงดวนและจรงิจงั ทัง้นีค้นท่ีเขาไปดําเนนิการจะตองเปนคนท่ีมศีลิปวฒันธรรมในหวัใจมากพอ 
โดยเฉพาะขาราชการ หรือพนักงานราชการหรือพนักงานของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยภาคใต ไมใชบรรจุ

¡ÒÃãªŒÁÔμÔ·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁá¡Œ»˜ÞËÒ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ *

* ผูอํานวยการโครงการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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หรือเขาไปปฏิบตัหินาท่ีคอืคนดอยศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนชีวติวฒันธรรม หากเปนไปในลักษณะท่ีวาก็จะแกไขปญหา

ชายแดนไทยภาคใตไมได แมจะทุมเทงบประมาณมหาศาลอยางไรก็แลวแต สวนการจะแกไขรายคนและกลุมคน

ที่อยูในพื้นที่ก็เชนกัน นอกจากใหการศึกษาที่มีคุณภาพแลว จะตองนําเอาศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมเขาไป

ใหดวย นอกจากนี้ยังจะตองใหคนและกลุมคนในพื้นที่ไดมีโอกาสไปสัมพันธกับวัฒนธรรมหรือศิลปะและวัฒนธรรม

ตางพ้ืนที่และตางชาติดวย โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียน ทั้งนี้เพื่อจะไดเห็นสังคมตางๆ อยางหลากหลายและ

เกิดความรูสึกนึกคิดรักชุมชน และแผนดินเกิดของตนมากยิ่งขึ้น นั่นคือการปลูกฝงใหเกิดศิลปวัฒนธรรมในชีวิต

จิตวิญญาณนั่นเอง อีกท้ังไดเรียนรูในดานชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลายของพ้ืนที่อื่นและตางชาติ เชื่อวาหากทําได

อยางนีอ้ยางตอเนือ่งจะทาํใหศลิปวฒันธรรมเกดิในจติใจคนและกลุมคนมากขึน้ ความสนัตสิขุตอคนและกลุมคนและ

ประเทศชาติก็จะเกิดตามมาอยางแนนอน

 ศิลปวัฒนธรรมท่ีจะนําไปใชเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนไทยภาคใตที่กลาวถึงมีสองดาน คือ ศิลปะ

การแสดงและดนตรี และ วรรณกรรม จําแนกวิธีการและเนื้อหาไดดังนี้

๑. ศิลปะการแสดงและดนตร ีศิลปะการแสดงท่ีจะนําเขาไปเพื่อใหเกิดความงดงามและความสุขในคน

และกลุมคน ตลอดจนความสุขมวลรวมของประเทศชาตินัน้ จะตองเลือกสรรและคํานงึถึงความเหมาะสมของศิลปะ

การแสดงกับกลุมคนนั้น ๆ ไมวาในดานวิถีชีวิตและศาสนาท่ีนับถือ มิใชใชศิลปะการแสดงทุกอยางไปใชโดยมิได

คดัสรรและไมคาํนงึถึงความเหมาะสม หากดําเนินการไมดแีละไมคาํนงึถึงความเหมาะสมแลว แทนท่ีจะเกิดผลดีกจ็ะ

เกิดผลเสียเขาไปแทนท่ี อีกทั้งคนหรือกลุมคนท่ีจะดําเนินการในเร่ืองน้ีควรจะเปนคนมีศิลปวัฒนธรรมและชีวิต

วฒันธรรมมากพอ ไมเชนนัน้ผลสมัฤทธิจ์ะไมเกดิตามมา ศลิปะการแสดงท่ีควรนาํไปสรางสรรคคนและกลุมคนในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนไทยภาคใต มีดังนี้

ร็องแง็ง

๑.๑ ร็องแง็ง

  ร็องแง็งเปนการเตนรําท่ีสวยงามอยางหน่ึงของพ่ีนองชาวไทยจังหวัดชายแดนไทยภาคใตและชาวมลายู 

ในประเทศมาเลเซีย การเตนร็องแง็งมีสืบทอดกันมาตั้งแตสมัยโบราณ เปนการสรางความบันเทิงและการสราง

ปฏิสัมพันธในสวนบุคคลและสวนรวมไดดี ผูที่เตนร็องแง็งจะมีหนาตาทาทางราเริงแจมในตลอดเวลาตั้งแตตน

จนกระทั่งจบ การเตนร็องแง็งจะมีดนตรีประกอบจึงทําใหการเตนนาดูและนาฟง เพราะความกลมกลืนของศิลปะ
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การเตนและศิลปะดนตรี ดนตรีประกอบการเตนร็องแง็ง คือ ไวโอลินและรํามะนา ดนตรีนอยชิ้นแตมีความไพเราะ

นาฟงอยางยิง่ ไวโอลนิ กลาวกนัวาคนไทยภาคใตคงไดรบัอทิธพิลดานดนตรจีากฝรัง่ หรอืชาวตะวันตกตางชาติทีเ่ขามา

ในดินแดนไทยภาคใตและดินแดนท่ีเปนประเทศมาเลเซียในปจจบุนั (ประเทศมาเลเซียตัง้เปนประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๐) 

เชน โปรตุเกส ฮอลันดา สเปน และอังกฤษ เปนตน สวนรํามะนาซึ่งใชหนังสัตวหุมไมหนาเดียว นั้นนาจะเปนดนตรี

ทีก่าํเนดิในเอเชยี กลุมชนทีใ่ชอยูในประเทศไทยคอืไทยภาคใต ไทยภาคกลาง (ใชเลนลําตัด) สวนตางชาต ิคอื มาเลเซยี

และที่มีลักษณะใกลเคียงคือ กลองหนาเดียวของอินเดีย ความไพเราะของดนตรีสองชิ้นนี้บวกกับทาเตนรําร็องแง็ง

ที่เขาจังหวะจะทําใหผูชมและผูไดยินมีความบันเทิงใจ สุขใจ อันเปนที่มาของความประณีตงดงามทางอารมณ 

เปนการเพ่ิมวฒุภิาวะดานอารมณของคนอยางไมรูตวั ในทางวชิาการมกัเทยีบวฒุภิาวะทางอารมณนีว้า อ.ีควิ. (E.Q.) 

ดวยเหตุนี้การใชร็องแง็งซึ่งเปนศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยภาคใตอยางหนึ่ง เขาไปในวิถีชีวิตของชาวไทยจังหวัด

ชายแดนไทยภาคใต ซึง่มทีัง้พีน่องไทยมสุลิมและพ่ีนองชาวไทยพุทธ ยอมจะทาํใหเกดิความสขุใจ ความมีปฏิสมัพันธ

ทีด่ ีอนัเปนทีม่าของความสขุสงบของสงัคมไดอยางหนึง่ และศลิปวฒันธรรมการเตนรอ็งแงง็กค็วรจะไดมกีารเผยแพร

ออกไปสูสังคมภายนอกใหมากขึ้นทั้งในพื้นที่ไทยภาคใตและภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย ตลอดจนในระดับอาเซียน

และระดับโลก เพราะการมีความสัมพันธดานศิลปวัฒนธรรมตอกัน ยอมทําใหเกิดสิ่งที่ดีงามติดตามมา ดวยเชื่อวา 

ศลิปวฒันธรรมเปนสิง่สรางสรรคคนและสรางสรรคโลก การเริม่ตนการเตนร็องแงง็นาํควรจะเริม่ทีโ่รงเรยีนในรายวชิา

เกีย่วกับศิลปะการแสดงและดนตรี ทัง้น้ีกระทรวงศึกษาและกระทรวงวัฒนธรรมจะตองรวมมือกนัเปนหนวยงานหลัก

ในการดําเนินการ จะตองชวยกันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้เพื่อคุณคาที่จะเกิดตอคน กลุมคน และประเทศชาติ 

เมือ่ไรทีไ่ดยนิเสยีงดนตรแีละเหน็การเตนราํรอ็งแงง็อยูบอย ๆ ในจงัหวดัชายแดนไทยภาคใตกย็อมตอบไดวา ความสขุใจ

สบายกายของพี่นองในเขตพื้นที่ปลายดามขวานไทยมีความสุข สงบ และรมเย็น

นายขาเดร แวเด็ง ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง

  ๑.๒ ไวโอลิน ไวโอลนิเปนดนตรทีีค่นไทยนยิมกนัพอสมควร ปจจบุนัทัง้ภาคใตและภาคอืน่ ๆ ดงัทีเ่หน็

อยางชดัเจนวาไวโอลนิเปนดนตรสีาํคญัในการเตนรอ็งแงง็และการแสดงบางอยางของชาวไทยในภาคใต นอกจากจะ

ใชไวโอลนิสปีระกอบการแสดงแลว คนไทยภาคใตยงัมกีารสไีวโอลนิเพ่ือความบนัเทิงสวนตัว ทนุทางสงัคมของจงัหวดั

ชายแดนภาคใตของไทยในเรือ่งไวโอลนิคอื มศีลิปนแหงชาตสิาขาศลิปะการแสดง (ดนตรพีืน้บาน) ชือ่ ขาเดร แวเดง็ 

เปนพี่นองไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนไทยภาคใต จังหวัดยะลา ศิลปนแหงชาติทานสีไวโวลินมาเปนเวลานานมาก 
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จะกลาววาตลอดชีวิตก็วาได ทั้งการสีไวโอลินเพื่อการเลนร็องแง็ง และการเลนไวโอลินในโอกาสตาง ๆ รวมทั้งการสี

เพ่ือความบันเทิงเฉพาะตน กอนและหลังการไดรบัตาํแหนงศลิปนแหงชาตินัน้ นายขาเดร แวเด็ง ไดถายทอดวิชาการ

สไีวโอลนิใหกบัเยาวชนทีส่นใจจาํนวนไมนอย จงึเปนการสรางคณุคาดานศลิปะและวฒันธรรมใหเกดิขึน้ในจติใจของ

เยาวชนในจังหวัดชายแดนไทยภาคใต เสียงไวโอลินเปนเสียงท่ีไพเราะชวนฟงอยางย่ิง หากผูสีไวโอลินเปนผูมีฝมือ

ในการสีหรือการเลน ความเสนาะและเสียงท่ีใสซ้ึงของไวโอลิน เช่ือวาจะทําใหเยาวชน แมกระท่ังผูใหญทีไ่ดยินไดฟง

จะเกิดความสุขใจและชุมฉํา่ อนัเปนทีม่าของความโอนออนและรักความไพเราะงดงาม ซึง่จะสงผลตอการมีคณุธรรม 

จริยธรรม ดานความเมตตา กรุณา ไมทําลายเบียดเบียนตนเองและผูอื่น การไดรับการกลอมเกลาจากเสียงไวโอลิน

เชือ่วาจะทาํใหเกดิสิง่เหลานีไ้ด หนวยงานท่ีเกีย่วของกบัการพัฒนาสงัคมทกุระดบั ควรจะไดรวมมอืกบัชมุชน ในการ

ดําเนินงานในเรื่องน้ี เพื่อใหเกิดสิ่งท่ีดีงามพรอมกันไปกับการรักษาวัฒนธรรมที่ไทยไดรับแบบอยางจากภายนอก

มาสรางความชุมฉํา่ในกลุมของคนไทย สงัคมไทยใหมอียูตอไป เพราะเปนส่ิงทีด่มีคีณุคา ทัง้ในสวนบคุคล สงัคม และ

ประเทศชาติ

หนังตะลุง

  ๑.๓ หนังตะลุง

  การเลนหนังหรือตอมาเรียกกันวา “หนังตะลุง” นั้นมีมานานในผืนแผนดินไทยภาคใต ตามประวัติที่

ศึกษากันเอาไวนั้นมีวา กองทัพของนครศรีธรรมราชไดยกทัพไปรบที่ชายแดนไทยภาคใตแถวยะโฮร ทหารของเมือง

นครศรธีรรมราชสวนหนึง่ไดไปเหน็การเลนหนงัของคนทีน่ัน่ มคีวามรูสกึชอบและสนกุจึงไดเลนหนงัเพือ่ความสนกุสนาน 

ดวยการนาํเอากิง่ไมมาทาํเปนรปูหนงั สถานทีเ่ลนเปนหลกัลามชางเรียกกนัวา “หลกัหลงุ” หรอื หลกัตะลงุ หนงัทีเ่ลน

จึงเรียกวา “หนังลุง” (ผูศึกษาประวัติหนังตะลุง บางรายใหความเห็นวา หนังตะลุง มาจากคําวา หนังพัทลุง 

เสยีงกลายเปนหนงัตะลงุ) จากบทไหวครขูองหนงัตะลงุมกีลาวถงึครหูนงัรุนแรก ๆ เอาไว เชน ตาหนกัทอง ตากอนทอง 

และตานุย เปนตน ครูหนังหรือนายหนังรุนโบราณเหลานี้ลวนเปนท่ีรู จักเพราะหนังทุกคณะจะกลาวรําลึกถึง

กราบไหวเสมอ จากบทหนังที่นายหนังทุกคณะจดจําและขับบทตอนไหวครู กอนจะเลนหรือแสดงเรื่องนั้นเปนสิ่ง

แสดงวา การเลนหนังหรือการเลนเงา (Shadow Play) จึงกลาวไดวาเปนส่ิงที่มีมานานแลวในภาคใตประเทศไทย 

มิไดมีขึ้นในสมัยหลัง พระเจาศรีธรรมโศกราช ศูนยกลางการปกคองในภาคใตของประเทศไทยมีมานานตั้งแตสมัย

โบราณ ชาวมลายูเรียกการเลนหนังของไทยวา วายังเซียม หรือ วายังเสียม วายังคือ การเลนหนัง เปนภาษามลายู 

วายังเสียมหรือยังเซียม คือหนังสยามนั่นเอง คําวาสยาม ใชมานานแลวในแผนดินไทยภาคใต ในประวัติศาสตร
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ภาคใตนั้นมีการศึกษาพบวา กษัตริยองคหนึ่งมีพระนามวา สยาม ซึ่งบางคนกลาววา คนสยามคือคนผิวคลํ้า เริ่มตน

ตัง้ถิน่ฐานทีอ่ยูทีภ่าคใตของประเทศไทยปจจนุ โดยเฉพาะการเรียกเลนหนงัไทยภาคใตวา วายงัเสยีม หรอื วายงัเซียม 

เปนการเรียกตามโบราณ แสดงถึงวาผูคนที่อยูในจังหวัดชายแดนภาคใตหรือคนไทยภาคใตทั่วไปเหลานี้เรียกชื่อ

กลุมชนของตนวา เซียม หรือ เสียม ตั้งแตสมัยโบราณแลว

มโนหรา

  ๑.๔ มโนหราหรือโนรา

  มโนหราหรือโนราเปนศิลปะการแสดงท่ีสืบทอดกันมาในดินแดนไทยภาคใตตั้งแตสมัยโบราณ มีตํานาน

เก่ียวกับการกําเนิดมโนหราหรือโนราวา นางนวลทองสําลี (บางวาชื่อศรีมาลากับพระนางศรีมาลา) พระธิดาพระยา

สายฟาฟาด ทรงครรภเพราะการไดเสวยดอกบัว จึงถูกเนรเทศออกจากราชวัง นางนวลทองสําลีรําโนราไดเพราะ

นางทรงนิมิตวาเทวดาฟอนรําใหดู นางนวลทองสําลีประสูติโอรสและช่ือวาเทพสิงหรและสอนการรําโนราใหโอรส 

โอรสทรงรายรําไดดี ตอมาโอรสไดไปรําที่เมืองพระยาสายฟาฟาด เมื่อไดทอดพระเนตรก็ทรงทราบจากการเลาของ

พระเทพสิงหรวาเปนโอรสของนางนวลทองสําลี ซึ่งเปนธิดาของพระองค พระองคทรงใหทหารไปรับนางนวลทอง

สาํลีทีถ่กูลอยแพไปอยูเกาะกะชงักลบัคนืราชวงั หลงัจากนัน้การราํมโนราหหรอืโนรากแ็พรหลายโดยทัว่ไปในภาคใต 

ในการวิเคราะหตํานานและเรื่องเกี่ยวกับกําเนิดมโนราหหรือโนรานั้นมีสองความเห็น คือ กําเนิดที่พัทลุงเช่ือวา

จุดสําคัญที่วัดทาแค กับท่ีนครศรีธรรมราชจุดสําคัญคือวัดทาแพ อยางไรก็ตามโนราหรือมโนหราจะกําเนิดที่ใด

ในภาคใตไมเปนสิ่งตองโตแยงอะไรกันนัก สิ่งสําคัญ คือ ศิลปะการแสดงอยางนี้ไดฝงลึกลงในดินแดนไทยภาคใตมา

ยาวนานมากแลว และเปนการแสดงที่เปยมไปดวยความงดงามดวยนาฏยลีลาที่สูงสง ซึ่งมีความเขมแข็งอยูในที 

เมือ่ประกอบเสยีงดนตรทีีไ่พเราะและหนกัแนนเดด็ขาดของดนตรเีครือ่งหาดวยแลว ยิง่ทําใหเกดิความคกึคกัปลกุเราใจ

และความรูสึกไดดียิ่ง ผูรูหลายทานสรุปไววา การรํามโนหราหรือโนราเปนท่ีมาของนาฏศิลปไทย ทั้งนี้เพราะทารํา

โนรามีมากและนาฏศิลปไทยทีร่ายราํลวนแตมอียูในทาราํโนราท้ังสิน้ การทีส่รปุเชนนีค้งเพราะดินแดนไทยภาคใตนัน้

ไดเกิดเมืองและการปกครองเมืองมากอน พ.ศ. ๕๐๐ โดยอางคัมภีรมหานิเทศและศิลาจารึกของตางประเทศ 

เมืองหรืออาณาจักรน้ีชื่อ ตามพรลิงค คนในเมืองหรืออาณาจักรน้ีนับถือศาสนาพราหมณดั่งช่ือเมือง (ตามพร 

หมายถึง สีแดง ลิงค หมายถึง อวัยวะเพศชาย) สัญลักษณในการนับถือคือศิวลึงค มีหลักฐานศิวลึงคในภาคใต

หลายแหงจํานวนมากท้ังที่นครศรีธรรมราช พัทลุง และพังงา โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราช ที่โบราณสถานเขาคา 

อาํเภอสชิล มหีลกัฐานเกีย่วกับศาสนาพราหมณทัง้อาคารและโบราณวัตถุ ในสวนของโบราณวัตถุทีเ่ปนหลกัฐานสําคัญ

คือ ศิวลึงค โยนิลึงค ทั้งสองอยางนี้จะอยูคูกัน สิ่งสําคัญที่กลาวถึงกันมากคือ ลึงคบรรพต หรือ สวยัมภู ซึ่งเชื่อวา
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เปนสิง่ทีเ่ทพสราง สวยมัภหูรอืลงึคบรรพตจะมไีมกีแ่หงในโลกนี ้การรายราํหรอืนาฏศลิปทีม่คีวามยากหรอืพสิดารนัน้

จะเปนการถวายเทพเจา จึงเชื่อวาโนราหรือการรํามโนหรามีมานานแลวตั้งแตครั้ง ตามพรลิงค เมืองหรืออาณาจักร

ไทยภาคใตโบราณ ในสมัยตอมาราว พ.ศ. ๑๒๐๐ เศษ จึงเกิดศูนยกลางปกครองใหมในภาคใตของไทยคือ ศรีวิชัย

นักประวัติศาสตรและโบราณคดีไทยและตางประเทศยังมีความเห็นตางกันออกไปบางวา ศูนยกลางอยูที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช บางวาไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีบางวาปาเล็มบงั ประเทศอินโดนเีซยี และตอมาราว พ.ศ. ๑๕๐๐ เศษ 

ก็เกิดศูนยการปกครองภาคใตในที่เดิมคือที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปจจุบัน เขตอําเภอลานสกา อําเภอทาศาลา 

และอําเภอเมือง ชื่อวา ศรีธรรมราชหรือศรีธรรมราชมหานครหรือนครศรีธรรมราช เพราะทั้งสามชื่อปรากฏอยู

ในตํานานเมืองนครศรีธรรมราชและตํานานพระบรมธาตุฉบับสมุดขอย (บุด) หอสมุดแหงชาติ ในพงศาวดารโยนก

ใชวา ศิริธรรมนคร อีกทั้งยังปรากฏในหนังสือชินกาลมาลีปกรณของพระโพธิรังษีอีกดวย จากความเจริญรุงเรือง

ที่ยาวนานตั้งแตกอน พ.ศ. ๕๐๐ ถึงประมาณ พ.ศ. ๑๙๐๐ (ปลายสมัยสุโขทัย) นับเวลาประมาณ ๑,๔๐๐ ป 

ของเมืองในดินแดนไทยภาคใตนี้เอง จึงเช่ือวามโนราหหรือโนราไดเกิดขึ้นมายาวนานควบคูกับการเกิดเมืองหรือ

อาณาจักรในภาคใตอยางนอย ๓ อาณาจักร

 การรําหรือนาฏยการน้ัน มอียูในวิถชีวีติของผูทีน่บัถือศาสนาพราหมณหรอืฮินดูและศาสนาพุทธ ดงัหลกัฐาน

ของรปูปน รปูหลอ ทาราํตาง ๆ อกีทัง้มเีรือ่งราวของชาดกเรือ่ง มโนหราชาฏก สธุนชาฏก ในคมัภรีพระพทุธศาสนา 

และชาดกเร่ืองนีม้แีพรหลายในชนชาติในเอเชีย ไมวาอนิโดนเีซยี พมา ไทย ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม และแตละชาติ

ที่กลาวจะมีทารําท่ีใกลเคียงกับโนรา อีกทั้งดนตรีประกอบการรายรําก็มีความใกลเคียงกันมาก โดยเฉพาะการรํา

ของอินโดนีเซีย สิ่งท่ีนาพิจารณา คือ ดนตรีของอินเดียและศรีลังกาจะมีเสียงและทํานอง จังหวะใกลเคียงมโนหรา

หรอืโนรามาก จงึเช่ือไดวาศลิปะการแสดงน้ีมมีายาวนานแลว ไทยภาคใตนาจะรับอทิธพิลดานการรําโนราและดนตรี

สวนหนึง่จากอนิเดยีชาตทิีรุ่งเรอืงในดานศลิปะและวฒันธรรม และมกีารประยกุตปรบัแปลงใหมคีวามงดงาม เนบินาบ

นาดู ดนตรีมีความไพเราะชวนฟงยิ่งขึ้น

  

การแสดงโนราของขุนอุปถัมภนรากร (พุมเทวา) ณ โรงละครแหงชาติ เม่ือวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๑๘

 การรําโนราหรอืมโนหรานัน้จะตองมกีารฝกฝนกนัตัง้แตเด็ก ๆ จงึจะไดผลเพราะจะมีความงายในการฝกมือ

เทาใหมคีวามออนชอยไดงาย กลาวกันวากระดูกออน บางคนกลาววาการฝกโนราตอง หกัมอื หกัตนี นัน่คอืพยายาม

ดัดมือ ดัดเทา ใหมีความออนตัวในการรายรําหรือเคล่ือนไหว การฝกใหมือมีวงโคงสวยงามเมื่อรํา บางคนกลาววา
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๖๕

ตองฝกดวยการเอาฝามือคอย ๆ ดันลงในพรก (กะลา) ใหลงใหมากที่สุดใหได หลังจากนี้ก็จะมีการสอนทารําตาง ๆ 

อีกจํานวนมาก ผูที่ฝกรําโนราจึงเปนผูที่ตองมีความอดทน ความพยายามและสูจึงจะประสบความสําเร็จในการรํา

โนรา กลาวไดวาผูที่รําโนราไดคือผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมในดานดังกลาวอยางแทจริง นอกจากนี้ยังเกิดคุณธรรม

จริยธรรมดานรูหนาที่ มีวินัย และความสามัคคีอีกดวย การรําโนราจึงเปนสิ่งท่ีควรจะไดถายทอดสูคนรุงหลังตอไป 

เพราะเปนศิลปะการแสดงที่เปยมดวยคุณคา

มโนหรา

 มโนหราหรือโนราคณะหนึ่ง ๆ จะประกอบดวยนายโรง จะเปนชายหรือหญิงก็ได ผูแสดงคนอื่น ๆ อีก

ประมาณ ๑๐ คน หากเฉพาะรายรําไมแสดงเรื่องก็จะไมมากกวานี้ ตัวสําคัญของการรําโนรา เชน นางมโนหรา

หรือโนรา (กรณีรําคลองหงส) และพระสุธน และพรานบุญ เปนตน หากมีการรําชุดอื่น ๆ เชน แทงเข (แทงจระเข) 

และเฆ่ียนพราย ก็จะมีจํานวนเพ่ิมขึ้น การรําโนรามีความนาสนใจอยางย่ิงเพราะนอกจากการวาบทหรือขับบท

ที่ไพเราะชวนฟงแลว ยังมีการออกทารําท่ีชวนชมชวนดูอยางยิ่ง ดนตรีก็มีความไพเราะดวยความกลมกลืนผสาน

สอดเสียงรับอยางลงตัว ดนตรีของโนราไดแก ป กลอง ทับ ฉิ่ง และโหมง อาจจะมีแกระในบางคณะ แตในปจจุบัน

มกีารนําเอาดนตรีแบบตะวันตกเขาไปรวมดวย เชน อเิลก็โทน และกีตาร เปนตน ถาผูเลนมคีวามสามารถในการเลน

และฝกซอมกันเพียงพอ เสียงของดนตรีก็จะมีความไพเราะฟงแปลกออกไป แตถาผูเลนดนตรีตะวันตกดังกลาวไม

ชํานาญพอก็จะทําใหเสียงดนตรีโนราไมไพเราะชวนฟง จะทําใหผูชมอยูหนาโรงโนราไมนาน และจะเปนคณะโนรา

ที่มีคนรับไปแสดงนอย การท่ีมีดนตรีตะวันตกเขาไปในการเลนดนตรีโนราคงเพราะตองการใหเห็นความแปลกใหม 

อกีทัง้เปนการเอาใจคนไทยรุนใหมทีม่คีวามคุนเคยกับดนตรีตะวนัตก ไมวาอเิลก็โทนหรือกตีาร อยางไรก็ตามแมจะมี

ดนตรีตะวันตกเขาไปรวมดวย ถาผูเลนดนตรีหรือลูกคูมีความชํานาญดังกลาว ก็จะทําใหเสียงดนตรีมีความไพเราะ

เราใจได แตทัง้นีด้นตรเีครือ่งหาจะตองคงอยูในดนตรโีนรา เพราะเปนดนตรทีีบ่รรพชนไทยไดสรางสรรคสบืทอดเอาไว

ตลอดมาจนปจจุบัน 
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๖๖

มะโยง

  ๑.๕ มะโยง
  มะโยงเปนศลิปการแสดงท่ีคลายกับมโนหราหรือโนราท่ีมอียูในภาคใตตัง้แตสมยัโบราณแลว ทาในการรํา
มะโยงนั้นอาจจะไมซับซอนฝกยากอยางมโนหรา บางทีก็เรียกการรํามะโยงวา เตนมะโยง ศิปละการแสดงมะโยง
มกีารเผยแพรไปในหลายจงัหวดัภาคใต เชน สงขลา พทัลงุ และนครศรธีรรมราช เปนตน ภายหลงัความนยิมในการ
เลนมะโยงลดลงไป มีการเลนนอยลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใตตอนกลางที่เคยไดดูการเลนมะโยงจากการเลนของ
คนในพื้นที่เองกลับไมเห็น ยังคงมีอยูบางในพื้นที่ชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต การรํามะโยงมีอยูทั้งในกลุมไทย
มสุลมิ และกลุมไทยพทุธ มะโยงจงึเปนศลิปะการแสดงรวมของพีน่องไทยสองศาสนา จงึเปนการแสดงท่ีควรจะไดรบั
การเอาใจใสและมีการถายทอดศิลปะการแสดงน้ีเอาไวใหลกูหลานไทยในจังหวดัชายแดนไทยภาคใต ไดสบืทอดตอไป 
และใหคุณคาทางดานจิตใจ และเกิดความสัมพันธอันดีระหวางพ่ีนองไทยสองศาสนา

ดิเกรฮูลู

  ๑.๖ ดิเกรฮูลู

  ดิเกรฮูลู เปนการแสดงของพี่นองชาวไทยเชื้อสายมลายูเปนสวนใหญ ในการแสดงจะเปนออกทา
ตามจังหวะดนตรีเปนทาตาง ๆ สวนมากจะเปนทาที่เกี่ยวกับอาชีพ โดยเฉพาะอยางย่ิงเก่ียวกับการประมง เชน 
ทาพายเรือ ทาปลาวายนํ้า และทาวางอวน เปนตน การประดิษฐคิดทาตาง ๆ ขึ้นอยูกับหัวหนาคณะเปนหลัก 
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๖๗

ในการออกทาตาง ๆ จะออกทาเหมอืนกนัทกุคน ในการแสดงคร้ังหนึง่ ๆ จะมผีูแสดงหลายคนออกมาแสดงพรอม ๆ กนั 
สวนมากมักจะเปนการนั่งและออกทาตาง ๆ ใชอวัยวะสวนตาง ๆ แสดงการเคล่ือนไหวอยางมีชีวิตชีวา ตั้งแตศีรษะ
ถึงเขา เมื่อทําไดสอดคลองกับเสียงดนตรี อันไดแก รํามะนา ไวโอลิน แลวจะทําใหนาดูมาก การแสดงดิเกรฮูลู
เมือ่กอนจะมอียูในกลุมของพีน่องมสุลมิ แตภายหลงัพีน่องไทยพทุธกไ็ดรบัศลิปะการแสดงน้ีมาดวย โดยเฉพาะอยางยิง่
ในสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ดวยเห็นวาดิเกรฮูลูเปนการแสดงที่มีคุณคาและ
สนกุสนาน หนวยงานราชการในกระทรวงวฒันธรรม และกระทรวงศกึษาไดจดัการประกวดกานแสดงดเิกรฮลูอูยูบาง 
ทาํใหการแสดงชนิดนีม้กีารเผยแพรขึน้ไปในภาคกลาง และภาคอ่ืน ๆ ของไทย ยิง่มกีารถายทอดรายการวิทยโุทรทัศน
ดวยแลว ยิ่งทําใหเปนที่รูจักมากข้ึน จนบางคนออกทาทางเลียนแบบในขณะที่ชม ทั้ง ๆ ที่เพ่ิงไดเห็นหรือไดชม
ทั้งนี้คงเปนเพราะความสนุกครึกคร้ืนในลีลาจังหวะน่ันเอง ดิเกรฮูลูระดับอาชีพท่ีมีชื่อเสียงมากช่ือ มะยะหา 
บานอยูจงัหวดัยะลา เปนผูประยุกตดเิกรฮลูไูดด ีทัง้การคิดทาร่าํเพ่ิมจากท่ีมมีาแตเดมิ และการคิดเนือ้รอง โดยเฉพาะ
อยางยิง่เนือ้รองทีเ่กีย่วกบัการเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัและพระราชวงศ มะยะหาจะขบัรองเสมอ 
ในการขับรองจะมีทั้งสองภาษาคือภาษามลายูและภาษาไทย หรือภาษาสยาม บางครั้งรองเปนภาษามลายูจบกอน
แลวรองแปลเปนภาษาไทย ทําใหมีเสียงปรบมือดวยความชอบใจ (บางคร้ังแปลรองประโยคตอประโยค) ดิเกรฮูลู
คณะมะยะหาไปแสดงในจงัหวดัตาง ๆ ในภาคใตอยูบอยครัง้ อกีท้ังไดรบัเชญิใหไปออกรายการวทิยโุทรทศันหลายชอง 
จงึทาํใหเปนทีรู่จกัของคนไทยภาคใตและคนไทยภาคอืน่ ๆ พอสมควร ดวยเหตทุีศ่ลิปะการแสดงชนดินีม้คีวามนาสนใจ
และสรางบรรยากาศความเปนมิตรไดดี จึงเห็นวาควรจะไดมีการสงเสริมใหศิลปะการแสดงมีอยูในกลุมของคนไทย
จังหวัดชายแดนไทยภาคใตและจังหวัดอื่น ๆ ของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานศึกษา ควรจะไดมีการสอน
ถายทอดไว มิใหหายไป

รําสิละ

  ๑.๗ การรําสิละ

  การรําสิละ เปนการแสดงอยางหนึ่งในเชิงการตอสู แสดงใหเห็นถึงความมีศิลปะในการตอสูดวยอวัยวะ
ตาง ๆ ในรางกายลักษณะเดียวกับมวยไทย แตสิละจะไมกําหมัด การออกทาเยื้องยางกรีดกราย การหันตัวกลับ
ดวยทาทางท่ีสงา ทําใหผูไดเห็นการรําสิละมีความเพลิดเพลินเจริญตาและมีความสุขใจ ตอมามีการบรรจุการรํา
หรือการตอสูแบบสิละเขาเปนกีฬาอยางหนึ่งในระดับชาติ จึงทําใหการรําสิละมีความแพรหลาย ทั้งในสถานศึกษา 
และวงการกีฬา จึงเชื่อวาสิละซึ่งเปนทั้งศิลปะการแสดงและกีฬาอยูในวัฒนธรรมไทย และในจิตใจของคนไทยสืบไป
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๖๘

รํากริช

๑.๘ การรํากริช

  กริช เปนอาวุธสําคัญของคนไทยภาคใตและชาวชวา มลายู เพราะเปนสัญลักษณของอํานาจ ผูที่อยู

ในระดบัชัน้ปกครองจะมกีรชิทีม่ศีกัดิต์างกนัจากสงูลดลงมาตามลาํดบั การดขูัน้ของกรชิจะดูกนัทีด่ามและคดของกรชิ 

ชนชั้นปกครองสมัยกอนจะเหน็บกริชเปนอาวุธประจําตัวจนเปนเคร่ืองประดับอยางหน่ึง กริชจะเปนสัญลักษณของ

อํานาจและการปกครองทั้งในภาคใตตอนลาง และตอนกลางในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง เปนตน 

ดวยความสําคญัของกริช ซึง่เปนอาวุธในการตอสูของลูกผูชายอยางหน่ึงนีเ้อง จงึทาํใหเกิดการรํากริช เปนการแสดงออก

ถึงศิลปะอยางหนึ่ง การเกิดศิลปะการแสดงทาลีลารํากริชขึ้นมา คงจะเกิดจากความงามในการตอสูดวยกริช

ในสมยักอนนัน่เอง ในการตอสูจะมทีาตาง ๆ เหมอืนกบัทาการตอสูดวยดาบนัน่เอง และมกีารสอนกนัเปนสํานกัวชิากรชิ

เชนเดียวกัน ปจจุบันกริชลดบทบาทหนาที่ลงไปมาก แตยังมีการเก็บกริชเอาไวเพื่อเปนส่ิงประดับบานอยางหนึ่ง 

สวนการรํากริชยังคงมีใหเห็นอยูบาง ศิลปะการรํากริชจึงเปนอีกเรื่องหนึ่ง ที่ควรจะไดมีการสอนสืบทอดกันตอไป 

เพราะนอกจากมีคุณคาในแงการเกิดสมาธิทําใหจิตใจดี รักษาจิตใจ และออกกําลังกายแลว ยังเปนศิลปสัมพันธ 

และกฬีาสัมพนัธทีด่ไีดดวย ทัง้นีก้ารใหความเอาใจใส สงเสรมิใหมกีารเรยีนการสอนในสถานศึกษา หรือตัง้ศนูยการฝก

อยางมวยไทยเชื่อวาจะมีผูเขาฝกเพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมอยางนี้เอาไวตอไป หากปลอยนานไปผูที่มีความรู

ความเขาใจในเรื่องนี้ก็จะมีนอยลงทุกที หากไมรีบดําเนินการสงเสริมจะทําใหวัฒนธรรมอันดีงามนี้จะหายไป อยาง

นาเสียดาย



ÁÔμÔÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ �áÅÐÀÒ¾Í¹Ò¤μ ¤×¹ÊÙ‹ÊÑ¹μÔ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

๖๙

ลิเกปา

  ๑.๙ ลิเกปา

  ลเิกปา เปนการแสดงทีม่คีวามใกลเคยีงกบัโนรา มะโยง และร็องแงง็ ทัง้นีค้งเกดิจากการผสมผสานของ

ศลิปะการแสดงหลายอยาง การเกดิของลเิกปาเกดิจากชาวอนิเดียท่ีมาคาขายในประเทศไทย เมือ่มาอยูประเทศไทย

ก็มีภรรยาเปนชาวไทยมุสลิม แมวาลิเกปาจะเกิดขึ้นทางฝงตะวันตก คืออันดามันพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ แตศิลปะ

การแสดงน้ีไดแพรหลายในภาคใตหลายจังหวดั ทีน่าสนใจคือแมจะใชภาษาไทยในการขับบทและเจรจา แตมคีวามเปน

อินเดีย และชวา มลายู ในสําเนียงและภาษา การแตงกายทั้ง แขกแดง และยาหยี เปนตัวแทนของชาวอินเดียและ

ไทยมุสลิม สวนเจาเมืองและเสนา แสดงถึงความเปนไทย สวนดนตรีก็มีรํามะนา กลอง และโหมง ฉิ่ง อาจจะมีสีซอ

และปดวยคลายดนตรมีโนหรา แตมรีาํมะนาของดเิกรฮลูแูละรอ็งแงง็ ลเิกปาจงึเปนศลิปะการแสดงทีน่าจะมกีารฟนฟู 

เพื่อใหสืบทอดตอไปสูรุนลูกหลาน และเพื่อใหเปนศิลปสัมพันธของพี่นองจังหวัดชายแดนไทยภาคใต ดวยการแสดง

ลิเกปาจะมีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมของพ่ีนองไทยในจังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางดี ขณะนี้มีคณะลิเกปา

ในภาคใตเพียงสามส่ีคณะ หากไมมลีเิกปาคณะดังกลาวน้ีศลิปะการแสดงลิเกปาก็คงจะหาดูไดยาก และภูมปิญญาไทย

ดานการแสดงลักษณะนี้ก็จะหายไปจากประเทศไทย
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 มัสยิดกลาง จังหวัดปตตานี เด็กมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต

ÀÒÉÒ

 ภาษาท่ีใชพูดกันในชีวิตประจําวันในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยมีอยู ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย 

ภาษามลาย ูและภาษาจนี ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ยะลา ปตตาน ีและนราธวิาสจะมกีารใชภาษามลายมูาก

เพราะมีพี่นองไทยเชื้อสายมลายู นับถือศาสนาอิสลามจํานวนมาก ดังนั้นในการสงเสริมการสอนภาษาจึงตองมี

พรอม ๆ กันไปท้ังภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาจีน อยางไรก็ตาม ดวยภาษาไทยเปนภาษาท่ีใชเพื่อการ

สื่อสารกลางของคนไทย ในประเทศไทยก็ควรสงเสริมใหมีการพูดภาษาไทยใหไดและถูกตอง ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน

ของพ่ีนองชาวไทยท่ีอยูในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนไทยภาคใตน่ันเอง เมื่อส่ือภาษากันไดแลวจะทําใหเกิดความสําเร็จ

ในสิง่ตาง ๆ ไมวาการติดตองาน การทําธุรกิจ การศึกษาและการมีปฏิสมัพันธทีด่ตีอกัน อนัจะนําไปสูการสรางสรรค

สงัคมไทยใหเกดิความรมเยน็เปนสขุตลอดไป และทําใหสงัคมไทย ประเทศไทยมีความม่ันคง แตทัง้นีจ้ะตองไมละเลย

ในการศกึษาภาษาทีใ่ชสือ่สารกนัในชวีติประจาํวนัดวย คอื ภาษามลาย ูและภาษาจนี ดวยมพีีน่องไทยเชือ้สายมลายู

และจีนอยูจํานวนไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งไทยเชื้อสายมลายูที่มีอยูจํานวนมาก นอกจากการสงเสริมภาษามลายู

และจนีในกลุมของผูคนทีอ่ยูในพืน้ทีด่งักลาวแลว ควรจะไดสงเสรมิใหขาราชการทีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีท่ีม่คีวามสมัพนัธ

กับความเปนอยูของพ่ีนองชาวไทยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนไทยภาคใต ศึกษาภาษามลายูและภาษาจีนใหใชในการ

สื่อสารได หากสภาพการใชภาษาท้ัง ๓ ภาษา ในเขตพื้นที่ดังกลาวนี้เปนดังท่ีเสนอความเห็นไว เชื่อวาความเขาใจ

ตอกันระหวางผูคนในสังคมในเขตพื้นที่กับผูปฏิบัติราชการจะมีมากข้ึน และเปนท่ีมาของความสัมพันธที่ดีระหวาง

ประชาชนกับรัฐ เพราะชวยลดความไมเขาใจตอกันไดมากขึ้น ปญหาตาง ๆ ก็จะลดลงไปไดระดับหนึ่ง

 ภาษามลายูเบื้องตนที่ขาราชการและพนักงานของรัฐควรจะไดศึกษาและพูดสื่อสารใหได คือ การทักทาย 

สิง่ของเคร่ืองใช และอาหารการกิน หากพดูสือ่สารไดมากกวานีก้จ็ะเปนส่ิงทีด่ ีทัง้นีเ้พราะภาษายอมทาํใหเขาใจกนัได 

และมีความสัมพันธที่ดตีอกันมากกวาพูดกันคนละสําเนียงภาษา

 อยางไรก็ตามในการสอนภาษาไทยในกลุมพี่นองชาวไทยมุสลิมนั้น ควรจะไดสรางความเขาใจที่ถูกตองวา

หากมคีวามสามารถในการพดูสือ่สารภาษาไทยไดแลวจะเกดิประโยชนและคณุคาอยางไรบาง ในการศกึษาภาษาไทย

นอกจากในช้ันเรียนหรือที่เปนทางการแลว สื่อตาง ๆ ก็ควรจะไดทําหนาที่นี้ใหมากขึ้น ไมวาสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ และ

วิทยุโทรทัศนก็ตาม และจะตองดําเนินการอยางมีคุณภาพดวย ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยภาคใตตอง

สงเสริมทั้งภาษาไทยกลาง และภาษาไทยภาคใต เพราะในสภาพจริงคนไทยภาตใตสวนใหญใชภาษาไทยภาคใต 
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(สําเนียงไทยใต) อยู มีสวนหน่ึงท่ีพูดภาษาไทยกลาง สวนในดานการเขีียนภาษาไทยน้ันเชื่อวาหากผูที่เกี่ยวของ

ทุกฝายใหความสนใจ แลวก็จะลดปญหาลงไปได สิ่งสําคัญคือหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมวา กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงพัฒนาความม่ันคงของมนุษยและสังคม จะตองดําเนินการอยางจริงจัง จริงใจ 

และเขาถึง ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หากทําไดดังนี้แลว ปญหาในเร่ืองการใชภาษาไทย

เพ่ือการส่ือสาร (พดูและเขียน) ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนไทยภาคใตกจ็ะไมมปีญหา และเกิดส่ิงทีด่ตีามมาอยางตอเนือ่ง 

 ในการสอนภาษาไทยใหกบัเยาวชนในจังหวดัชายแดนภาคใต จะตองคัดเลือกครูภาษาไทยท่ีเกงในดานภาษา 

พอสมควร ออกเสียงไดถูกตองชัดเจน อานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดไพเราะชวนฟง อีกทั้งมีอุดมการณที่จะ

เสยีสละแกสงัคมมคีณุธรรมจริยธรรมในดานความเมตตากรุณา หนาท่ีและมวีนิยั หากไดครูทีไ่มคอยเกงและไมคอยมี

อดุมการณ และคุณธรรมจริยธรรมมากพอ การท่ีจะทําใหเยาวชนไดรบัความรู ความเขาใจภาษาไทยจนถึงข้ันปฏิบตัิ

ไดดทีัง้การพูดการอานและการเขียนคงเปนไปไดยาก และจะทําใหสภาพการใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารของเยาวชน

และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยมีสภาพอยางทีผ่านมาและเปนอยู ถงึเวลาแลวทีจ่ะตองปฏิรปูการสอน

ภาษาไทยในจงัหวดัชายแดนไทยภาคใตใหมสีภาพทีม่คีณุภาพมากพอ ทัง้นีเ้พราะภาษาไทยเปนส่ือสาํคญัในการตดิตอ

ของพี่นองชาวไทยไมวาจะนับถือศาสนาใด ดังนั้นทางราชการตองรีบดําเนินการโดยมิตองลังเลในการที่จะจาย

คาตอบแทนใหสูงกวาครูในจังหวัดอ่ืน ๆ เพราะครูในจังหวัดชายแดนไทยภาคใตจะตองเส่ียงภัยกับสภาพความ

ขัดแยง ความไมเขาใจที่สั่งสมหมักหมมมาเปนเวลานานรวมอายุคน ขืนปลอยใหสภาพขัดแยงดําเนินตอไปโดยไมใช

มติวิฒันธรรมทางภาษาเขาไปแกไขปญหารวมดวย อนาคตของจังหวัดชายแดนไทยภาคใตคอืการแตกแยกและปญหา

สารพดัจะเกดิตดิตามมา รฐับาลจะตองใหความเอาใจใสใหมาก ๆ จะตองยอมทุมเทงบประมาณเพ่ือการสอนภาษาไทย

และภาษาที่มีใชอยูในพื้นที่ ตลอดจนการศึกษาในดานตาง ๆ ใหมากและดําเนินการอยางจริงจัง ดวยวิธีการ เขาใจ 

เขาถึง และพัฒนา ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหได ปฏิบัติไดเกินรอยละหาสิบเม่ือไร

ปลายดามขวานของไทยก็จะเปนแผนดินแหงความสงบสุข และสันติเมื่อนั้น

 ทั้งนี้เร่ืองการดูแลความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพย ทางราชการจะตองดําเนินการใหควบคูกันไปดวย 

ไมเชนนัน้ครภูาษาไทยหรอืขาราชการทีเ่กงท่ีดจีะไมกลาเขาไปปฏบิตังิานในพืน้ทีช่ายแดนไทยภาคใต วธิกีารในการสอน

ภาษาไทยนอกจากสอนในช้ันเรียนแลว การสอนผานส่ือดวยการจัดรายการวิทยุ วิทยุโทรทัศนนั้นเปนสิ่งที่ทําได 

และไดผลในวงกวาง ดงันัน้รฐัหรอืราชการจะตองสงเสริมสนบัสนนุรายการการใชภาษาไทย และภาษาท่ีเกีย่วของทีใ่ช

ในจังหวัดชายแดนไทยภาคใต โดยอยาไปคิดเรื่องคาเวลา เพราะการดําเนินการรายการภาษาไทยผานสื่อนั้นทําเพื่อ

ชาติและประเทศ หากมัวคิดคาเวลาเพื่อบํารุงสถานีวิทยุ และวิทยุโทรทัศนแลว เมื่อใดรายการสอนผานสื่อจะไดเกิด

สกัท ีในภาคใตขณะน้ีมรีายการภาษาไทยผานสือ่วทิย ุและวทิยโุทรทศันทีท่าํโดยเฉพาะอยูรายการเดยีว คอื คุยภาษา

หาสาร ดําเนินการโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รายการนี้ถายทอดวิทยุโทรทัศน 

๓ สถานี คือ ชอง ๑๑ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา (หาดใหญ) จึงทําใหภาษาไทยภาคใตไดเผยแพร

ผานหูผานตาคนไทยครอบคลุมแทบทุกจังหวัดในภาคใต และยังแพรภาพเขาไปถึงตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย 

เชน เคดาห (ไทรบุรี) กลันตัน และปะหัง เปนตน จึงเห็นวาการใชสื่อใหเปนประโยชนจึงเปนเร่ืองสําคัญมาก 

หากมวัคดิแตจะหาโฆษณาคาบาํรงุสถานวีทิยหุรือวทิยโุทรทศันโดยไมคาํนงึถงึดานภาษา ซึง่เปนศลิปะและวฒันธรรม

อันเปนหัวใจของชาติประเทศแลว จะหวังความสันติสุขและความม่ันคงของประเทศชาติไดอยางไร พระราชดํารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่วา การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติและประเทศ 

จะเกิดขึ้นไดอยางไร
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 วรรณกรรมเปนสิ่งท่ีคนสรางสรรคขึ้นมาจากภาษาเปนความเฉลียวฉลาดของคนในกลุมชาติพันธุตาง ๆ 

ในกลุมของชนชาติพันธุไทย มีภาษาไทยเพ่ือสรางสรรควรรณกรรมไทยมาอยางตอเน่ืองนับพันปเปนอยางนอย 

วรรณกรรมไทยในภาคใตมีทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะ (Oral Literature) และวรรณกรรมลายลักษณ (Tradition or 

Literary Literature) วรรณกรรมทั้ง ๒ อยางนี้มีอยูจํานวนไมนอย ในสวนของจังหวัดชายแดนไทยภาคใต 

มีวรรณกรรมไทยที่นาจํานําไปใชศึกษาเพื่อสรางความเขาใจ ความรูสึกรักตอวัฒนธรรมไทยและสังคมไทยมีดังนี้

วรรณกรรมมุขปาฐะ

 วรรณกรรมมุขปาฐะ เปนวรรณกรรมท่ีมีการจดจําติดตอกันมาและถายทอดดวยปากคือการพูด รวมท้ัง

วรรณกรรมท่ีเกิดขึ้นดวยการขับหรือการรองดวยปฏิภาณไหวพริบในทันทีทันใด โดยไมมีการเขียนกอน ไมวาจะเปน

บทรองสัน้ ๆ หรอืขนาดยาว จนเปนการแสดงวรรณกรรมมขุปาฐะ ในจงัหวดัชายแดนภาคใตของไทยกค็งมอียูเฉพาะ

จํานวนหนึ่ง สวนอีกจํานวนหนึ่งเปนวรรณกรรมมุขปาฐะที่มีรวมกันของคนไทยภาคใต วรรณกรรมมุขปาฐะ เชน  

เพลงรองเรือ (เพลงกลอมเด็ก) ปริศนาคําทาย นิทาน และคํากลอนขนาดสั้น เปนตน ดังตัวอยางวรรณกรรม

มุขปาฐะตอไปนี้

เพลงรองเรือ

ไปคอน

  ฮาเหอไปคอนเหอ ไปแลพระนอนพระน่ัง

 พระพิงเสาดั้ง หลังคามุงเบื้อง

 เขาไปในหอง ไปแลพระทองพระเคร่ือง

 หลังคามุงเบื้อง ทรงเคร่ืองดอกไมไหว เหอ

ไกเถ่ือน

  ฮาเหอไกเถื่อนเหอ ขันเทือนทั้งบาน

 ลูกสาวขี้คราน นอนใหแมปลุก

 ฉวยไดดามขวาน แยงวานดังพรุก

 นอนใหแมปลุก ลูกสาวขี้ครานการ เหอ

ลูกสาวชาวหัวนอน

  ฮาเหอ ลูกสาวเหอ ลูกสาวชาวหัวนอน

 ใชใหแกงบอน ตั้งแตเชาคมเที่ยง

 ใชใหแกงปลาดุก หมันจุกลงท้ังเงี่ยง

 ตั้งแตเชาคมเที่ยง นํ้าหนาอี้เลี้ยงผัว เหอ
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 เพลงรองเรอืทัง้สามบทน้ี มคีณุคาในดานโบราณคดีและดานคณุธรรม จรยิธรรม บทไปคอนเปนการสะทอนถงึ

การนมสัการพระบรมธาตนุครศรธีรรมราชและไปเคารพบชูาพระปางตาง ๆ ในกลุมของพีน่องไทยพทุธจะนยิมบทนี้ 

เพราะเทากับเปนการรําลึกถึงพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพระทันตธาตุเบื้องซายของพระพุทธเจาบรรจุอยู 

สวนบทที่สองเกี่ยวกับการท่ีแสดงถึงความขยันของหญิงสาวท่ีตองลุกขึ้นแตหัวรุงหลังจากไกขัน เพ่ือทํากิจตาง ๆ 

ทั้งหุงขาว และทํากิจการบานการเรือน ตลอดจนทําบุญใสบาตร ซึ่งเปนการนํามาซึ่งบุญกุศล และบทท่ีสามเกี่ยวกับ

การรูเรื่องเขาใจในการทําอาหารของหญิงสาวชาวใต สาวชาวใตตองมีความสามารถในการทําอาหาร หากทําอาหาร

ไมเปนจะถูกตาํหนิได อยางกรณใีนเพลงรองเรอืเดก็บทนี ้แมบอกใหลกูสาวแกงปลาดกุ แตลกูสาวไมไดสบัเงีย่งปลาดกุ

กอนทีจ่ะใสลงไปในหมอแกง ทาํใหมปีญหาในการรับประทาน เพราะถาไมเหน็กจ็ะถูกเง่ียงปลาดุกแทงปาก บทเพลง

รองเรอืเหลาน้ีแมจะเปนภาษาไทย แตกน็าํไปใชไดเพราะทํานองจะชวยในการกลอมลกูหลาน ซึง่มคีวามไพเราะชวนฟง

ตามความนิยมของคนในภาคใต แมแตพี่นองมุสลิมก็นําไปรองได เพราะในสภาพจริงพ่ีนองชาวไทยเช้ือสายมลายู 

มเีพลงรองเรือท่ีเปนภาษามลายูอยูแลว หากนําเพลงรองเรือไทยภาคใตเปนภาษาไทยไปรองก็คงทําได อยางไรก็ตาม

ความนิยมรองเพลงรองเรือภายหลังจะมีนอยลง เด็ก ๆ รุนหลังจึงไมคอยดังฟงเพลงรองเรือไทยภาคใตสมัยกอน 

ถาจะฟนฟูและรองกันตอไป เชื่อวาเพลงกลอมเด็กจะมีคุณคาตอคนไทยอยางหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจหรือ

จิตวิญญาณ เพราะเพลงรองเรือเปนสิ่งที่มีทวงทํานองเนิบนาบ หากผูรองเสียงดีก็จะยิ่งทําใหนาฟงยิ่งขึ้นไปอีก 

เพลงรองเรอืเปนวรรณกรรมทีก่ลอมเกลาจติใจเดก็ใหมคีวามออนโยนงดงาม ดงัจะเหน็ไดชดัในผูใหญรุนกอนทีไ่ดรบั

การเล้ียงดูดวยเพลงรองเรือมักจะมีจิตใจดี และเปนคนดีของสังคม

 นิทาน (Tale Story)

 นิทานเปนการเลาเรื่องโดยการผูกเรื่องขึ้นมา นิทานเปนส่ิงที่มีมาแตโบราณของมนุษยชาติ ในชาติที่เจริญ

รุงเรืองดานอารยธรรมหลายชาติมีเรื่องเลาหรือนิทาน ไมวา อินเดีย จีน กรีก อียิปต และโรมัน รวมทั้งไทยดวย 

นิทานที่มีชื่อเสียงของโลก เชน นิทานอีสป นิทานชาดก นิทานหกเหล่ียม และนิทานเวตาล เปนตน

 นิทานเปนวรรณกรรมมุขปาฐะ ภายหลังมีคนจดจําไดและนํามาเขียนเอาไวและมีการคัดลอกออกเผยแพร 

แมจะมีเปนตัวเขียน แตนิทานเกิดจากการเลาจึงมีลักษณะเปนมุขปาฐาะ (Oral Literative)

 นิทานที่เลากันในจังหวัดชายแดนไทยภาคใต มีทั้งนิทานที่เปนภาษามลายูและภาษาไทย ในกลุมของพี่นอง

ทั้งสองกลุม ตางก็มีการไปมาหาสู มีสัมพันธตอกันดังนั้นนิทานจึงแพรกระจายอยูในกลุมของพี่นองไทยทั้งพุทธ

และมุสลิม วรรณกรรมเปนสิ่งที่ดีงามจึงเปนสื่อสัมพันธที่จะสรางสรรคในพ่ีนองไทยทุกกลุมไมวาจะนับถือศาสนาใด 

ไมวาจะมีเช้ือสายใด ไทย มลายู จีน หรืออินเดียก็ตาม ทุกคนเกิดในผืนแผนดินไทย เพราะฉะน้ันสิ่งที่มีอยูใน

ประเทศไทยจงึเปนมรดกตกทอดของคนไทยรวมกนัทกุเชือ้ชาติ นทิานทีเ่ลากนัมเีร่ืองตาง ๆ จาํนวนมาก เร่ืองหนึง่ที่

รูจักกันมากในกลุมไทยพุทธและมุสลิม และชาวมลายูในประเทศมาเลเซีย คือ เรื่องหอยสังข ในภาษามลายูใชวา 

กอดังมัส นิทานเรื่องนี้มีวา เจาเมืองมีความปรารถนาจะไดโอรสหรือธิดา แตชายาและสนมไมมีผู ใดมีครรภ 

ชายาเอกทําบุญภาวนาและนั่งสมาธิ เทวดาเห็นถึงคุณงามความดี จึงสงเทพบุตรมาเกิด เมื่อครรภแกคลอดออกมา

เปนหอยสังข ชายาฝายซาย (ชายาองครอง) มีความอิจฉาริษยา จึงจางโหรใหทํานายวาเปนกาลีบานกาลีเมือง 

หากใหอยูในเมืองก็จะเกิดอปัรยีตาง ๆ ตามมา เจาเมืองเช่ือตามท่ีโหรทํานาย จงึเนรเทศชายาเอกและโอรสหอยสังข

ออกจากเมือง ทัง้สององคตองซัดเซพเนจรไปในปาและชนบท ตายายไดรบัไวใหอยูดวย ชายาเอกอาศัยอยูบานตายาย
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ชวยทํางาน ตอมามีความแปลกเกิดขึ้นในบาน คือ มีการหุงขาว เตรียมกับขาวไวที่บานตายายทุกวัน ทั้งท่ีคนอื่น ๆ 

ออกจากบานหมดเหลอืเพยีงแตหอยสงัข เมือ่ชายาเอกกลบัจากทาํไรนาหาผกั ตายายเองกม็ไิดเตรยีมอาหารแตอยางใด 

ชายามีความสงสัยก็แอบดูโดยแกลงทําวาออกจากบานไปทํางาน เมื่อแอบดูอยูก็เห็นเด็กชายตัวนอยออกมาเลน

หนาบาน ก็สงสัยวาแถบน้ีไมมีบานคนอยูใกล ๆ และไมมีเด็กคนใดเคยมาเลย เมื่อแอบดูหลายคร้ังเขาจึงแนใจวา

เดก็คนน้ีคงเก่ียวของกบัหอยสังขหรอืสงัขทองทีน่างประสูตอิอกมา วนัตอมาชายาจึงคอยแอบข้ึนบานมใิหเดก็นอยที่

มวัเลนอยูลานบานรูตวั และเอาไมตหีอยสงัขแตกละเอียด เดก็นอยเมือ่เหน็พระมารดาทุบหอยสังขทีต่นอาศัยอยูแตก 

กร็องไห ชายาปลอบและกอดโอรสไวดวยความรัก ตัง้แตบดันัน้เปนตนมาชายากับหอยสังขกอ็ยูบานตายายดวยความ

ผาสุก

 ชายารองไดรูวาชายาเอกและโอรสอาศยัอยูบานตายาย จงึทูลใหพระสวามสีงทหารไปจับตวัและใหฆาสงัขทอง 

ดวยการนําไปถวงนํ้า เทวดาบันดาลใหพญานาคชวยสังขทองและเนรมิตเรือสําเภาใหพระสังขเดินทางตอ พระสังข

เดนิทางตอไปจนถงึเมอืงนางยักษ นางยกัษรกัเลีย้งไวอยางลกู ในระหวางทีน่างยักษไมอยูสงัขทองเขาไปในหองตาง ๆ 

พบบอเงนิบอทอง ไมเทาวเิศษและรปูเงาะ สงัขทองหรอืพระสงัขกส็วมรปูเงาะและไมเทาวเิศษออกจากเมอืงหนนีางยกัษ 

เพราะถาอยูตอไปสักวันหนึ่งคงมีอันตราย หนีไปอยูเมืองหน่ึง เมืองนี้มีธิดา ๗ องค เจาเมืองตองการใหธิดามีคู 

จงึประกาศใหบรรดาชายหนุมทัง้หลายจากเมอืงตาง ๆ ไปรบัการ เสีย่งพวงมาลา องคสดุทองไมยอมโยนมาลาเสีย่ง

ในรอบแรก ๆ บอกวายังไมมีชายหนุมใดท่ีพึงใจ เจาเมืองจึงใหทหารเท่ียวหาหนุมท้ังเมืองมารวมท้ังสังขทองหรือ

พระสังขดวย ตอนพาตัวพระสังขสวมรูปเงาะและทัดหดูอกไมแดง กวาจะไดตวัมาทหารตองใชดอกไมสแีดงหลอกลอ 

ในที่สุด ธิดาองคสุดทองก็เสี่ยงพวงมาลาลงไปสวมมือเจาเงาะ เจาเมืองทรงพิโรธที่ธิดาองคสุดทองเลือกเจาเงาะเปน

พระสวาม ีจงึทรงใหไปอยูปลายนา สงัขทองอยูกบัธดิาองคสดุทองของเจาเมอืงระยะหนึง่ และพระธดิารูวาภายในราง

ของเจาเงาะนั้นมีเจาชายรูปงามอยูภายใน เมื่อพระสังขเผลอ ธิดาองคสุดทองก็ทําลายรูปเงาะดวยการใชอาวุธสับ

ใหขาด แตกไ็มสามารถทําลายไดจงึเผาไฟจึงจะสาํเร็จ ในทีส่ดุ พระสงัขกบัธดิาองคสดุทองกอ็ยูดวยความสุข หลังจาก

ที่ถูกเจาเมืองทดสอบตาง ๆ ในชวงท่ียังอยูในรูปเงาะ เชน ใหหาเนื่้อหาปลา เปนตน ถาหาไมไดตามจํานวนรับส่ัง

จะถูกลงโทษ พระสังขก็ทําไดทั้งหมด

 นอกจากน้ีเทวดาชวยพระสังขดวยการทาตีคลีกับพระบิดาของธิดา พระสังขตองตีคลีแทนคร้ันชนะก็ไดรับ

การยอมรับจากพระบิดาของธิดาองคที่ ๗ ภายหลังเทวดาตองการใหพระมารดาและพระสังขไดอยูดวยกัน จึงทรง

นมิติฝนขูจะทาํรายพระบดิาพระสงัข พระบดิาพระสงัขจงึไปรับพระมารดากลบัมาอยูวงั ตอมากอ็อกติดตามพระสงัข

ดวยการทีพ่ระมารดาปลอมเปนแมครวั แกะฟกเปนเร่ืองราวพระสงัขและพระนาง พระสงัขเหน็เขากร็ูวาพระมารดา

มาตาม จงึสอบถามจนไดพบกนักพ็ากลบัเมอืง และอยูอยางรมเยน็เปนสุขในทีส่ดุ นทิานเร่ืองสงัขทอง หรือ กอดังมัส 

ในภาษามลายู จงึเปนนทิานรวมของพ่ีนองชาวไทยพุทธและมุสลมิ หากมีการนํานทิานเร่ืองน้ีหรือเร่ืองอ่ืน ๆ ถายทอด

ในสงัคมไทยจังหวัดชายแดนภาคใตใหมกีารรับรูและบันเทิงรวมกัน ไมวาดวยส่ือเอกสารหรือส่ือวทิย ุสือ่วทิยโุทรทัศน 

ซึง่เปนสือ่ทีเ่ขาถงึประชาชนไดงาย เชือ่วาจะทําใหเกดิความรูสกึรวมในวัฒนธรรมดานวรรณกรรมไดด ีหนวยงานท่ีมี

ความเกี่ยวของ หรือรับผิดชอบในเรื่องความเปนอยูของสังคมไทยทุกหนวยควรจะไดรีบดําเนินการใหเกิดมรรคผล 

เพ่ือความอยูอยางปรกติสขุของชาวไทยทุกเช้ือชาติทกุศาสนา ทัง้นีเ้พราะการมีความรูสกึรวมกันในความเปนพีน่องกัน 

มีวัฒนธรรมรวมกันยอมสรางความสัมพันธที่ดีและสรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดข้ึนได
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 เรื่องคนหาปลา

 นทิานเรือ่งคนหาปลาเปน เรือ่งเลากนัมาในภาคใตของประเทศไทยมาเปนเวลานานแลว นทิานเรือ่งนีม้กีาร

แตงเปนเรือ่งส้ันตอมาและถือเปนเรือ่งสัน้ (Short Story) เรือ่งแรกของประเทศไทย เปนเรือ่งทีใ่หคณุคาดานคณุธรรม 

จริยธรรม สอนคนมิใหเปนคนโลภ เห็นแกตัว เนื้อเรื่องมีวา นายกอบใหญ นายใบหูใหญ นายข้ีมูกมาก และ

นายกนแหลมเปนเพ่ือนกัน มีอาชีพทําประมงเพราะอยูริมทะเล สี่สหายจะออกไปหาปลาพรอม ๆ กัน และจะ

แบงปนปลาทีไ่ดเทา ๆ กนัเสมอ จงึทาํใหมคีวามผูกพันกนัตลอดเวลา

 ในการออกหาปลาครั้งนี้สหายทั้งสี่ก็ไปพรอมกันเชนเคย ตางคนตางก็ทําหนาที่ของตน คือ นายใบหูใหญ

มหีนาทีก่างหูเปนใบเพ่ือนาํเรือออกไปหาปลาและนําเรือเขาเม่ือหาปลาเสร็จ นายกอบใหญจะจับปลาไดมากเพราะมี

มอืใหญ นายขีม้กูมากจะใชขีม้กูอดุหากมรีอยรัว่ในเรอื สวนนายกนแหลมกต็องชวยใหเพือ่นมรีายไดดวยแมจะไมคอย

ไดทําอะไรนัก เรือประมงของคนหาปลาส่ีสหายแลนออกไปหาปลา จับไดปลาปริมาณมาก ๆ ทั้งส่ีคนก็ปรึกษากันวา

จะแบงปลากนัอยางไร เมือ่เหน็ไดปลามากตางกอ็ยากไดปลามากกนัทกุคน ไมสามารถแบงไดลงตัวไดอยางครัง้กอน ๆ 

นายกอบใหญอางวาตนเปนคนหายปลาไดมากกวาคนอืน่ ๆ นายใบหใูหญกอ็างวาถาตนไมกางหเูปนใบรบัลมเรอืกแ็ลน

ออกไปหาปลาและแลนเขาฝงไมได นายขี้มูกมากก็อางวาตนใชขี้มูกอุดรูรั่วของเรือทําใหเรือไมจม และนายกนแหลม

กอ็างวาตนก็หาปลาดวยคนหนึง่ อยางไรเสยีตนกต็องไดไมนอยกวาคนอืน่ สีส่หายตางโตเถียงอางสทิธขิองตน จนเกิด

การแยงปลากันในเรอืทัง้ ๆ ทีเ่รอืยงัอยูนอกฝง นายกนแหลมโมโหจงึยกกนขึน้และนัง่กระแทกอยางแรงลงบนทองเรอื 

ทําใหเรือรั่วนํ้าก็ทะลักเขาเรือจนปลากระโดดออกจากเรือไปหมด แมนายขี้มูกมากจะพยายามเอาขี้มูกมายาเรือที่

รูใหญที่นายกนแหลมกระแทก แตก็ไมสามารถอุดรูรั่วได ในที่สุดเรือหาปลาของส่ีสหายก็จมลง สี่สหายหาปลา

จึงตองวายนํ้าเขาฝงโดยทิ้งเรือไวในทะเล และไมไดปลาแมแตตัวเดียวกลับบาน

 นทิานเรือ่งคนหาปลาหรือจะตัง้ชือ่วาสีส่หายนี ้มคีณุคาทางคุณธรรม จรยิธรรม ดานความสามัคค ีความเสียสละ 

และความเมตตา กรุณา หากมีการนําเอานิทานเรื่องนี้ปลูกฝงลงในเยาวชนดวยการอานใหฟง หรือเปดเสียงนิทาน

จากเทปหรือวซีดี ีกค็งจะทําใหเยาวชนไดสมัผสักบัเร่ืองราวท่ีสอนคุณธรรม จริยธรรม อนัจะทําใหจงัหวัดชายแดนไทย

ภาคใตมีเยาวชนที่มีคุณภาพ จริยธรรมมากยิ่งขึ้น นั่นหมายถึงความสุข สงบ ในสังคมไทยภาคใตทั้งระดับจังหวัด

และภาค อันจะทําใหเกิดผลดีโดยรวมของสังคมไทยระดับประเทศ
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ปริศนาคําทาย

 ปริศนาคําทายมีอยูจํานวนมาก ในสวนท่ีเปนภาษามลายูก็มีไมนอย ในสวนท่ีเปนภาษาไทยก็มีอยูมาก 

การเลนปริศนาคําทายทําใหเกิดความสนุกสนานและไดคุณคาในแงของความรู คติธรรมตามมาดวย บางปริศนา

คาํทายจะมีความยากในการหาคําตอบ แตเม่ือฝายท่ีถกูถามตอบไมได ฝายถามก็จะเฉลย แตกอนเฉลยตามวัฒนธรรม

การละเลนกจ็ะมีการทาํใหฝายทีถ่กูถามแสดงการยินยอมตาง ๆ เพือ่ความสนุกสนาน บางทีเปนคาํผวน เพือ่ใหฝายที่

ตอบไมไดไดรบัความอบัอายเลก็นอยวา ยอมไมยอม ถาฝายทีถ่กูถามตอบวา ยอม กจ็ะบอกวา ยอมหมาเผด็ (ผวน) 

เพียงแคนี้ก็จะมีเสียงหัวเราะครื้นเครงในกลุมของผูเลนปริศนาคําทาย ปริศนาคําทาย เชน

 ไอไหรเหอ สองตีนเดินมาแลวหลังคามุงจาก (เฉลย ไก หรือเปด)

 ไอไหรเหอ ตนเทาครก ใบดกระดิน (เฉลย ตะไคร)

 ไอไหรเหอ ตนเทานิ้วกอย พระนั่งหารอยกะไมหัก (เฉลย ตนพริก)

 ไอไหรเหอ แมงคาปากเหล็ก ตัวเล็กเสียงใหญ (เฉลย ปน)

 ไอไหรเหอ มาแตเมืองจีน ตัดหัวตัดตีน คนเอามาใส (เฉลยเสื้อ กางเกง)

 ไอไหรเหอ ไอแดงแยงวานไอดํา ไอดํารองไหนํ้าลายปุด ๆ (เฉลย หุงขาว)

 ปรศินาคาํทายมอียูจาํนวนมาก หากมกีารนาํไปใชในกลุมเยาวชนไมวาในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษานัน้

ถือเช่ือวาจะเกิดผลดีตอสังคมไทย นอกจากน้ีอาจจะในโอกาสตาง ๆ ในกลุมผูใหญก็ยอมจะทําได ทั้งน้ีเพ่ือสราง

กิจกรรมที่กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีไดดวยการใชวรรณกรรมมุขปาฐะ ปริศนาคําทาย

 วรรณกรรมลายลักษณ (Literary Literature)

 วรรณกรรมลายลกัษณอกัษรในภาคใตมอียูจาํนวนมาก และวรรณกรรมเหลานีล้วนแตกระจายอยูในดนิแดนไทย

ภาคใตในวงกวาง ในดินแดนจังหวัดชายแดนไทยภาคใตก็มีอยูสวนหน่ึง แมวาวรรณกรรมลายลักษณสวนใหญจะมี

การแตงขึ้นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสุราษฎรธานี แตก็มีการแพรกระจายออกไปดวยการ

นาํไปสวด หรอือานกันใหกลุมคนท่ีรูจกั โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเกีย่วกับชาดกหรอืศาสนาจะมีการนาํไปสวดและอานกันมาก 

เพราะเช่ือวา การอานวรรณกรรมเหลาน้ีจะทําใหไดบุญหรืออานิสงส อันทําใหเกิดความเปนศิริมงคลตอชีวิตตน

และครอบครัว ตลอดจนหวังนิพพานดวย ดวยมีการอานกันมากจึงมีการคัดลอกจากตนฉบับจํานวนมาก เมื่อกอน

จะเขียนลงบนสมุดขอย หรือภาษาไทยภาคใตเรยีกวาบดุ ยิง่ผูสรางบุด (สมดุขอย) ดวยแลวมกัใหผูเขียนจารขอความ

วา ขอใหพบนิพพาน ในตอนทายเสมอ หากมีการปลูกฝงเรื่องการอานวรรณกรรมลายลักษณวามีคุณคาและไดรับ

อานิสงสแลว เชื่อวาการอานหนังสือ จะมีปริมาณมากขึ้นกวาที่เปนอยู

 ในเรือ่งการศกึษาวรรณกรรมลายลกัษณและการเผยแพรนัน้ กระทรวงศกึษาธกิารและกระทรวงวฒันธรรม 

ควรจะไดรวมแรงรวมใจดําเนินการในเร่ืองนี้ใหมากขึ้น เพื่อความรูสึกวาเปนหนึ่งเดียวกัน จะชวยลดความแตกแยก

ไดสวนหนึ่ง สิ่งที่ไดรับคุณคานอกจากเนื้อเรื่องที่สนุกสนานแลว วรรณกรรมลายลักษณแตละเร่ืองก็มีคติธรรม 

จรยิธรรม แฝงอยูจาํนวนมาก ในการนาํวรรณกรรมลายลักษณเขาไปสอนในสถานศึกษา แลวชีใ้หเหน็ถึงคณุคาตาง ๆ 

ยอมทําใหเยาวชนเห็นความสําคญัและคุณคาได นัน่หมายถึงความสุขสงบในจังหวัดชายแดนไทยภาคใตจะเกิดตามมา 

นอกจากน้ีก็ควรจะไดเผยแพรวรรณกรรมลายลักษณผานส่ือวิทยุ วิทยุโทรทัศน และเอกสาร ทั้งนี้บุคคลที่จะ

ดําเนินการในเร่ืองเหลานี้ใหมีความสําเร็จได ตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
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 วรรณกรรมลายลักษณที่ควรนํามาใชในการสรางสรรคสังคมไทยจังหวัดชายแดนไทยภาคใต จะตองมีทั้งที่

เปนภาษามลายแูละภาษาไทย ในสวนของภาษามลายคูงตองอาศยัผูทีเ่ลาเรยีนมาทางวรรณคดหีรอืวฒันธรรมมลายู 

สวนที่เปนภาษาไทยก็มีผูรูดานวรรณคดีไทยวรรณกรรมไทยอยูจํานวนมาก หากมีการดําเนินการจริงก็คงไมยาก

แตประการใด วรรณกรรมลายลักษณที่เปนภาษามลายูควรจะไดมีการแปลเปนภาษาไทย ที่เปนภาษาไทยก็ควรมี

การแปลเปนภาษามลายู ทัง้นีเ้พือ่ใหวรรณกรรมท้ังสองภาษามีการส่ือสารตอกนัใหมากท่ีสดุ เพือ่จะไดเกิดปฏิสมัพนัธ

อยางยั่งยืน

 วรรณกรรมลายลักษณภาษาไทยท่ีควรจะไดนํามาสรางสัมพันธภาพระหวางชนในชาติ ดังตัวอยางตอไปนี้

 พระรถเมรี

 พระรถเมรีเปนวรรณกรรมลายลักษณที่รูจักกันในชื่อ นางสิบสอง คนไทยภาคใตสวนหนึ่งจะไดรับรูเรื่องนี้

จากการเลาหรืออานใหฟง ดวยเรื่องนี้มีความสนุกสนานจึงทําใหมีผูจดจําเรื่องไดดี และเลาใหฟงตอ ๆ กัน ประหนึ่ง

วรรณกรรมมุขปาฐะ เนื้อเรื่องโดยสรุปมีวา

 สามีภรรยาคูหนึ่งตองการมีบุตรแตทําอยางไรก็ไมมี สามีจึงพาภรรยาไปวัดขอบุตรกับพระดาบส โดยนํา

อาหารและกลวยไปถวายพระดาบส เมือ่เสรจ็จากการถวายอาหารก็ออกปากขอบุตร พระดาบสกบ็อกใหหยบิกอนหนิ

จากปากบอนํ้าในวัดไป ฝายสามีและภรรยาตองการมีบุตรจึงหยิบกอนหินไปหลายกอน ตอมาฝายภรรยามีครรภ

และคลอดลกูออกมาสบิสองคนเปนผูหญงิทัง้หมด หรือเรยีกวานางสบิสอง สามแีละภรรยาเลีย้งธดิาสบิสองดวยความ

เหนื่อยยาก และอาหารก็ตองใชปริมาณมาก จึงปรึกษากันพาธิดาท้ังสิบสองไปทิ้งในปา กอนพาขึ้นเกวียนไปฝายแม

เตรียมขาวใหคนละหอพรอมน้ํา พอก็บอกลูกท้ังสิบสองวาไปเท่ียวปา แลวก็พาลูก ๆ ทัง้สิบสองคนไปในปา และแอบหนี

นัง่เกวยีนกลบับาน โดยแนใจวาลกูสาวทัง้สบิสองคนเดนิทางกลบัไมถกู แตไมนานลกูสาวสบิสองคนกเ็ดินทางกลบัได

ถูกตอง เพราะดูจากเศษอาหารที่ทิ้งไวระหวางทาง พอและแมจึงคิดพาลูกสาวทั้งสิบสองไปทิ้งอีก ครั้งนี้ทําไดสําเร็จ

เพราะลูกสาวทั้งหมดกลับบานไมถูก นางยักษไปพบเขา จึงพาไปอยูเปนลูก

 ตอมานางสบิสองหนยีกัษเพราะกลัวจะถกูกนิ เจาเมอืงพบเขาจึงพาไปอยูในฐานะชายา นางยกัษออกตดิตาม

รูวานางสิบสองอยูที่ใด จึงแปลงรางเขาไปพบเจาเมืองและใชวิทยาอาคมจนไดเปนชายาเจาเมือง ใชกลอุบายและ

มนตเสนหแกแคนนางสิบสองดวยการใหเจาเมืองจับนางสิบสองควักลูกตาขังหองมืดและอดอาหาร นางสิบสอง

ตางตัง้ทองและกนิเนือ้ลกูของแตละคนกนั ยกเวนนองคนสดุทอง (คนทีส่บิสอง) ซอนเน้ือลูก ๆ ของพ่ี ๆ เอาไว แบงปน

ใหพี ่ๆ กนิ สวนลกูตนทีค่ลอดหลงัสดุกแ็อบเลีย้งเอาไว พี ่ๆ และนางคนท่ีสบิสองเองตางกม็องไมเหน็ เพราะถกูควัก

ลูกตาท้ังหมด ครั้นลูกชายโตข้ึนก็อยากไปเท่ียวนอกคุก เทวดาบันดาลใหไปชนไกชนะ ทําใหมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก 

และพระบิดาไดรูวาเปนโอรสจึงทรงรับใหอยูในวัง นางยักษในตําแหนงชายาพระราชารูจงึแกลงใหโอรสช่ือพระรถเสน 

ไปเมืองนางยักษไปเอามะมวงหาวมะนาวโห ที่ธิดายักษชื่อเมรี ใหถือจดหมายไปดวยและสั่งหามเปดเมื่อไปถึงเมือง

ใหธิดายักษเปด โอรสถือจดหมายไประหวางทางพบพระฤษี พวกฤษีรูดวยญาณจึงแปลงสาร (เปลี่ยนขอความใหม) 

จาก ไปถึงวันใหฆาวัน ไปถึงคืนใหฆาคืน เปน ไปถึงวันใหแตงวัน ไปถึงคืนใหแตงคืน เมื่อไปถึงเมืองนางยักษ 

พระรถจึงไดเมรีเปนชายา อยูกันมานานพระรถเสนรําลึกถึงมารดาจึงด่ืมเหลากับเมรี เมรีเมาจึงไดรูวาลูกตามารดา

และปา ๆ อยูท่ีไหน จึงแอบนําลูกตาทั้งหมดหนีกลับเมือง นําลูกตาของมารดาและปา ๆ ไปใสตามเดิม เมรีตาม

พระรถเสนแตตามไมทันเพราะพระรถเสนใชเวทมนตสกัดการติดตามได เมื่อกลับถึงเมืองก็แกแคนนางยักษไดสําเร็จ

เพราะนางยักษหัวใจแตกตาย พระรถเสนก็ไดธิดาเมืองใกลเคียงกันเปนชายา และปกครองเมืองดวยความสุข
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 เรื่องพระรถเมรีหรือนางสิบสองนี้ เปนวรรณกรรมท่ีแพรหลาย หนวยงานที่เกี่ยวของควรจะไดนําเอาเรื่องนี้

หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีความสนุกสนานและมีคุณคาดานคุณธรรม จริยธรรม จัดพิมพเผยแพร หรือขยายผานสือตาง ๆ 

อันจะสงผลดีตอสังคมไทยในจังหวัดชายแดนไทยภาคใต หรือสังคมไทยโดยรวม โดยเฉพาะในสถานศึกษากระทรวง

ศึกษาธิการ ควรนําเอาวรรณกรรมลายลักษณที่มีคุณคาตอบุคคล และสังคมทํานองนี้ ใหเยาวชนไดศึกษาเลาเรียน 

ที่เปนอยูมีการเรียนนอยและตัดตอนส้ัน ๆ เยาวชนยังจับตนชนปลายไมถูกวาอะไรคืออะไร จึงเห็นวาควรจะไดรีบ

ดําเนินการในเร่ืองน้ี คือ การนําเอาวรรณกรรมลายลักษณหรือวรรณคดีไทยเขาไปในหลักสูตรทุกระดับ ใหเยาวชน

ไดศึกษามากข้ึน

 การนาํเอาวฒันธรรมเขาไปในการสรางสิง่ทีด่งีามในเขตชายแดนไทยภาคใต เปนเรือ่งจาํเปนตองรบีทาํอยาง

จรงิจงั เพ่ือความเปนอยูทีส่งบสุขของพ่ีนองชาวไทย จงัหวัดชายแดนภาคใต เพราะวัฒนธรรมยอมสรางความสัมพนัธ

และเปนส่ือที่ดีในการอยูรวมกันอยางพ่ีนอง มีความรูสึกเดียวกันมีความรัก ความผูกพันในวัฒนธรรมของสวนรวม

และเฉพาะที่มีอยูตามความเชื่อของศาสนาที่นับถืออยู การไมเขาใจกันในเร่ืองวัฒนธรรมแลวปฏิบัติผิดพลาดเปนไป

ในทํานองไมใหเกียรติตอกัน ยอมจะนําความไมเขาใจและความขัดแยังตามมา อันจะเปนปญหาตอความสงบสุข

และรมเย็นของคนในสังคม วัฒนธรรมตาง ๆ ไมวาศิลปะการแสดงและดนตรีและวรรณกรรม ยอมเปนสิ่งสําคัญ

ที่จะนําพาใหเกิดความสุขสงบรวมกันไดในสังคมไทยภาคใตจังหวัดชายแดน เชน ยะลา นราธิวาส ปตตานี สตูล 

และสงขลา เมื่อดามขวานมีความปกติสุข สวนตัวขวานก็จะมีความปกติสุขตามไปดวย ความสุขสงบจะเปนส่ิงพึง

ปรารถนาของคนไทย คนไทยอยากเห็นคนไทย ประเทศไทยดํารงอยูอยางรมเย็น จงึเห็นวาควรจะใชมติทิางวัฒนธรรม

ในการสรางสรรคความสงบสขุใหกบัจงัหวดัชายแดนไทยภาคใต และเชือ่วาหากมปีฏบิตัอิยางจริงจังทัง้สถาบนัศกึษา 

ฝายบานเมือง และศาสนา เชื่อวามวลรวมของความสุขของชาวไทยภาคใต และชาวไทยท้ังประเทศก็จะเกิดตามมา

เรื่องชาง

 วรรณกรรมเรื่องชางมีในคัมภีรอินเดีย และมีการนํามาถายทอดใหคนโดยทั่วไปไดรับฟงกัน เปนเร่ืองของ

ความเสยีสละเพือ่ใหคนอืน่มชีวีติอยู เนือ้เรือ่งมวีา

 ชาวเมืองจํานวนหน่ึงไดอพยพหนีไขจากเมืองหน่ึงไปยังอีกเมืองหน่ึง ซึ่งตองเดินทางไกลผานทะเลทราย 

ดวยสภาพของเสนทางทําใหผูคนที่เดินทางมีความเหน็ดเหนื่อย ออนระโหยโรยแรง นํ้าที่เตรียมไวเพื่อดื่มก็รอยหรอ

ลงทุกที จึงตองหานํ้าในทะเลทรายดื่มแตก็หายาก จนเดินทางไปถึงภูเขาลูกหนึ่งพอมีพืชพันธุอยูและมีนํ้าจืดใหดื่ม 

เม่ือไปพบบอนํ้าผูคนตางดีใจและด่ืมนํ้ากันจนอ่ิมทอง ทําใหเกิดความสดช่ืนแจมใสมีเร่ียวแรงท่ีจะเดินทางตอไปได 

แตอาหารที่เตรียมไวกินระหวางทางหมดลง แมจะไดดื่มนํ้าจนพอแตในทองไมมีอาหารอยางอื่นแตอยางใด

 ที่ภูเขาแหงนั้นมีพญาชางซึ่งเปนบริวารของฝูงชางไดรับรูในเร่ืองนี้ สังเกตเห็นคนเดินทางไกลกลุมใหญที่

เดินทางมุงสูภูเขาลูกนี้ พญาชางจึงไปรอพบคนเดินทางอพยพกลุมน้ี และไดบอกวา ทานไปถึงเนินเขาขางหนา 

ทานจะเหน็ชางเชอืกหนึง่นอนตายอยู ทานจะไดใชเปนอาหาร คนอพยพกลุมนีก้รั็บรูและบางสวนกด็ใีจ แตบางสวน

กเ็ฉย ๆ เพราะไมเคยรบัประทานเนือ้ชาง ครัน้คนเดนิทางกลุมนีไ้ปถึงเนนิเขาลกูดงักลาว กพ็บชางนอนตายอยูหนึง่ตวั

จรงิ ๆ ชางทีน่อนตายอยูคอืชางเชอืกทีบ่อกคนเดินทางอพยพนัน่เอง จงึทาํใหผูคนท่ีเดนิทางบางคนท่ีจาํชางเชอืกนีไ้ด

ถงึกบัรองไหซาบซึง้ในความเสยีสละของชางเชอืกนี ้การทีช่างเชอืกดงักลาวเดินขึน้ไปบนหนาผาสงู แลวกระโดดลงสู

เบ้ืองลางเพ่ือใหสิ้นชีวิตเพ่ือรางกายจะไดเปนอาหารของคนเดินทางน้ัน นับวาเปนวีรกรรมอันยิ่งใหญมาก สละได
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แมกระทั่งชีวิตของตนเพื่อบุคคลอื่น คนหรือสัตวที่มีจิตใจประเสริฐเชนนี้ยอมหาไดยากในสังคม ถามีสัตวหรือคนที่มี

ความเสียสละอยางน้ีจํานวนหน่ึง เช่ือวาสังคมน้ัน ๆ ก็จะมีแตความสุขสงบย่ิงข้ึน จึงสมควรอยางย่ิงท่ีจะตองสราง

คนที่มีความเสียสละ ดวยวิธีการนําเอาธรรมะในศาสนาทุกศาสนาท่ีคนในจังหวัดชายแดนไทยภาคใตนับถือเขาไป

ใหถงึจติใจและมีผลในทางปฏิบตัไิมวาจะเปนพทุธ อสิลาม พราหมณและครสิต หรือลทัธคิวามเช่ืออืน่ ๆ ทีส่รางสรรค

คนและสังคม

 เรื่องอิเหนา

 เร่ืองอิเหนาเปนเร่ืองท่ีไทยรับมาจากชวา (อินโดนีเซีย) เปนเร่ืองเกี่ยวกับกษัตริยชวาองคหนึ่งที่มีพระปรีชา

สามารถในการรบอยางยิง่ ขยายอาณาเขตการปกครองไดครอบคลมุพืน้ทีช่วาจาํนวนมาก เมือ่ขยายอาณาเขตไปถงึทีใ่ด

เจาเมืองเดิมกจ็ะยกราชธิดาใหเปนชายา กษตัรยิอหินาแหงกเุรปนจงึเปนกษัตรยิทีม่ชีือ่เสียงเกียรติยศอยางย่ิง เลือ่งลือ

ไปในเขตประเทศใกลเคียง ผูที่สนใจทางเร่ืองราวประวัติศาสตรและวรรณคดีจึงนําเน้ือเร่ืองมาแตงเปนภาษาไทย 

การแตงคร้ังแรกเกิดข้ึนในสมัยอยธุยาผูแตงหรือทรงนิพนธคอื เจาฟาหญงิกณุฑลกับเจาฟาหญิงมกุฎ พระราชธิดาของ

พระเจาอยูหัวบรมโกศ โดยเรียกกันวา อิเหนาใหญ กับ อิเหนาเล็ก ตามองคผูทรงนิพนธ คือองคพี่กับองคนอง 

ใชวาใหญและเล็ก เนื้อเรื่องโดยยอมีวา

 อเิหนาเจาชายแหงกเุรปน เมือ่ทรงเจรญิวยัขึน้ไดทรงหมัน้ (คูตนุาหงนั) กบั เจาหญงิแหงเมอืงดาหลาพระนาม

วาบษุบา ซึง่เปนเจาหญิงทีม่คีวามสวยงามมาก แตในการหม้ันเปนการดําเนนิการของพระราชบิดาและพระราชมารดา

ของทัง้สองฝายโดยทีท่ัง้สองพระองคไมเคยไดเหน็พระพกัตรกนัแตประการใด ตอมาองคชายอเิหนาไดไปเมอืงอืน่ ๆ 

และไดเหน็พระธดิาเมอืงอืน่ ๆ ซึง่มคีวามสวยงามมากเชนกนั องคชายมพีระทัยเคลบิเคลิม้และหลงรัก อยางไรก็ตาม

เมือ่องคชายไดพบกบัเจาหญิงบษุบาคร้ังแรกก็ตะลึงในความสวยงาม ทรงหลุดพระโอษฐและทรงจองพระเนตรอยาง

ไมละจากองคบษุบา ภายหลงักท็รงไดสยมุพรกบับรรดาเจาหญงิเมอืงตาง ๆ ทัง้นีเ้พราะอเิหนาเปนกษตัริยทีม่อีาํนาจ

และรูปงาม อีกทั้งเพียบพรอมดวยความสามารถยากท่ีจะหาองคชายหรือกษัตริยใด ๆ มาเทียบได เร่ืองราวดําเนิน

คละเคลากนัไปทัง้รกัและรบ สดุทายกส็งบลงดวยการท่ีบรรดาเจาหญงิสวนหนึง่ไดรบัตาํแหนงมเหสี คอื ประไหมสุหรี 

มะเดหวี มะโต ลิกู และเหงาหลาหงี ในตอนทายของเร่ืองบุษบาออกบวชบําเพ็ญบุญ อิเหนาตองติดตามเพ่ือให

บุษบากลับไปอยูในวัง เรื่องอิเหนาจะเดินเร่ืองถึงรุนลูก เปนวรรณคดีที่มีความยาวแตถามีการนํามาสรุปเรื่องและ

ถายทอดสูเยาวชนจะทําใหไดประโยชนอยางย่ิง ทัง้นีจ้ะตองเอาบทรอยกรองในเร่ืองมาอานใหฟง และฝกใหเยาวชน

อานทาํนองเสนาะทาํนองตาง ๆ กจ็ะทาํใหไดรบัความสนใจจากเยาวชน ทาํนองอานอาจจะเปนทํานองเสนาะไทยกลาง

ธรรมดา การขับเสภาและการขับบทหนัง (ตะลุง) เปนตน วรรณคดีเรื่องอิเหนานั้นตอมามีการแตงฉบับใหม ไดแก

ฉบบัพระราชนพินธในพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช และอเิหนาฉบบัพระราชนพินธในพระบาท

สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บทละครอิเหนาฉบับนี้ ไดนํามาใชเรียนในสถานศึกษา และมีการนําบทรอยกรอง

ในวรรณคดีไทยเรือ่งนีม้าฝกอานทาํนองเสนาะ ดวยวรรณคดีไทยเร่ืองนีม้คีวามงดงามในเร่ืองบทรอยกรอง จงึสมควร

นํามาฝกอานใหกับเยาวชน ทั้งในจังหวัดชายแดนไทยภาคใต และเยาวชนโดยทั่วไปใหมากขึ้น เพราะจะทําใหไดรับ

รสแหงความไพเราะออนหวานและคตธิรรม อนัจะเปนการกลอมเกลาจติใจใหมคีวามงดงามออนโยนยิง่ขึน้ ซึง่จะเกดิ

ผลดีตอเยาวชนและสังคมโดยรวมทั้งในปจจุบันและอนาคต
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เรื่องรามเกียรติ์

 รามเกียรติ์เปนวรรณคดีสําคัญของประเทศไทยที่นําเนื้อเรื่องในการแตงจาก รามายณ ของอินเดีย 

วรรณคดีไทยเรื่องนี้มีการแตง ๒ สํานวน คือ สํานวนพระราชนิพนธในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช กับสํานวน

พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช สํานวนนี้มีการนํามาใชเรียนในสถานศึกษา

ในระดับตาง ๆ ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยการตัดตอนมาตามที่เห็นสมควร อยางไรก็ตามที่

สอนกันอยูนัน้มกัเปนการสอนแบบพอใหครบตามท่ีกาํหนด มใิหสอนใหเกดิคณุคาในทางภาษาและคุณธรรมจริยธรรม

กันนัก จึงเห็นวาควรจะไดนําเอาเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเปนวรรณคดีที่มีเนื้อเรื่องมาจากอินเดีย และมีอยูในทุกประเทศ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไมวาไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา และลาว ดังนั้นการนําเอาเร่ืองสําคัญอยาง

เรื่องรามเกียรติ์มาสอนและถายทอดส่ิงที่ดีงามใหกับเยาวชนไทย จึงเปนสิ่งที่สมควรอยางยิ่งไมวาจะเปนเยาวชน

ในชายแดนไทยภาคใตหรือเยาวชนไทยท่ัวไป

 เรื่องรามเกียรต์ิมีวา ทาวทศรถมีพระมเหสีเอกและมเหสีรอง มีพระราชโอรสท้ังมเหสีเอกและมเหสีรอง 

คือ พระราม พระลักษณ และพระตรีษรุฒ มเหสีรองทรงตองการใหโอรสของตนคือพระตรีษรุฒไดครองสมบัติ 

จึงทรงทูลขอเอาไว พระทศรถทรงเผลอรับปากไป จึงสงผลใหพระรามตองเสด็จออกจากเมืองไปสูปา พระอนุชาคือ 

พระลกัษณ เสดจ็ตดิตามไปดวยเพราะทรงรกัและเปนหวงพระเชษฐา สวนพระตรษีรตุทรงขอรองพระบาทของพระราม

เอาไวบนพระท่ีนั่ง คอยการเสด็จกลับของพระรามเม่ือครบ ๑๕ ป ตามสัญญาที่พระทศรถทรงใหกับพระชายารอง 

พระราชมารดาของพระตรษีรฒุ พระรามทรงไดนางสดีาทีอ่ยูกบัพระฤษเีปนชายา ตอมากเ็กดิการชงินางสดีาระหวาง

ทศกณัฐ กบัพระราม ดวยทศกัณฐแหงเมอืงลงกาไดรูวาสดีามคีวามงดงามมาก จากคําบอกเลาของขนิษฐาสํามะนกัขา 

ศึกชิงนางระหวางพระรามกับทศกัณฐดําเนินไปอยางตอเนื่อง ฝายพระรามมีพระลักษณและทหารลิงชวยในการรบ 

และแกกลศึก ลิงสําคัญ ๆ เชน หนุมาน องคต พาลี และสุครีพ ตางทําหนาที่ของตนอยางดี ในที่สุดพระรามก็

รบชนะทศกัณฐ ดวยความดีงามของพระราม และความไมมีคุณธรรม จริยธรรมของทศกัณฐ จึงทําใหอนุชาอยาง

ภเิพกก็หนไีปอยูกบัพระรามในฐานะโหรของกองทัพ เพราะมีความสามารถดานการทํานายเหตุการณ เม่ือพระลักษณ

ถูกหอกโมกขศักดิ์ ภิเพกรํ่าไหดังในบททองจําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ สมัยกอนที่วา

  บัดนั้น พระยาภิเพกยักษศรี

 ไดฟงพระองคทรงโศกโศกี อสุรีกราบลงกับบาทา

 ทูลวาพระลักษณสุริวงศ ยังไมปลงชีวังสังขา

 อันหอกโมกขศักดิ์อสุรา  องคเทวาประสิทธิ์ประสาทไว
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รามเกียรติ์ ตอนพระลักษณถูกหอกโมกขศักดิ์

 เรือ่งรามเกยีรติเ์ปนวรรณคดทีีม่คีณุคาสงูมาก จะเหน็ถงึการทาํหนาทีข่องแตละคนแตละฝาย ทีท่าํหนาทีไ่ด

อยางสมบูรณ การทําหนาที่จะทําใหสังคมอยูไดและมีความสุขสงบ พระรามทําหนาที่ของลูก ของสามี ของพี่ 

และของผูนําไดอยางสมบูรณยิ่ง ยากท่ีจะหาบุรุษใดโนโลกน้ีมาเทียบได สมกับที่กอนจะมีการแตงเร่ืองรามเกียรต์ิ

ที่มีการถามกันวา ชายที่ประเสริฐในโลกคือใคร คําตอบคือ พระราม ดวยเหตุดังกลาวจึงมีการรจนา (แตง) 

เรือ่งรามเกยีรติห์รอืรามายณะขึน้มา และกลายเปนวรรณคดทีีย่ิง่ใหญของโลกจนปจจบุนั นอกจากนีพ้ระลกัษณอนชุา

ของพระรามนับไดวาเปนนอง ลูก และผูนําที่ทําหนาที่ไดสมบูรณมากอีกองคหนึ่ง ทหารลิงหลายตัวตางทําหนาท่ีได

อยางด ีไมวาจะสบิแปดมงกฎุหรอืไม และนางสดีากเ็ปนสตรทีีย่อดเยีย่มมคีวามสมบรูณในความเปนสตร ีมไิดสวยงาม

เพียงอยางเดียวแตมคีวามกตัญ ูซือ่สตัย และเปยมไปดวยคุณภาพดานอ่ืน ๆ ประเสริฐย่ิงกวานารีอืน่ใด จะเห็นไดวา

วรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์เปนเร่ืองที่มีคุณคายิ่ง ที่ควรจะไดนําไปสอนและถายทอดใหเกิดมรรคผลตอสังคมไทย

และประเทศไทย ในการสอนและถายทอดผานสื่อตาง ๆ ก็ตองหาครูหรือผูถายทอดที่มีความสามารถ และมีความรู

ความเขาใจอยางแทจรงิจงึจะไดผล หากไดครหูรอืผูถายทอดผานสอืทีค่ณุภาพไมมากพอ กค็งไมเกดิผลในการพฒันา

อะไรมากนัก คุณภาพของครูและผูถายทอดผานสื่อ จึงเปนสิ่งสําคัญในการจะทําใหบรรลุเปาหมายหรือไม

 ในการนําเอาเรื่องรามเกียรติ์มาใชประโยชนนั้น นอกจากจะตองมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพแลวจะตองประยุกต

เรื่องเปน เพื่อใหเปนสิ่งท่ีนาสนใจ ทําใหเยาวชนติดตามและติดใจนําไปปฏิบัติตอไปอยางเต็มใจและประทับใจ 

หากการดําเนินการเปนไปไดเชนนี ้เชือ่วารามเกยีรติจ์ะเปนสวนหนึง่ในการทาํใหสภาพการเปนอยูของจงัหวดัชายแดน

ภาคใตดีขึ้น



๘๓

 เหตุการณทีเ่กดิขึน้ในโลกคงไมเกีย่วของโดยตรงกับปญหาท่ีทาํใหภาคใตวกิฤติ หากแตหลายคร้ังทาํใหคนไทย
บางคนมองเปนเรือ่งทีเ่กีย่วเน่ืองกนัไดคอื มสุลมิอยูทีไ่หนมแีตเร่ืองวุนวาย สวนใหญมกัจะสรปุปรากฏการณทีเ่กดิขึน้
ตามขอมูลขาวสารท่ีไดรบัในปจจบุนัเปนหลัก นอยนักทีจ่ะศึกษาและคนควาหาเบ้ืองหลังความเปนมาเชิงลึกลงไปถึง
รากเหงาของขอเท็จจริงในอดีต

 ปญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตเรือ้รงัมานานนบัสบินบัรอยป การเปลีย่นแปลงและพฒันาเกดิขึน้มทีัง้ความเจรญิ
และความเส่ือมถอย การส่ังสมปญหาในทองถ่ินมีมากมายสลับซับซอนซอนเง่ือนโยงใยเปนเครือขายจนยากท่ีจะ
มองเห็นในมิติเดียวได แตการแกปญหาภาคใตในขณะน้ี ตั้งแต ๕ มกราคม ๒๕๔๗ กลับยอนหลังไปหาอดีตเม่ือ 
๔๐-๕๐ ปที่ผานพน มีผลสรุปถึงความลมเหลวมานับไมถวน ผลกระทบของความลมเหลวกลับเพิ่มเชื้อแหงความ
ขยาดหวาดกลัว ระแวงสงสัยและไมไววางใจกลไกรัฐมากยิ่งขึ้นเปนลําดับ 

 การแกปญหาความม่ันคงของประเทศตองมองและใชวิทยปญญาอยางรอบคอบมีสติ ประเด็นท่ีจะกลาว
ตอไปนี้เปนรากเหงา บางปญหาเปนมิติที่ถูกละเลย คนในประเทศสวนใหญจะรับไดหรือไม วาเปนสวนประกอบ
และเปนปจจัยพื้นฐานสวนหนึ่งในการกอเกิดของปญหาตาง ๆ ที่ภาคใต

 ความรูในโครงสรางทางสงัคมมลายมูสุลิมจงัหวดัชายแดนภาคใต คอืสวนหนึง่ทีจ่าํเปนตองสรางความเขาใจ 
เพื่อใหเกิดองคปญญาพื้นฐานสําคัญ ในการเรียนรูสังคมพลเมืองในประเทศไทย ดังนี้

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ÊÑ§¤Á
 มัสยิด: ศูนยการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนมุสลิม

บทบาทและหนาที่ของมัสยิด

มสัยดิเปนศาสนสถานท่ีประกอบพิธลีะหมาดของมุสลมิวนัละ ๕ เวลา ทีน่าสนใจยงัมกีจิกรรมอ่ืน ๆ ทีม่สัยดิ
กลายเปนศูนยกลางของชุมชน เพื่อปฏิบัติการศาสนพิธีอื่น ๆ อีกเชน
 ๑. การละหมาดวันศุกร ซึ่งเปนการละหมาดรวมภาคบังคับสําหรับชาย การละหมาดวันน้ีจะมีพิธีการที่ไม
เหมือนกับการละหมาดปกติ โดยจะมีการอานคุตบะฮฺ (บางสํานวนจะเรียกเปนการกลาวคุตบะฮฺ) คลายกับ
เทศนาธรรมโดยคอเต็บหรือผูรูทีอ่หิมามมอบหมาย เนือ้หาในคุตบะฮฺจะกลาวถึงขอมลูขาวสารความเปนไปของสังคม
ในรอบสัปดาหที่ผานมา หรือการทบทวนความรูเกี่ยวกับหลักศรัทธา การยึดมั่นถือมั่นการกระทําความดีงามละเวน
การประพฤติตนในสิ่งศาสนาหามและไมอนุญาต การเกรงกลัวอัลลอฮฺตลอดจนการดํารงตนในฐานะผูนําผูตามที่ดี
ของมุสลิม ซึ่งจะครอบคลุมเร่ืองการใชชีวิตประจําวันเชนเร่ืองการทําธุรกิจ สุขภาพ สิ่งแวดลอม การศึกษา สังคม
ความเปนอยูและความดีงามอื่น ๆ 

ÁÅÒÂÙ : ÇÑ²¹¸ÃÃÁÃÒ¡àË§ŒÒ

อาจารยอัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง*

* อาจารยประจําสํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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มัสยิด

 ๒. การละหมาดในโอกาสพิเศษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะอีกมาก เชนเน่ืองในวันอดีหรอืวนัเฉลิมฉลองการส้ินสุด
ของการถอืศลีอดประจาํปและวนัอฎีิล้อฎัฮา พธิกีรรมละหมาดญะนาซะห ฺ(ศพมสุลมิผูเสยีชวีติ) หรอืละหมาดเพือ่ขอพร
ในโอกาสตาง ๆ 

 บทบาทอ่ืน ๆ ของมัสยิดมีดังนี้

 ในทศันะอิสลามถือวามัสยิดยังมีบทบาทท่ีสําคัญในชุมชนอีกดังนี้
 ๑. เปนสภาศรัทธาชน
 ๒. เปนศูนยกลางวัฒนธรรมของชุมชน
 ๓. เปนศูนยกลางการบริหารจัดการปกครองชุมชน
 ๔. เปนศาลสถิตยุติธรรมที่สามารถเปนศูนยไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทของสัปปุรุษในชุมชน

การบริหารมัสยิด

ทุกมัสยิดจะมีคณะกรรมการประจํา ๑๕ คน

 ๑. อิหมามหรือมักนิยมเรียกในภาษาทองถิ่นวา โตะอิหมาม หรือ โตะอีแม เปนหัวหนาผูบริหารชุมชน
ในเขตรับผิดชอบของมัสยิด (คอเรียะฮฺ)
 ๒. คอเต็บหรือมักนิยมเรียกในภาษาทองถิ่นวา โตะคอเต็บ หรือ โตะกอเตะ เปนรองหัวหนา มีหนาที่หลัก
ในการอานคุตบะฮ. (เทศนาธรรมทุกวันศุกร)
 ๓. บลิาลหรอืมกันิยมเรียกในภาษาทองถิน่วา โตะบลิาล หรอื โตะบลิา มหีนาทีเ่รยีกรองใหสมาชิกในชุมชน
รวมละหมาด
 ๔. คณะกรรมการมัสยิด ๑๒ คน ซึ่งไดรับการคัดเลือกหรือเลือกตั้งหรือแตงต้ังจากอิหมามหรือชุมชน 
คณะกรรมการมัสยิดจะขึ้นตรงตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ๆ จะเปนผูคัดเลือกคณะกรรมกลางอิสลาม
แหงประเทศไทย ๆ จะเปนผูเลือกประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย คือ จุฬาราชมนตรี 

 การจัดระบบการศึกษาของมัสยิด

 มสุลมิมีแนวปฏิบตัเิร่ืองการแสวงหาความรูและการเรียนรูตลอดชีวติ เนนเร่ืองความรูทีท่าํใหตนเองมีจติวิญญาณ
ทางคุณธรรม จริยธรรมและความรูเรื่องอาชีพใหสามารถดํารงตนและครอบครัวตามอัตภาพ (แบบพอเพียง) และ
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เพือ่เพ่ิมพนูความศรัทธาในการนําไปสูภาคปฏิบตัทิีม่ัน่คงย่ิงขึน้ โดยผานกระบวนการถายทอดจากบิดามารดา ผูอาวุโส
และผูรูในชมุชนท่ีเรยีกวา โตะคร ูอสุตาด (ครชูาย) อสุตาซะ (ครูสตร)ี มสัยดิในชมุชนเปนศาสนสถานเพ่ือสนองตอบ
ความตองการดานการพัฒนาความรูของชุมชน บางกลุมบาน (คุมบาน) จะไมมมีสัยดิแตอาจจะมีศาสนสถานประเภท
ที่เล็กกวามัสยิดเชนสุเหรา (Surau) บาลัย (Balai) หรืออาจจะเรียกเปนบาลาเซาะ (Balasah) หรือหลายพื้นที่
อาจจะเรียกเปนมซูอลลา (Musalla) ในหลายชมุชนจะอาศัยละหมาดรวมในสถาบันศกึษาปอเนาะ โรงเรยีนตาดีกา
และในบางกลุมบานอาจจะไมมศีาสนสถานดังทีก่ลาวขางตนเลย คนในชุมชนอาจจะตองเดินทางไปละหมาดท่ีมสัยดิ
ในหมูบานใกลเคียง 

 โรงเรียนตาดีกา

นักเรียนในโรงเรียนตาดีกา

 ตาดีกามาจากคําภาษามลายูที่ลอมาจากระบบการเลี้ยงดูเด็กเล็กในมาเลเซียที่เขียนวา TADIKA เปนคํายอ
ที่มาจากคําเต็มวา TAman DIdikan KAnak kanak ซึ่งสามารถแยกคําเพื่อใหความหมายในภาษาไทยไดดังนี้

  ตา TA มาจากคําวา ตามัน TAman แปลวา สวน
  ดี DI มาจากคําวา ดีดิกกัน DIdikan แปลวา เลี้ยงดู ดูแล อบรม
  กา KA มาจากคําวา กาเนาะ กาเนาะ Kanak kanak แปลวา เด็ก ๆ หรือเด็กเล็ก

 หรือในบางพ้ืนท่ีจะเรียกเปน ตามัน บิมบิงงัน กาเนาะ กาเนาะ Taman Bimbingan Kanak kanak 
ซึ่งมีคําที่ตางกันคือ บิมบิงงัน Bimbingan มีความหมายคือการชักนํา นําทาง ประคับประคอง ดูแล ฯลฯ

 โครงสรางของเนื้อหาและหลักสูตร

 โดยทีโ่รงเรยีนตาดีกามุงเนนใหเดก็เลก็รูจกัพ้ืนฐานความรูทีจ่าํเปนและเหมาะสมกับวยัจงึไดกาํหนดความเขมขน
ที่แตกตางกับอายุ ชั้นเรียน สําหรับคนท่ีมีอายุมากกวาความเขมขนของเน้ือหาจะเพ่ิมมากขึ้นลําดับ กรอบเนื้อหา
วิชาหลักโดยทั่วไป จะประกอบดวยเนื้อหาและขอบเขตที่มีกลุมวิชาและหัวขอปลีกยอยของแตละกลุมวิชาดังนี้

 ๑. กลุมวิชาชารีอัต (Syariyat) เนื้อหาที่เกี่ยวของกับกฎหมาย เชน
  - ฟกห (Fiqh) กฎหมายอิสลามคือเนื้อหาหลักการปฏิบัติ
  - ตัฟเซร (Tafsir) การอธิบายความหมายของอัลกุรอาน
  - หะดิษ (Hadith) พระวัจนะของศาสดา
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๒. กลุมวิชาอาดาบียยัต (Adabiyyat) เนื้อหาที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมเชน

  - นาฮู (Nahu) ไวยากรณภาษาอัลกุรอานและภาษาอาหรับ

  - ซาราฟ (Saraf) การสรางประโยคภาษาอาหรับ

  - บาลาเฆาะฮฺ (Balaghah) การออกเสียงภาษาอาหรับ

  - อินชะอฺ (Insya’) การเขียนภาษาอาหรับ

  - การฟง การอาน การพดู การเขยีน ภาษามลายทูัง้อกัขระอาหรบัทีเ่รยีกวามลายยูาว ี(Melayu Jawi)

และมลายูรูมี (Melayu Rumi) ที่เขียนดวยอักขระภาษาอังกฤษ

  - ประวัติศาสตรของศาสนา ศาสดาและประวัติศาสตรทองถิ่น ฯลฯ

๓. กลุมวชิาเตาฮีด (Tauhid) ทีม่เีนือ้หาหลักเร่ืองการรูจกัพระเจา หลกัการศาสนา ความเช่ือ ความศรัทธา

และการสรางความเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ ความกรุณาปรานี การตอบแทนของอัลลอฮฺ ฯลฯ

 ๔. กลุมวชิาอคัลาค (Akhlaq) เปนวชิาทีป่ระกอบดวยเนือ้หาของคณุธรรม จรยิธรรม การดาํรงตน บคุลกิ

ที่สงางามของความเปนมุสลิมที่ดี การอยูรวมกันในสังคม

เวลาเรียน

ในการจัดการเรียนการสอนมักจะคํานึงถึงความสะดวกและเหมาะสมของแตละทองถ่ิน สถานท่ี ครูผูสอน

เปนสําคัญ เชน

 ๑. จัดในเวลาเชาหลังละหมาดซุบฮิเวลาประมาณ   ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ นาฬกา

 ๒. จัดในเวลาเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนประถมคือ ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ นาฬกา

๓. จัดในเวลาคํ่าเวลาประมาณ ๑๙.๐๐-๒๐.๓๐ นาฬกา

 ๔. จัดในวันหยุดเสาร-อาทิตยเวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ และหรือเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬกา

 สวนใหญเวลาในการสอนโดยเฉลี่ยประมาณสัปดาหละ ๖ ชั่วโมง มีชวงการหยุดเชนวันศุกรหรือชวงเดือน

รอมฎอน (ถือศีลอด) และวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสวนใหญจะใชวันหยุด

ราชการเปนหลัก ในบางทองถิ่นจะจัดหลักสูตรเขมในชวงปดภาคเรียนฤดูรอนเปนลักษณะคายการอบรมเยาวชน

หลักสูตร ๓-๑๕ วัน

 การแบงชั้นเรียน

สวนใหญโรงเรียนตาดีกาจะแบงชั้นเรียนออกเปน ๔-๖ ชั้นปคือ

 ชั้นปที่ ๑ อนุบาลปที่ ๑ เรียกวา ตะฮฺดีรี ๑

 ชั้นปที่ ๒ อนุบาลปที่ ๒ เรียกวา ตะฮฺดีรี ๒

 ชั้นปที่ ๓ เรียกวา อิ๊บตีดาอีปที่ ๑

 ชั้นปที่ ๔ เรียกวา อิ๊บตีดาอีปที่ ๒

 ชั้นปที่ ๕ เรียกวา อิ๊บตีดาอีปที่ ๓

 ชั้นปที่ ๖ เรียกวา อิ๊บตีดาอีปที่ ๔
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 ในโรงเรียนตาดีกาบางแหงสามารถบูรณาการหลักสูตรใหสามารถสอดคลองกับหลักสูตรที่สามารถตอยอด

ในชัน้ปที ่๕ คอืเมือ่นกัเรยีนสาํเรจ็การศกึษาภาคบงัคบัชัน้ปที ่๖ จากโรงเรยีนประถมศกึษาแลว สามารถเขาเรียนตอ

ในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไดเลย ซึ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลบางแหง

ทีม่นีกัเรยีนเปนมสุลมิ ๑๐๐ เปอรเซน็ต ในปจจบุนัเปนเพียงแนวคดิทีย่งัไมไดรบัการปฏบิตัแิตอยางใด จงึอาจจะเปน

สาเหตหุนึง่ทีน่กัเรยีนเขาเรยีนตอในโรงเรยีนรฐับาลนอยกวาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม และอาจจะเปนปญหา

เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปจจุบันบังคับใหเรียน ๑๒ ป ซึ่งหมายถึงตองเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ โอกาสการศึกษาศาสนาอาจจะถึงทางแพรงหากไมไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการและ

การบูรณาการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

 การประเมินผล

 ในการประเมินผลจะมี ๒ ระบบหลัก

 ๑. โรงเรียนแตละโรงจัดสอบและประเมินผลกันเอง

 ๒. ใชขอสอบและมาตรฐานการประเมินของกลุมหรือเครือขายโรงเรียนทั้งระดับตําบล อําเภอ หรือจังหวัด 

เนื้อหาการประเมินจะไมแตกตางกันมากนัก โดยจะเนนการทดสอบในสาระตาง ๆ ดังนี้

  ภาคปฏิบัติ เชน ฝกปฏิบัติศาสนกิจ การละหมาด การทองจําบทขอพร การอานอัลกุรอาน ฯลฯ

  ภาคทฤษฎี เชน ทดสอบการเขียน ความเขาใจในเนื้อหาตามท่ีกําหนดในแตละชั้นป โดยทั่วไปจะมีการ

ทดสอบปละ ๒ ครั้ง โดยแบงเปนปละ ๒ ภาคการศึกษาเชนเดียวกับการเรียนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาของรัฐ

 ครูผูสอน

 ครูผูสอนสวนใหญเปนคนในทองถ่ินที่มีความรูเร่ืองศาสนา มีจิตใจเสียสละและมีความรับผิดชอบตอชุมชน

ดวยความศรทัธาและเหน็ดวยท่ีจะชวยกนัในการถายทอดความรูทีต่นเองมใีหกบัผูอืน่ โดยมุงหวงัผลบญุทางจิตวญิญาณ

มากกวาคาตอบแทน และปรารถนาใหชุมชนไดรับการศึกษาเรียนรู และสามารถปฏิบัติจริงไดตามหลักคําสอนของ

ศาสนาอิสลาม 

 จํานวนครูตอนักเรียนจะแบงตามความเหมาะสมของจํานวนเด็ก ความรูของครู จํานวนครูที่มีในชุมชนและ

ที่เชิญจากชุมชนใกลเคียงตามความเหมาะสม

 โรงเรียนและชุมชนจะดูแลรบัผดิชอบคาสมนาคุณตอบแทนแกครผููสอน ซึง่สวนใหญจะข้ึนอยูกบัรายไดของ

มัสยิดซึ่งไดจาก

 ๑. เงินซากาต (ศาสนบริจาคภาคบังคับ) ประจําปที่ชุมชนมอบแกมัสยิดปละคร้ัง

 ๒. เงินสมทบจากผูปกครองนักเรียนประมาณสัปดาหละ ๕-๑๐ บาท ตอคน

 ๓. เงินบริจาคจากผูใจบุญที่มอบใหอิหมามหรือคณะกรรมการมัสยิดเปนผูชวยจัดการให

 ๔. เงนิรายไดของมสัยดิทีไ่ดจากการจัดงานหรือรายไดทางอืน่ เชน มบีานเชา ทีด่นิเชา สวน ไรนา การเล้ียง

ปศุสัตว การจัดตั้งสหกรณรานคา ฯลฯ

 ๕. รายไดจากระบบการจัดเงินกองทุนของแตละมัสยิดหรือชุมชน
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๘๘

 ๖. เงินชวยเหลือจากองคกรปกครองทองถ่ิน เชน องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด 

หนวยงานรัฐ เชนกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของกับชุมชนและองคกรภาคเอกชน เชนสํานักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจําจังหวัด ฯลฯ ในชุมชนสวนใหญจะมีรายไดเพียงในขอที่ ๑ และ ๒ เทานั้น จึงเปนเรื่องที่หนวยงานที่

เก่ียวของจะตองมีการพิจารณาปรับแนวทางการสนับสนุนในแนวทางท่ีเหมาะสมตอไป

 นักเรียน

 โรงเรียนตาดีกาจะรับสมัครเด็กในชุมชน โดยอาศัยเด็กนักเรียนที่มีอายุที่กําลังเรียนการศึกษาภาคบังคับ

ในโรงเรียนประถมศึกษาในทองที่เปนหลัก อายุระหวาง ๕-๑๒ ปและอาจจะเปดโอกาสแกเยาวชนที่อยูตามหมูบาน

ใกลเคียงเขาศึกษาดวย

 การบริหารจัดการ

 ในแตละชุมชนจะมีอิหมามเปนผูนําประจํามัสยิด ซึ่งมีความรับผิดชอบตอการศึกษาศาสนาอิสลามใหแก

สมาชกิ (มะมูม) ในชุมชน จงึอาจจะมกีารตัง้กรรมการมสัยดิรบัผิดชอบการเรยีนการสอนโรงเรยีนตาดกีาหรอือาจจะ

แตงตั้งบุคคลอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมในชุมชนเปนผูดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการเปนการเฉพาะดวย

 สถาบันฝกทักษะการทองจําอัลกุรอาน (ฮาฟส)

 สถาบันฝกทักษะการทองจําอัลกุรอาน (ฮาฟส) เปนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนทองจําอัลกุรอานทั้งเลม

ซึ่งมีอายัต (โองการ) เปนภาษาอาหรับทั้งสิ้น ๖,๖๖๖ อายัต การทองจําอัลกุรอานเปนแนวปฏิบัติของมุสลิมตั้งแต

ยุคแรก ๆ ของการกําเนิดอิสลามจนถึงปจจุบัน การฟนฟูการทองจําอัลกุรอานเร่ิมขึ้นอยางจริงจังในประเทศไทย

เมื่อมีกระบวนการเผยแผอิสลามในระบบดักวะฮฺ (Jum-ah Dakwah Tabliq) ซึ่งมีศูนยกลาง (มัรกัซ) ของจังหวัด

ชายแดนภาคใตตั้งอยูที่จังหวัดยะลา มีมัสยิดบางแหงเปนเครือขายเปดสอนในจังหวัดตาง ๆ ดวย มีมัสยิดบางแหง

และสถานศึกษาบางแหง เชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะไดเปดการสอนใน

รูปแบบนี้ดวย

ผูเรียน

 สวนใหญจะเปนนักเรียนชายท่ีสําเร็จการศึกษาภาคบังคับของรัฐแลว สถานศึกษาท่ีเปดสอนจะมีนักเรียน

ที่มาจากทองถิ่นอื่น ๆ ทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบาน เปนการเรียนเต็มเวลามีหอพักในบริเวณมัสยิด ผูเรียน

ตองรับผดิชอบคาอาหารกันเองพรอมคาใชจายสวนตวัอืน่ ๆ นกัเรียนสวนใหญจะใชเวลาในการเรียนไมนอยกวา ๒ ป

 สถานภาพของโรงเรียน

ปจจุบันสถานศึกษาประเภทน้ีสวนหนึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนประเภทหนึ่งของสถาบันศึกษาปอเนาะ
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๘๙

นักเรียนกําลังฝกทักษะการทองจําอัลกุรอาน (ฮาฟส)

ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแหงหนึ่งในกรุงอิสลามาบัต ประเทศปากีสถาน

 สถาบันการศึกษาปอเนาะ

ที่พักของนักเรียน (ปอเนาะ) ในสถาบันการศึกษาปอเนาะแหงหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส

 ในชมุชนท่ีมมีสุลมิจาํนวนมาก ผูคนในชมุชนจะหาผูรูมาชวยสอนหรอือาจจะเชญิผูรูมาชวยสอน หรอืผูรูเอง

อาจจะตองเชิญชวนมุสลิมมาเรียนรูเรื่องศาสนาเพ่ือนําไปปฏิบัติศาสนกิจใหถูกตอง แรกเร่ิมอาจจะสอนตามบาน

หรือมัสยิด และอาจจะขยายเปนปอเนาะ หรือในบางพื้นที่สมาชิกในชุมชนจะเปนผูหาสถานท่ีปลูกบาน สรางบาลัย

หรือในทองถิ่นจะเรียกวาบาลาเพื่อเปนที่ปฏิบัติศาสนกิจรวมกันและสรางปอเนาะเพิ่มขึ้นตางหาก เพื่อความสะดวก

ในการสอนและการใชชวีติของนกัเรยีนปอเนาะ เมือ่มผีูเรยีนมากข้ึน ผูเรยีนจะปลูกกระทอมเลก็ ๆ เปนท่ีพกัเรียงรอบ

มัสยิดหรือบาลาหรือรอบบานครูหรือที่เรียกวา โตะครู

 นักเรียน

 ผูเรยีนในระบบปอเนาะสวนใหญจะเปนชาย มบีางปอเนาะท่ีจะมนีกัเรยีนหญิงเรยีนอยูดวย ซึง่นกัเรยีนสวนใหญ

จะเขาเรียนปอเนาะเมื่อสําเร็จการศึกษาภาคบังคับแลว มุสลิมในภาคใตจะเรียกนักเรียนที่เรียนในสถาบันปอเนาะวา 

โตะปาเก ทั้งหมดจะเปนนักเรียนเต็มเวลา หุงหาอาหารรับประทานกันเองในที่พัก (ปอเนาะ)
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๙๐

หลักสูตรการสอน

ระบบการสอนจะสอนศาสนาเชิงลึกที่เก่ียวกับเร่ืองปรัชญา เทววิทยา ความศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ

ในพิธีกรรมตาง ๆ วิชาอัลกุรอาน อัลหะดิษ ทั้งการทองจําและการรูความหมายตาง ๆ ทั้งระดับผิวเผินและเชิงลึก 

ระยะเวลาในการเรยีนทัง้สิน้ขึน้อยูตามความตองการและความพรอมของผูเรยีน บางคนจะเขาศกึษาตัง้แตระยะ ๑-๑๐ 

หรือ ๑๕ ปหรืออาจจะมากกวานั้น 

 สถาบันการศึกษาปอเนาะสวนใหญจะแบงบริเวณออกเปน ๓ สวนคือ

๑. สวนกลางเปนท่ีเรยีนและปฏบิตัศิาสนกจิรวมคอื มสัยดิ บาลยั สเุหราหรือบานโตะครูซึง่สวนใหญจะเปน

บริเวณที่ทุกคนเขาออกได

 ๒. สวนบานพักของนักเรียนชายที่ปลูกเปนที่พักเรียกวาปอเนาะ

 ๓. สวนทีเ่ปนท่ีพกัแบบครอบครวั และท่ีพกัของนกัเรยีนหญิงเรยีกวาปอเนาะ (สวน) ในหรอื ปอเนาะดาลํา

หรือในภาษาทองถ่ินจะเรียกวา ปอเนาะดาแล

 บทบาทและหนาที่พิเศษของสถาบันการศึกษาปอเนาะ

 ในสถาบันการศึกษาปอเนาะบางแหงอาจจะมีผูเฒาคนแก คนยากไร คนพิการหรือคนที่ไมมีญาติพี่นอง 

เดก็กาํพรา หรอืบคุคลทีเ่ขารบัศาสนาอสิลามทีเ่รยีกวามสุลมิใหม ฯลฯ จะอาศยัอยูรวมในบรเิวณปอเนาะ (สวน) ในดวย 

ดังนั้น ภาระความรับผิดชอบและบทบาทของปอเนาะไมเพียงเปนการบริการการศึกษาศาสนาเพียงอยางเดียว 

แตโตะครูอาจจะเปนผูดูแลและอนุเคราะหใหสถานที่สรางที่พักพิงของผูดอยโอกาสของชุมชนเกือบทุกประเภทดวย

 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

 เปนสถานศึกษาท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากสถาบันการศึกษาปอเนาะ โดยอาศัยระเบียบคําส่ังของรัฐบาล

ในยคุทีเ่ห็นวาสถาบนัการศึกษาปอเนาะคอืแหลงซองสมุกําลงั และเปนศนูยกลางการเผยแพรความคิดอดุมการณ

ทางการเมอืง เรือ่งการแบงแยกดนิแดน เมือ่ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยขอรอง (แกมบงัคบั) ใหสถาบนัการศกึษานี้

มกีารเพิม่วิชาสามัญศกึษา เปนวชิาท่ีเปดสอนในหลักสตูรท่ัวไปของโรงเรียนของรัฐบาลควบคูกบัวิชาศาสนา มกีารพัฒนา

และเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบหลักสูตร การบริหารการศึกษา การสนับสนุนและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่รัฐเห็นวาสามารถ

สนองตอบตอความม่ันคงของประเทศได โรงเรียนบางแหงเห็นวารัฐกําลังเขาไปกาวกาย แทรกแซงและคุมเขมเร่ือง

การเรียนการสอนศาสนา โรงเรียนบางแหงสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อรักษาเอกลักษณดั้งเดิมได บางแหงไดใช

วกิฤตเิปนโอกาสในการขยายกิจการ ทัง้น้ีเพราะความตองการของผูปกครองท่ีมตีอการศึกษาในระบบน้ีสามารถสนอง

ความตองการการเรียนรูศาสนามากกวาท่ีโรงเรียนของรัฐบาลไมสนองตอบไดเทาท่ีควร การพัฒนาการเรียนในสถาบัน

เชนนี้ โรงเรียนบางแหงสามารถเปดสอนต้ังแตระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางแหง

ยังมีนักเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีที่เชื่อมตอหรือเปนเครือขายกับสถาบันการอุดมศึกษาในตางประเทศดวย

 องคกรและสถาบันการศึกษาท่ีมีในชุมชนเหลานี้จะเปนสวนหน่ึงที่เก่ียวของกับกระบวนการศึกษา ซึ่งใน

บทความนี้จะไมกลาวถึงองคกรอื่น ๆ เชนชมรม กลุม สมาคมหรือมูลนิธิ ซึ่งมีอีกจํานวนหน่ึงที่มีการขับเคลื่อน

ในสงัคม เปนสวนเสริมจากท่ีรฐับาลมีเครอืขายอยูแลวเชน องคการบริหารสวนตาํบล ศนูยการเรียนรูหรอืศนูยถายทอด

เทคโนโลยเีปนตน
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๙๑

ตารางเปรียบเทียมสถาบันศาสนาในชุมชน

ประเภท บทบาทหลัก ผูบริหาร หลักสูตร รายได
๑. มัสยิด ศูนยรวมการปฏิบัติ

ศาสนกิจของชุมชน

อิหมามและ

คณะกรรมการ ๑๕ คน

อาจจะมีการสอนศาสนา

ทั่ว ๆ ไป

มีการอานคุตบะฮฺในวัน

ศุกร

กรมศาสนาและชุมชน

๒. โรงเรียนตาดีกา สอนศาสนาพื้นฐาน

ภายใตการดูแลของ

มัสยิด

อิหมามและ

คณะกรรมการมัสยิด

มีหลักสูตรสอนเปน

ระบบโรงเรียน

กระทรวงวัฒนธรรม 

มหาดไทย, ชุมชน ฯลฯ

๓. สถาบันการศึกษา 

ปอเนาะ

เปนสถานศึกษาศาสนา

ของชุมชน (ไมใชมีทุก

ชมุชน)

มีเจาของเรียกวาโตะครู

และผูชวย

หลักสูตรศาสนาเชิงลึก กระทรวงศึกษาธิการ

ชุมชน

๔. โรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม

เปนสถาบันการศึกษา

ศาสนาอิลามและการ

ศึกษาท่ัว ๆ ไปหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ผูรับใบอนุญาต

ครูใหญคณะครูที่เปน

ลูกจางของโรงเรียน

และเจาหนาที่รัฐ

มีหลักสูตรการสอน

ตั้งแตระดับอนุบาลถึง

มัธยมศึกษาปที่ ๖ 

และหลักสูตรศาสนา

ตัง้แตระดบัชัน้ปที ่๕-๑๐

เงินอุดหนุนของ

กระทรวงศึกษาธิการ

ชุมชน ฯลฯ

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÅÒÁ»ÃÐ¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´

 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีบทบาทหนาที่ในการใหคําปรึกษาดานกิจการอิสลามแก
ผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานตาง ๆ ในระดับจังหวัด ดูแลการใหความรู ประสานงานการศึกษาระดับพื้นฐาน 
หรือเรียกวาฟรดูอีนซึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเรียกวาโรงเรียนตาดีกา การเผยแพรความรูเกี่ยวกับอิสลาม 
อํานวยความสะดวกและเปนศูนยกลางการไกลเกล่ียปญหาศาสนาท่ีเก่ียวของกับหลักการอิสลาม (ชารีอะฮฺ) 
แกครอบครัวมุสลิม เชน จัดการแตงงานหรือหยา ดูแลอํานวยความสะดวกและตรวจสอบการประกอบอาหารที่
ถูกตองตามหลักศาสนา (ฮาลาล) การจัดเก็บซากาต ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมสรางความเขาใจระหวางรัฐกบั
มุสลิมในทองถิ่นอื่น ๆ ของจังหวัดโดยอาศัยเครือขายมัสยิดเปนหลัก

 คณะกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดัมหีนาท่ีในการออกประกาศแตงตัง้ ถอดถอนคณะกรรมการมสัยดิประจาํ
ทองที่ตาง ๆ โดยคณะกรรมการมัสยิดจะไดรับการคัดเลือก เลือกตั้ง แตงต้ังโดยประชาชน (สัปปุรุษ)

 องคประกอบอ่ืน ๆ ทีจ่าํเปนตองเรียนรูและเขาในแนวคิดของสังคม ทีป่ระกอบดวยกลไกทางชาติพนัธุ ภาษา 
วฒันธรรมประเพณีอืน่ ๆ ทีย่งัมบีทบาทและเปนตวัขบัเคล่ือนในสังคมมลายูมสุลมิในจังหวดัชายแดนภาคใตมดีงัตอไปนี้

¤ÇÒÁà»š¹ªÒμ Ô¾Ñ¹ Ø̧�ÁÅÒÂÙ

 ความหลากหลายของเชือ้ชาติและชาติพนัธุทีเ่กดิขึน้เปนองคประกอบของชาติไทย มลายูเปนชนชาติพนัธุหนึง่
มีศาสนา ภาษา จารีตประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตรและการดํารงอยูของชุมชนที่แตกตางกับคนไทยสวนใหญ
ในประเทศ วถิชีวีติท่ีตัง้อยูบนพืน้ฐานทางศาสนา มกีารสบืทอดทางภูมปิญญาอยางตอเน่ืองนบัรอย ๆ ป เปนศกัดิศ์รี
ที่ใหความภูมิใจและมีเกียรติยิ่งของชุมชน เปนความสวยงามของประเทศท่ีหาไดไมงายนักในโลกน้ี เปน รากเหงา
ความมั่นคงของสังคมประเทศ วิถีชุมชนขั้นพื้นฐานงาย ๆ ที่สามารถยกตัวอยางไดดงันี้
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มิติทางประวัติศาสตร

 มุสลิมในประเทศไทยสวนใหญเปนชาติพันธุมลายู อาศัยอยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสวนมาก 

มปีระวตัศิาสตรการพฒันาและเปลีย่นแปลงตามกลไกการเมอืงของภมูภิาค จากนครรฐัลงักาสกุะ ยดึถอืฮนิดพูราหมณ

และพุทธ (ประมาณ พ.ศ. ๗๐๐-๒๐๐๐) ตอมาเปนนครรัฐอิสลามปาตานี ดารุสซาลาม (พ.ศ. ๒๐๔๓-๒๓๕๓) และ

มาแพสงครามประเพณีกบัสยามเม่ือ พ.ศ. ๒๓๒๙ ใชเวลาพัฒนาการกวา ๒,๐๐๐ ป จนเปนสวนหนึง่ของประเทศไทย

อยางสมบูรณตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๔๕

 ในประวัติศาสตรไดบันทึกไววา เม่ือคร้ังสมัยเปนนครรัฐอิสลามปาตานี ดารุสซาลาม มีทาเรือท่ีเจริญมั่งค่ัง 

เปนศนูยกลางการศกึษาศาสนาอสิลามในภมูภิาค มผีูคนไปมาเพือ่การคาและการศกึษาจากทกุสารทศิ มนีกัการศาสนา

ทีม่ผีลงานวรรณกรรมศาสนาเปนท่ียอมรบัทัว่โลก มลีกูหลานสบืทอดมรดกจวบจนปจจบุนั แตหลกัฐานการเปนนครรฐั

อสิลามกลับถูกกลบเกลือ่นบดิเบอืนโดยกระบวนการประวตัศิาสตรชาตนิยิม และการโหมกระหนํา่ของนยิายปรําปรา

ใหเขาใจผิดวาเกี่ยวของกับประวัติการต้ังนครรัฐอิสลามดวยเหตุผลการทองเที่ยวเทาน้ัน

 การเรียนรูประวัติศาสตรไทยมุงเนนผลทางการเมืองเปนหลัก โดยใหความสําคัญเร่ืองหลักฐานของนักคิด

นักประวัติศาสตรสมัยใหมอยางเบาบาง ความเปนจริงของประเทศจึงถูกปดใหดํามืดมาโดยตลอด เปนสาเหตุหนึ่งที่

ทําใหประวัติศาสตรชุมชนทองถ่ินถูกละเลย จนทําใหคนในชาติไมรับรูความหลากหลายของคนชาติพันธุอื่น ๆ ที่

ประกอบเปนชนชาตไิทยในปจจบุนัได และมกีระบวนการสรางความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัในชาติทีล่ะเลยความสําคญั

ความเปนชาติพันธุกลุมเล็กกลุมยอยในประเทศอยางนาเสียดายยิ่ง

มิติทางศาสนา

 ชุมชนมุสลิมจะตองมีกระบวนการสรางการเรียนรูนับตั้งแตเริ่มอยูในเปลถึงหลุมฝงศพ เนนใหปจเจกบุคคล

มีการเรียนรู ศึกษา อานคัมภีรอัลกุรอาน เขาใจในคุณลักษณะพระจริยวัตรของศาสดา นบีมูฮําหมัด รอซูลุลลอฮฺ

สนับสนุนใหใชวถิศีาสนปฏบิตัทิีส่งเสรมิใหมกีารปฏบิตัศิาสนกจิรวมกนั การทาํงานในกจิการตาง ๆ รวมกนัเปนกลุม 

การละหมาดรวมกัน (ุมอะอฺ) ที่สุเหราหรือมัสยิด ใหทุกคนละหมาดวันละ ๕ เวลาคือ กอนฟาสาง หลังเที่ยงวัน 

กอนพระอาทิตยตกดิน หลังพระอาทิตยตกดิน และเวลากลางคืน สวนใหญผูคนในชุมชนจะเดินทางไปรวมทําพิธีที่

สเุหราและมัสยดิ เมือ่การเดินทางไปรวมละหมาดทําใหมอีปุสรรคอาจจะโดยสาเหตุใดกต็ามเชน กลวัในความปลอดภัย 

การคุกคามทางจิตใจ ฯลฯ หมายถึงวิถีธรรมกําลังถูกทําลาย ซึ่งมุสลิมถือวาเปนเรื่องที่ยิ่งใหญและเจ็บปวดที่สุด

มิติการแสวงหาความรู

 ดงัทีก่ลาวขางตนแลววาการศกึษาศาสนาเปนสิง่บงัคบัใหมสุลิมทกุผูนามตองเรยีนรู วถิธีรรมอสิลามไดกาํหนด

ใหชายหญิงเรียนรูตลอดชีวิตในทุกสาขาวิชาเพื่อเขาจะไดรูตัวเองวามาจากใหน กําลังทําอะไร เพื่อใคร ตายแลว

จะไปไหน จะอยูใหมีความสุขอยางไรในโลกนี้และมีชีวิตอมตะหลังความตาย การศึกษาหาความรูทางโลกเพื่อใช

ประกอบอาชีพในการดํารงอยูอยางพอเพียงแกตวัเองและครอบครัว ใหสามารถปฏิบตัศิาสนกิจไดอยางสมบูรณตาม

อัตภาพ 
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 การเรียนการสอนแบบด้ังเดิมคอืปอเนาะ การสอนอานคัมภรีอลักรุอาน การอธิบาย การเรียนรูกตีาบ (ตาํรา

ศาสนา) ตามมสัยดิ สเุหรา ตามบานพกัผูนาํทางศาสนา เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาความศรัทธาของตนเองใหมากยิง่ขึน้ 

โดยมีผูรูเปนผูสอน ครูสอนหลายคนมีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่มากมาย ประชาชนจะเรียกวา โตะครู พลวัตการถายทอด

ความรูไดปฏิบัติอยางตอเนื่อง ทําใหมุสลิมภาคใตเปนสังคมที่เขมแข็ง สามารถรักษาความเปนชุมชนดั้งเดิมมากที่สุด

สังคมหน่ึงของประเทศ โตะครูถือเปนสถาบันหนึ่งที่มีคายิ่งของสังคมมุสลิม

 มิติทางวัฒนธรรม

 ในสงัคมสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมวีฒันธรรมทบัซอนจากอดตีคอืวฒันธรรมมลาย ูซึง่มพีืน้ฐานเดมิมาจาก

ความเชือ่ในแนวทางฮนิดพูราหมณและวฒันธรรมอสิลาม ประเพณกีารปฏบิตัใิด ๆ ทีเ่ปนเร่ืองดีงามไมขดักบัหลกัศาสนา

ยงัคงปฏิบตัแิละรักษาเชนภาษามลายูยงัใชกนัอยูถงึแมจะลวงเลยมานานนับพันป การไปมาหาสูรวมงานบุญระหวาง

ญาติพี่นองในชุมชนท่ีเปนมุสลิมและพุทธ (คนด้ังเดิม) ยังปฏิบัติกันดีอยู วัฒนธรรมการละเลนการแสดงที่ขัดกับ

ศาสนบัญญตัแิละแสดงความมีอาํนาจบารมีและมีฐานะ (ทีฟุ่งเฟอฟุมเฟอย) คอย ๆ เลอืนหายไปหรือหาดูชมยากข้ึน

เชนการละเลนมโนราห มะโยง ตือรี หนังตะลุง รําสีละ การแหขบวนนกในวรรณคดีโบราณ แหขบวนบายศรี 

ขบวนแหชางในวันแตงงาน และการเขาสุนัต (ขลิบอวัยวะเพศเด็กชาย) หรือแมแตดีเกรฮูลู ฯลฯ

 วฒันธรรมบางอยางสามารถเปนสือ่สรางความเขาใจใหกบัคนทองถิน่ไดเปนอยางด ีแตจะตองมกีระบวนการ

กลั่นกรองอยางมีความเขาใจในแนวคิดดั้งเดิม เชนดีเกรฮูลูสามารถสอดแทรกเน้ือหาเชิงสรางสรรคไดมากมาย และ

สามารถสรางความเขาใจในกระบวนการทางสังคมตาง ๆ ไดเปนอยางดี

¡ÒÃμ¡¼ÅÖ¡¢Í§¹âÂºÒÂªÒμ Ô¹ÔÂÁ

 สมยัสรางรฐัชาตขิอง จอมพล ป.พบิลูสงคราม นายกรฐัมนตรสีมยัหนึง่ในอดีตยคุ พ.ศ. ๒๔๙๐ มกีารประกาศ

นโยบายรัฐชาติที่ตั้งอยูบนชาตินิยมสุดกู ไดสรางสมความรูสึกเรื่องชาตินิยมแกคนในชาติมาก แนวคิดเรื่องชาตินิยม

ดานหนึง่มผีลดตีอภาพรวมของประเทศ แตไปทาํใหเกดิการเปล่ียนแปลงท่ีเจบ็ปวดแกชนกลุมนอยในสังคม ซึง่รวมถงึ

มลายูมุสลิมในภาคใต เปนผลใหตองใชเวลาในการเยียวยารักษาหลายรอยป ประกอบกับนโยบายการสงขาราชการ

นักปกครองและเจาหนาที่ที่มีปญหา (ประพฤติมิชอบในระบบราชการและนิสัยสวนตัว) ในอดีตไมคํานึงถึงคุณภาพ

การบําบัดทุกขบํารุงสุขเทาท่ีควร บรรดาผูคนเหลานี้ไดสรางฐานอํานาจและความมีอคติตอคนทองถิ่นอยางหนัก 

ซึ่งดูเหมือนจะสอดรับกับนโยบายชาตินิยมเปนอยางดี

 ตัวอยางจริงที่เกิดขึ้นมากมายยังอยูในความทรงจําของคนมุสลิม อาทิ

 การจับผูนําศาสนา ซึ่งเปนผูนําทางจิตวิญญาณท่ีสําคัญอยางยิ่งของสังคม โดยปราศจากคําตอบแหงความ

ยุติธรรมจากรัฐเกือบทุกสมัย

 การหามสอนภาษามลายู (อักขระยาวีคือการนําเอาอักษรภาษาอาหรับมาเขียนใหอานในภาษามลายู) 

ในโรงเรียนและชุมชน ภาษามลายูถอืวาการออกเสียงใกลเคยีงหรือเหมือนกบัภาษาอัลกรุอานมากท่ีสดุและใชเปนสือ่

เพื่อการเรียนรูศาสนาใหลึกซึ้ง จึงถือเปนภาษาศาสนาภาษาหนึ่ง
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 ปดโรงเรยีนสอนศาสนาแบบด้ังเดมิ คอื ปอเนาะ ซึง่เปนสํานกัตักศลิาทีม่คีาคูกบัสงัคมมสุลมิมานับรอย ๆ ป 

ทําใหพลวัตการชี้นําสังคมสูความดีงามตามความเชื่อเปนสิ่งสูงสงของชีวิตมุสลิม ถูกทําลายและบ่ันทอนลง

 บงัคับใหเรยีนภาษาไทยทีม่เีนือ้หาและกระบวนการสอนตามแนวพทุธนยิม มกีระบวนการนาํเสนอเชงิบงัคับ 

อาท ิการทองบทสวดมนต การอานภาษบาลทีีเ่กีย่วของกบัความเชือ่ของศาสนาพทุธ เปนตน ทีท่าํใหมสุลิมตืน่ตระหนก

และกลวั การหามพดูภาษามลายใูนโรงเรยีน เหลานีค้อืสาเหตแุละปญหาทีท่าํใหมลายมูสุลมิปฏเิสธการเรยีนวชิาสามญั

และการสอนภาษาไทยในโรงเรียนรัฐบาล เพราะมุสลิมจะไมเสี่ยงกับบอเกิดการเปลี่ยนแปลงความศรัทธาในที่สุด

 หญงิมสุลมิมีการแตงตวัปกปดในสวนทีล่อแหลมตอความรูสกึทางเพศ เมือ่ถูกบงัคบัใหตดัผมสัน้ หามคลมุผม 

ตองนุงกระโปรงแทนผาถุง (โสรง) ชายตองเปลี่ยนหมวกกะเปยะ (ขาว) หรือหมวกดํา (ซอเกาะ) เปนหมวกกะโล 

สวมกางเกงแทนโสรง การเปลี่ยนแปลงช่ือทองถิ่นที่เปนชื่อดั้งเดิมใหเปนภาษาไทย หรือเทียบเคียงภาษาไทยได 

หรือใหเปลี่ยนจนผิดความหมายจากเดิม ความรูสึกที่เปนอคติตอนโยบายของรัฐมาโดยตลอด สงเสริมใหคนทองถิ่น

เปลี่ยนช่ือ แปลงนามสกุลใหเปนภาษาไทยแทนภาษาที่ศาสนากําหนด (ภาษาอาหรับ) มีกระบวนการที่ทําใหเกิด

ความยุงยาก เกรงกลวัภัยในการติดตอสื่อสารกับกลไกของรัฐเมื่อไมรูหรือไมใชภาษาไทย

 เรือ่งเหลานีเ้กดิขึน้มานานเกอืบ ๖๐ ปมาแลว แตยงัไมเคยลมืเลอืนจากคนไทยทีร่กัความเปนธรรมท้ังหลาย

อยางแนนอน กระบวนการตาง ๆ ทีก่ลาวขางตน บางประการยังปฏิบตักินัอยูกบัประชาชนท้ังในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต และพื้นที่หางไกลดอยโอกาสอื่น ๆ 

การปรับเปลี่ยนอยางรุนแรงและนากลัวในสมัยนั้นจําเปนตองอธิบายคําวารุนแรงในทัศนะอิสลาม

หมายถึงความกลัวท่ีจะตองมีการเปล่ียนแปลงความศรัทธา (อากีดะฮฺ) กลายเปนคนนอกรีตตกศาสนาและท่ี

นากลัวท่ีสดุสําหรับมสุลิมหมายถึงการหม่ินเหมกบัการตกนรก วถีิการดําเนินชวีติมสุลิมตองศรัทธาและเช่ือมัน่วา

โลกหลังความตายมีจริงและมีความหมายยิ่งกวาสิ่งอื่นใด

¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ»¡¤ÃÍ§

 การบริหารสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีลักษณะเหมือนกับการ ยึดครอง มากกวา การปกครอง 

นกัปกครองและเจาหนาท่ีเกือบทุกหนวยท่ีถกูสงไปทํางานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สวนใหญไมรบัรูและไมพยายาม

ทําความเขาใจในความแตกตาง ตลอดจนละเลยไมใหความสําคัญเทาท่ีควรกับการศึกษาถึงโครงสรางของสังคม 

เศรษฐกจิ การศกึษา ฯลฯ ของคนทองถ่ิน ความไมเขาใจเรือ่งความแตกตาง มสุลิมทองถิน่ภาคใตยงัถูกมองเปนชมุชน

ที่แปลกแยก เปน แขกชอบกบฏ จึงเปนเรื่องที่รัฐตองทบทวนอยางหนัก

การใชกาํลงัเมือ่มปีญหาทีภ่าคใตเปนบทสรปุทีร่ฐัปฏบิตัมิาโดยตลอด ทกุครัง้ปญหาตาง ๆ ไมเพียงแตแกไมได 

หากไปตอกยํ้าความเจ็บปวดกับคนทองถิ่นเพิ่มขึ้นเพราะ ตั้งโจทยการแกปญหาผิด คําตอบจึงพลาดหมด 

การตัง้โจทยงาย ๆ ซึง่อาจจะไดผลในยุทธศาสตรเชงิรกุเพือ่ทําใหศตัรูขยาดหวาดกลวั แตไมนาจะเปนบทสรปุทีถ่กูตอง

เสมอไป เพราะเปาหมายที่จะเอาชนะ คือการเขาไปอยูในจิตใจประชาชนคนรวมชาติที่ตางวัฒนธรรมความเชื่อ

หาใชเปนศตัรทูีแ่ปลกแยกของแผนดนิไม กรณีทีจ่ะยกตวัอยางตอไปนีเ้ปนขอคดิประสบการณในการแกปญหาตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้นสวนหน่ึงคือ
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¡ÒÃáÂ¡ÊÅÒÂªØÁª¹

 โดยใชนโยบายผสมกลมกลืนหลากหลายรูปแบบผานกระบวนตาง ๆ เชน การสรางนิคมในพื้นที่และอพยพ

ชาวไทยจากภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื (อสีาน) เขาไปอาศยัสรางชมุชน โดยสรางสิง่อาํนวยความสะดวกตาง ๆ ทีแ่ตกตาง

กับความเปนอยูของมุสลิมในรัศมีใกลเคียง อยางชนิดเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน

 การจัดสงขาราชการไปปฏิบัติงานมีสัดสวนที่ไมเหมาะสมและขาดการตรวจสอบศักยภาพ ความสามารถ 

ความเขาใจในความแตกตาง จงึเกดิการกดขีเ่อารดัเอาเปรยีบ การดูถกูดแูคลนคนทองถิน่ ละเลยและขาดประสทิธภิาพ

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาระดับฐานรากเปนเวลาตอเนื่องนับ ๔๐-๕๐ ป สรางความรูสึกที่เลวราย

แกชุมชน ทําใหคนทองถิ่นมีการอพยพยายถิ่นไปใชชีวิตเพ่ือการศึกษาและประกอบอาชีพที่ประเทศมาเลเซียเปน

จํานวนมาก จนมีปญหาหลักเรื่องบุคคล ๒ สัญชาติตามมาในปจจุบัน

¡ÒÃÂ¡¡Í§¡íÒÅÑ§à¢ŒÒμÃÇ¨¤Œ¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹áÅÐâÃ§àÃÕÂ¹

 การยกกองกําลังท่ีมีจํานวนกําลังพลมากมาย พรั่งพรอมดวยอาวุธสงครามและยุทโธปกรณทั้งรถหุมเกราะ 

รถจ๊ีปตดิปนยงิเร็ว การไปคนบานชาวบาน ภาพเด็ก ๆ และผูหญงิทีต่กใจหวาดผวาสุดขดี สัน่ระริกกบัความกลัวและ

รองไหสะอึกสะอ้ืน การจูโจมตรวจคนแหลงสงสัยในโรงเรียนปอเนาะ เสมอืนหน่ึงเปาเหลานัน้คอืศตัรรูายท่ีตองจดัการ

อยางเด็ดขาด ใหเด็กนักเรียนชาย (ระดับมัธยมตน) เขาแถวพิมพลายนิ้วมือเกือบทั้งโรงเรียนเพราะสงสัยจะเปน

แนวรวมการปลนปนและเผาโรงเรียน มันกระเทือนความรูสึกและเจ็บปวดแกเขาเหลานั้นอยางเหลือคณา จนบาง

โรงเรียนในปจจุบันเด็ก ๆ หนีไปเรียนที่อื่นเกือบหมดโรงเรียน หรือบางคนหนีออกจากระบบการศึกษาไปเลย 

เหตุการณเหลานี้จะตองใชเวลานานเทาชีวิตหรือตายแลว เรื่องราวยังมีการเลาขานจนเปนตํานานเรื่องจริงที่ไมรูจบ

¡ÒÃãªŒÊØ¹Ñ¢Ê§¤ÃÒÁμÃÇ¨¤Œ¹ã¹ªØÁª¹

 การตรวจคนแหลงทีส่งสยั ทีพ่าํนกัของผูรายหรือหาของผิดกฎหมายในชุมชนมสุลมิโดยใชสนุขัสงครามดมกล่ิน 

สามารถกระทาํไดแตตองระมดัระวงัอยางยิง่ ดงัคาํปรารภของโตะครทูานหนึง่ในอาํเภอยะหริง่ จงัหวดัปตตานกีลาววา 

มุสลิมไมไดกลัวสุนัข หากแตที่ใดสุนัขเหยียบยํ่าและเดินผาน รอยเทาและนํ้าลายที่หกเรี่ยราด (มองไมเห็น) 

มีวิธีการลางท่ีหนักหนาและสาหัสดวยน้ําสะอาดเจ็ดคร้ัง ตามดวยน้ําโคลนบริสุทธเปนคร้ังสุดทาย สิ่งสกปรกท่ี

เกดิจากรอยเทา (ตนี) และน้ําลายสุนขั มผีลตอความไมสมบรูณในการปฏิบตัศิาสนกิจ เปนสวนหน่ึงของวิถธีรรม

ชุมชนที่สูงคายิ่ง จึงจําเปนตองตรวจสอบขอมูลอยางชัดเจนที่สุด และใชกระบวนการที่ระมัดระวังใหหนักกอนลงมือ

¤ÇÒÁàª×èÍáÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨

 ในความเปนจริงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต สนับสนุนที่จะใหรัฐบาลดําเนินการแกปญหาและวิกฤติที่

เกิดขึ้นโดยเร็วและฉับพลัน รัฐสามารถแยกแยะความดีงามและความเลวรายท่ีเกิดขึ้นไดอยางชัดเจน ทุกคนตองการ

ใหประเทศมีความสุข สันติ ปลอดภัยปราศจากภัยอันตรายใด ๆ แตรัฐตองปฏิบัติอยางเขาใจ รอบคอบและมุงม่ัน

รักษาสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนคนพลเมืองไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยอยางหนักแนน อยาเอาอารมณความสะใจในการแกปญหาเปนที่ตั้ง เพราะวิกฤติของภาคใต

มันสามารถเปนเครื่องมือสําหรับการกอการไดอยางไมยากเย็น
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คนไทยทั่วไปคงไมคอยจะทราบกันนักวา เมื่อสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีปญหาคร้ังหนึ่ง ทองถ่ินตอง

สูญเสียกําลังคน ภูมิปญญาทองถิ่น คนที่ปรารถนาดีตอประเทศชาติเปนประจํา เพราะเขาเหลานั้นเกรงกลัวตอการ

กระทําของเจาหนาที่มาก หลายคนหนีเอาชีวิตรอดและทิ้งครอบครัวที่ตองผจญความเลวรายจากการสอบสวนของ

เจาหนาที่ เปนอยางนี้นับรอยปมาแลว ในสถานการณปจจุบันยังปรากฏเปนขาวอยูเสมอ เชนจับโจรไมไดตองเคน

และกดดันใหเมีย ลูก พอแม ญาติพี่นองรับภาระความเจ็บปวดแทน

 ในสถานการณที่เปนอยูมีผลถึงกลไกของรัฐบางหนวย ไดโอกาสกระทําแกคนทองถ่ิน จะโดยบังเอิญหรือ

โดยเจตนาเปนปรากฏการณทีช่มุชนมุสลมิประสบมาโดยตลอด ไมยกเวนในสถานท่ีราชการ ขาราชการมุสลมิบางคน

อาจจะตองประสบกับการกระทบกระแทก กระแนะกระแหนและบางทีดาทอโดยตรงวา เผาโรงเรียนและลูก ๆ ของ

พวกคุณ (มึง) เดือดรอนไมมีที่เรียน เสมือนหนึ่งจะสื่อความวาคนที่ทําคือ พวกคุณขาราชการมุสลิมน่ันแหละ

ตัวเจาปญหา

 ปรากฏการณเหลานี้เกิดข้ึนตอเนื่องมานานนับศตวรรษ ถึงแมแนวนโยบายการแกปญหาภาคใตจะชัดเจน 

แตยงัหางไกลความเปนจรงิมาก เพราะกลไกระดบัทองถิน่สามารถแปลงความหมายของนโยบายเปนอืน่ไดมาโดยตลอด 

รัฐบาลจะตองทบทวนบทเรียนนี้อยางจริงจัง รอบคอบและเรงดวนวา แนวทางการแกปญหาอยางสันติวิธี

ตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ เรื่อง นโยบายการจัดการความ

ขัดแยงดวยสันติวิธี ไดแตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรสันติวิธี สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ และคณะทํางาน

ไดถอดบทเรียนเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงไวมากมาย นาจะนําไปพิจารณาใชประโยชนในการแกปญหา

บานเมืองไดเปนอยางดี

ภาพความเลวรายในอดีตที่ยังไมจางหายไปในชุมชน อาทิ การเขาโจมตีมุสลิมในขณะท่ีกําลังละหมาดเชา 

(ซุบฮฺ) ที่ดูซงญอ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จนตอมา ถูกต้ังขอกลาวหาวาเปนกบฏ 

 การเผาหมูบานเกือบท้ังหมูบานท่ีบาลูกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อหาคนรายบางคน 

การสังหารชาวบาน ๕ คนที่วัดเชิงเขาในหมูบานเดียวกันเมื่อป ๒๕๑๘ จนมีการประทวงใหญในวันตรุษอีฎิ้ลอัฎฮา

และมกีารโยนระเบดิลงในฝงูชนจนตายหมูทนัทนีบัสบิศพทีห่นาศาลากลางจงัหวดัปตตาน ีเมือ่คํา่วนัที ่๑๓ ธนัวาคม 

๒๕๑๘

 กระบวนการอุมฆา การประจานผูตายในที่สาธารณะที่อาจจะเปนหรือไมเปนสมาชิกในขบวนการตาง ๆ 

เปนขาวคราวที่เกิดข้ึนและพูดคุยในหมูประชาชนมาโดยตลอด ความรูสึกที่เจ็บปวดตอผลกรรมที่ถูกกระทําเปนไป

อยางตอเน่ือง โตะครู ผูนําชุมชน ขาราชการมุสลิม ประชาชนคนทองถิ่น วางตัวลําบากยิ่งในสถานการณเชนนี้ 

สือ่เชงิคณุภาพทีจ่ะสรางความเขาใจแกคนทองถิน่และคนในชาติ รฐัพฒันาเฉพาะเคร่ืองมอือปุกรณใหทนัสมัย 

แตไมพัฒนาจติสาํนกึของกลไกใหตระหนักเห็นความสําคญัในความหลากหลายของชนในชาติ แตกลับเนนหนักเรือ่ง

เอกลกัษณเดยีว โดยละเลยอัตลักษณของชาติที่ประกอบไปดวยระบบนิเวศนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 เหตกุารณ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ (๙/๑๑) สื่อตะวันตก (โดยเฉพาะอเมริกัน) โหมกระหน่ําโจมตีการกระทํา

ของขบวนการกอการรายอยางหนัก ขอมูลขาวสารท่ีพร่ังพรูทั้งโดยตรงและทางออมวา ผูกอการรายมุสลิมและ

ขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ืออิสลามเปนตัวการ สื่อในประเทศทั้งของรัฐและเอกชนสวนใหญมักจะรับเอาขอมูลและ

ขาวสารจากแหลงเดียวและรับมาขยายตอ หลายคร้ังเปนการเจตนาท่ีจะใชจงัหวะน้ีในการสรางกระแสความเกลียดชงั

ตอ แขกและมุสลิม ใหกวางขวางยิ่งขึ้น ทั้งเพื่อความสะใจ หาแนวรวมกับคนในชาติและการคาขาว
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 การกลาวรายใครสักคนหน่ึงอยางเล่ือนลอยปราศจากหลักฐานพยานท่ีแทจรงิ ในทศันะของศาสนาอิสลาม

ถือเปนบาปอันใหญหลวง มีโทษหนักกวาการฆาผูคนหลายรอยพันเทา เพราะการฆาใครคนหน่ึงเปรียบเสมือน

ฆาคนหน่ึงรอยคน เร่ืองท่ีเกิดข้ึนกับมุสลิมกลับกลายเปนเร่ืองไรสาระ การจับผูตองหาและตอมาเปนผูบริสุทธิ์ 

กลายเปนเร่ืองตลกวา แพะ อยูเนือง ๆ โดยไมใยดีกับความเจ็บปวดท่ีเกิดขึ้นกับจําเลย ครอบครัว ญาติพี่นอง 

ลูกศิษย เพื่อนพองและตลอดจนชุมชน การขาวที่แพรสะพัดในเรื่องเล็ก ๆ ใหดูเปนเรื่องใหญเชน การจับผูตองสงสัย

ท่ีเปนครสูอนศาสนาอสิลาม แตประโคมขาววาเปน โตะครู ซึง่สังคมมสุลิมถอืเปนความเสยีหายอยางย่ิง สือ่นาํเสนอ

จะโดยเจตนาหรือไม ลวนเปนการตอกยํ้าการกดขี่ประชาชาติมุสลิมในประเทศมาโดยตลอด

 มีตัวอยางมากมายของประเทศมาเลเซียที่ไดใชกระบวนการทางสื่อ เพ่ือสรางเสริมความเขาใจระหวาง

ความหลากหลายทางชาติพันธุ วัฒนธรรม ศาสนา วิถีความเช่ือของชุมชน โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ

ที่ใชทั้งภาษามาเลเซีย (มลายู) จีน อินเดีย อังกฤษ รวมทั้งภาษาทองถิ่น เชน มลายู กลันตัน ซาบา ซาราวัก 

และภาษาไทย มีจํานวนรายการและเวลามากมายทั้งขาวสาร สารคดี บันเทิง อาชีพ ฯลฯ 

 รัฐบาลมาเลเซียสงเสริมใหมีการไปมาหาสูกันและกัน โดยหัวหนารัฐบาลและผูบริหารประเทศจะเปดบาน 

(Open house) ใหกับทุกคน โดยเฉพาะคนตางศาสนิกเขาไปเยี่ยมเยียนคารวะและรวมรับประทานอาหารกับ

เจาของบานเน่ืองในวันสาํคญัของศาสนา เชนวนัตรุษสําคญัของมุสลมิ วนัดปีาวาลี (ตรษุฮนิด)ู ตรษุจีนและตลอดจน

วันวิสาขะบูชาของศาสนาพุทธ ทั้งหมดเปนวันหยุดราชการของชาติดวย การทําเปนตัวอยางของผูนํากลายเปน

ประเพณีที่ประชาชนในประเทศนําไปปฏิบัติ ลดชองวางความเขาใจใหคนในชาติระหวางกันมากมาย ที่ยกตัวอยาง

มไิดหมายความวาผูเขียนจะชอบหรอืฝกใฝกบัประเทศมาเลเซยี แตหากแนวทางนีเ้ปนวถิชีมุชนมลายทูีเ่คยปฏบิตัมิา

อยางยาวนาน

 การทําลายลางวัฒนธรรมอ่ืนของคนในชาติจะวิกฤติมากยิ่งขึ้น หากการละเลยและมองขามความสําคัญ 

เพราะแรงผลกัท่ีตกผลกึจากนโยบายชาตนิยิม บวกกบัแรงหนนุของสือ่ตะวนัตกถกูเพิม่ความเขมขนมากขึน้นบัตัง้แต

กลุมตอเลบันทาํลายเทวรูปโบราณในอัฟกานีสถานมาแลว การกลาวหามุสลมิของส่ือตะวันตกในกรณี ๑๑ กนัยายน 

การตอตานของชาวปาเลสไตนกับผูรุกรานชาวยิว คนอิรักและอัฟกานีสถาน กับการรุกรานของทหารอเมริกันและ

พนัธมติร การฆาพระ ตาํรวจ คร ูการเผาโรงเรียนและอ่ืน ๆ ลวนเปนขอมลูดานเดียวทีมุ่งเปาการทําลายเฉพาะมุสลมิ

และอิสลามและจะยิ่งรุนแรงขึ้นในประเทศไทย จนกลายเปนปญหาที่สลับซับซอนและแกไดยากยิ่งขึ้นในอนาคต

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �ÀÒ¤ãμ Œ

 หากมองในมุมการแบงแยกดินแดนคงจะเปนเรื่องที่เปนไปไดยากในยุคสมัยปจจุบัน เพราะรัฐไดพัฒนา

เปลีย่นแปลงในทางท่ีเหมาะสม ผลงานจบัตองและสัมผสัไดมากขึน้เปนลาํดบั การแกไขขอบกพรองดวยจติใจท่ีบรสิทุธิ์

แนวแนและมั่นคง ถึงแมจะตองใชเวลาอีกสิบ ๆ ปก็ยังรับและรอได การนําแนวคิดการตอสูเพื่อขบวนการแบงแยก

ดนิแดนของหมูเกาะมสุลมิโมโรทีม่นิดาเนาในประเทศฟลปิปนส และมลายอูาเจะฮบฺนเกาะสมุาตราประเทศอนิโดนเีซยี 

มาเปรียบเทียบกับมุสลิมในประเทศไทย เพราะท้ังสองประเทศมีสภาพภูมิศาสตรทางกายภาพ กระบวนการพัฒนา

ประวัติศาสตรทางการเมือง เศรษฐกิจ สิทธิความชอบธรรมตาง ๆ ที่ไดรับจากรัฐบาลกลางแตกตางโดยสิ้นเชิงกับ

ประเทศไทย หากถอืวาทัง้สามประเทศตองแขงขนัในลูวิง่ทีเ่ทากนั ประเทศไทยไปขางหนาทิง้คูแขงอยูไกลลบิเสนชยั

อยูแคเอื้อม เพียงแต ประเทศเราละเลยเรื่องรากเหงาของทองถิ่นจึงไมสามารถแกไขปญหาอยางยั่งยืนได
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 ในสงัคมมสุลมิจะมคีวามแตกตางดานการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงทางประวัตศิาสตร ดงันัน้ในบางชาติพนัธุ

จะยังคงมีการปฏิบัติในวัฒนธรรมดั้งเดิม ในบางชุมชนมีกระบวนการผสมกลมกลืนระหวางวัฒนธรรมดั้งเดิมกับ

วฒันธรรมใหม บางชมุชนสามารถสลดัคราบดัง้เดมิออกหมดและรบัแนวทางใหมจนมกีารเปลีย่นแปลงอยางมากมาย 

วฒันธรรมมลายดูัง้เดมิในชมุชนมสุลมิทีเ่คยมแีละยงัมกีารปฏบิตับิางชมุชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต มหีลายประเภท 

ทั้งที่ยังปฏิบัติกันอยูแลเลือนรางหายาก 

 ประเภทท่ี ๑ วัฒนธรรมการละเลน ซึ่งมีการละเลนมากมาย เชน

๑. บาดีเกรฮูลูหรือบาดีเกรบารัต ิ

  การรองเพลงคลายกับการละเลนกลอนสดของคนไทย แบงออกเปน ๒ ฝายมกีารรองเพลงแกตางโตตอบ

กนัไปมา มดีนตรีประเภทกลองรํามะนา ฆอง ลกูแซก็ โดยมลีกูคูคอยรองรบัพรอมตบมอืตามจังหวะ สวนใหญจะเลน

ในงานเฉลิมฉลองตามวาระที่เหมาะสม ผูรองสวนใหญจะเปนชาย

บาดีเกรฮูลู คณะแหลมทราย บานบางตาวา อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี

 ๒. มะโยง เปนการละเลนเหมือนละครรอง ตัวละครจะมีทั้งชายหญิง มีเครื่องดนตรีประกอบ

 ๓. มโนหรา เปนการละเลนท่ีคลายกบัมะโยงแตจะมบีทแสดงเปนบทละครมากกวา จะมสีวนประกอบของ

ดนตรีดวย 

 ๔. ตือรี เปนการละเลนอีกชนิดหนึ่งซึ่งสวนใหญจะเลนในงานที่เกี่ยวกับการรักษาโรคภัยมากกวาเปนการ

ละเลนเพื่อสนุกสนาน

 ๕. หนงัตะลุง เปนการละเลนหนงัเงาท่ีมนีายหนงัเปนคนชกัอยูหลงัจอ สวนใหญจะแสดงเร่ืองราวทีเ่กีย่วกบั

จักร ๆ วงศ ๆ 

 ๖. ละคร เปนการแสดงที่เลนและแสดงโดยเยาวชนในสถาบันการศึกษา เนื้อหาสวนใหญจะเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรอิสลามหรือเหตุการณปจจุบัน ผูแสดงในที่เฉพาะจะมีการแยกผูแสดงและผูชมชายหญิง แตในกรณีที่

แสดงในที่สาธารณะผูแสดงจะเปนชายลวน

 การละเลนทีก่ลาวขางตนจะย่ิงหาดยูากขึน้เพราะมหีลายประการทีข่ดักบัหลักการศาสนาอสิลาม ทีส่ามารถ

หาดไูดงายทีส่ดุและไดรบัความนยิมมากอยูคอืบาดเีกรฮลูหูรอืบาดเีกรบารตั ิเพราะไดมกีารพฒันาเปลีย่นแปลงใหเหมาะ
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กับเวลา (เปล่ียนรูปแบบและเน้ือหา) สําหรับการแสดงละครจะแสดงเฉพาะงานในวันสําคัญ ๆ ทางศาสนาเชน

วันเฉลิมฉลองสิ้นสุดการถือศีลอด (อีฎิ้ลฟตรี) วันอีฎิ้ลอัฎฮา (วันที่ ๑๐ ของเดือนการประกอบพิธีฮัจญ) เมาลิดินบี 

(คลายเดือนแหงการเกิดของนบีมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮฺ)

 ประเภทท่ี ๒ วัฒนธรรมทางสังคม 

 งานบุญตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตนวาในชุมชนมุสลิมจะมีจารีตและประเพณีมลายูมุสลิม ซึ่งจะมี

รายละเอยีดตามบทความทีเ่คยไดจดัพมิพเผยแพรมาแลว และขอนาํเสนอเพือ่เปนวทิยาทานทีอ่าจจะเปนสวนเสรมิสราง

ความเขาใจในการสรางการมีสวนรวมมากขึ้นดังนี้

¨ÒÃÕμ»ÃÐà¾³Õ : ÇÔ¶ÕÁÅÒÂÙ

 ชาติพันธุมลายูสวนใหญเปนชนพ้ืนเมืองท่ีอาศัยอยูในแหลมมลายูและหมูเกาะมลายูเปนหลัก ประชากร

ประมาณ ๓๐๐ ลานคน มีอาชีพทางเกษตรกรรม เชน การเพาะปลูก ทํานา ทําไร และการประมง ซึ่งเปน

การประกอบอาชพีเพือ่การบรโิภค ถงึแมจะขายผลผลติบางกเ็พ่ือการใชสอยในการดาํรงชวีติอยางสมถะในครอบครวั 

หาเปนเพื่อความรํ่ารวยหรือสุรุยสุรายไม 

 เมื่อแนวคิดเสรีทุนนิยมแพรสะพัดเปนแรงผลักใหเกิดสังคมบริโภคมากขึ้น วิถีดั้งเดิมถูกมองวาลาหลัง

ไมทันโลก ขี้เกียจ การศึกษาตํ่า มีลูกมากและยากจน เปนการมองปรากฏการณที่เห็นอยูเบื้องหนา โดยไมพิจารณา

เชิงลกึที่ควรจะตองศึกษาใหเขาใจ

 ชนชาติมลายูสวนหน่ึงมีความรูความสามารถในการเดินเรือและการทองเท่ียวทางทะเล อาจจะเปนเพราะ

บานเมืองลอมรอบโดยทะเลสวนหน่ึง และเคยไปมาหาสูกับคนตางบานตางเมืองต้ังแตยุคเปอรเซียโบราณจนถึง

ยคุลาอาณานิคมของชาติผูกระหายดินแดน การเดินทางของชนชาติมลายมูใิชเพือ่การคาเปนหลักแตเปนการเคล่ือนยาย

หาที่ทํากินและการเชื่อมสัมพันธทางการเมืองในหมูชนชาติพันธุเดียวกัน 

 เม่ือตนครสิตศตวรรษที ่๘ อสิลามเขามามอีทิธพิลในหมูเกาะมลาย ูทาํใหจาํนวนผูคนนบัถอืศาสนาอสิลามมาก 

ไดแผขยายเขาไปลึกในแผนดนิใหญของแหลมมลายูดวย จนมีการจัดตัง้รฐัอสิลามท่ีหมูเกาะมลายูสมุาตราและปาตานี 

ดารุสซาลาม การติดตอสัมพันธกันและกันระหวางชนชาติมลายูยิ่งแนนแฟนมากข้ึน จากเดิมเปนชนเผาเดียวกัน

เปนความรูสกึรวมทางจิตวญิญาณศาสนาเดียวกันเพ่ิมขึน้อกีทางหน่ึง จนไดมกีารใหความหมายคนมลายูคอืชนชาติ

ที่นับถือศาสนาอิสลาม วิถีมลายูสามารถเห็นชัดเจนในชีวิตประจําวันของชุมชน นับตั้งแตชีวิตหนึ่งเกิดและที่สุด

ไดจากโลกไป ทกุคนจะเหมือนกนัหมดยกเวนการปฏิบตับิางอยางอาจจะแตกตางกนับางตามแตละพ้ืนทีท่ีจ่ะกําหนด

เปนจารีตประเพณียึดถือปฏิบัติ เชน การแตงงาน การถายทอดวิชาความรู ความสัมพันธระหวางเผาพันธุ (Suku) 

และความเขมขนในการนับถือศาสนา

 ในความเปนจรงิวถิชีวีติมลายใูนประเทศไทยมิไดมคีวามแตกตางกบัคนมลายูในท่ีอืน่ ๆ ของโลก เพราะถกูปรบั

ใหเขากบัความเชือ่ทางศาสนาเปนพืน้ฐาน ดงัจะเหน็จากบทความของนกัวชิาการมลายอูนิโดนเีซยีชือ่ Tenas Effendy 

กลาวไวในบทความทางวิชาการท่ีนําเสนอในการสัมมนาผูนําจารีตประเพณีและวัฒนธรรมมลายู ณ เมืองมะละกา 

ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ เรื่อง Sekilas Tentang Kesantunan Dalam Adat dan 

Kesenian Melayu ซึ่งสามารถยกตัวอยางและคําแปลสรุปดังนี้
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๑๐๐

 Apa tanda orang berbangsa,sopannya nampak santonnya nyata

 ความหมาย : อะไร (ทีแ่สดงวา) คนมชีาติตระกลู (คอื) ความสุภาพท่ีมองเห็น การมีจติใจงดงามชัดเจน 

(ความหมายของคําวา Berbangsa หมายถึง ความเปนคนดี มชีาตติระกลูสืบสายเลือดทีส่งูสง มศีกัดิศ์ร ีมคีวามเปน

พี่นอง ฯลฯ)

 Tanda orang tak tahu adat, santun lupa sopan tak ingat

 ความหมาย : สัญลักษณคนที่ไมรูในจารีตประเพณี จะเปนคนที่ลืมความเปนสุภาพชน (และ) ไมใสใจ

เรื่องความสงางาม (ความหมายของคําวา Adat, Beradat หมายรวมถึงกฎเกณฑ ระเบียบวินัย มรดกภูมิปญญา

ในการครองตนที่ตกทอดสืบสานมาแตอดีต บุคลิกดีงาม การเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน การมีจิตใจซ่ือสัตย สุภาพ

ออนนอมถอมตน คนมีอารยธรรม ปฏิบัติตามจารีตประเพณีของชาติพันธุ อันดีงาม ฯลฯ)

 Tanda orang tidak beradat, perangai kasar buruk tabiat

 ความหมาย : ความประพฤติของคนท่ีไรจารีตประเพณีอันดีงาม (จะมี) นิสัยกาวราว ความประพฤติ

เลวทราม

 การสั่งสอนจารีตประเพณีของชาติพันธุมลายู จะเริ่มตนดวยจิตวิญญาณที่เปนพื้นฐานกอน และจะลวงลึก

ในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกัน เชน การใชภาษา ไดมีการดัดแปลงอักขระในภาษาอาหรับ (ซึ่งเปนภาษาอัลกุรอาน 

ภาษาศาสนา) มาเขียนตําราศาสนาในภาษามลายูที่เรียกวาอักขระยาวี ในการส่ังสอนศาสนาใหกับลูกหลานท้ังใน

ครอบครวัและชมุชน จนกลายเปนสถาบนัการศกึษาทีเ่รียกวาปอเนาะ ผลผลติจากปอเนาะคอืคนรุนใหมทีถ่กูบมเพาะ

และเปนตัวนําที่สืบทอดสารธรรมทางศาสนาสูสังคมอยางเปนพลวัต

 ชนชาติมลายูทีต่องกลายพันธุเพราะการอพยพเคล่ือนยายและสรางหลักปกฐาน ณ บานเมืองอ่ืน หากจําเปน

ตองเปล่ียนภาษาพูด การแตงตัว ตลอดจนวิถีปฏิบัติบางอยางใหสอดคลองกับสังคมใหม ควรจะนึกถึงคํากลาวของ

ปูยาตาทวดคนมลายูที่กลาวไวอยางนาคิดวา

Biar mati anak jangan mati adat

 ความหมาย : ถึงแมจะสูญเสียลูกไป (แต) อยาใหจารีตประเพณีตายตามไปดวย

 คนยคุสมยันีม้องและมทีศันคตใินเรือ่งนีว้าครํา่ครไึรสาระและหาคาไมได จงึพยายามวิง่หากงลอแหงโลกาภวิตัน

ที่มีผูเดินเคร่ืองและถือระบบควบคุมคือชาติตะวันตก มีบทเรียนมากมายที่ชนหลายเผาพันธุบนโลกนี้ตองลมสลาย

เพราะลืมนึกถึงตนเอง ลืมชาติตระกูลและชาติพันธุบรรพชนของตน ดังนั้นวิถีแหงความปาเถื่อนและปรากฏการณที่

ไมเคยพบไมเคยไดยนิตัง้แตบรรพกาล กลบัปรากฏเปนปกติวสิยัในแผนปฏบิตักิารของผูนาํประเทศและลิว่ลอ (บางคน

บางประเทศ) ทีก่ระทําตอชนชาตทิีม่อีารยธรรมและจารีตนยิมท่ีสัง่สมมานานนบัพนั ๆ ป หรือจะยอมใหลกูหลานเรา

นําวัฒนธรรมนิยมตะวันตกที่ไรรากเหงาเปนสรณะและชวยกันรุมฆาอารยธรรมจารีตประเพณีอันงดงามที่เปนมรดก 

(Wasiat) ของบรรพบุรุษทิ้งไป เพื่อจะไดรับการยกยองวาเปนประเทศชาติที่เจริญกาวหนาและพัฒนาทัดเทียมกับ

ชาติตะวันตก และไมรูสึกสะทกสะทานอะไรกับคําของผูเฒาผูแกที่กลาวกับคนในสมัยนี้ (บางคน) วา 

Orang tanpa bangsa ซึ่งหมายถึง คนไรชาติตระกูล เปนคํากลาวที่ทาทายคนรุนเทคโนโลยีกาวไกล

จะคิดหาทางออกอยางไร หรือจะปลอยเลยไปตามกาลเวลา
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๑๐๑

¨ÒÃÕμÈÔÅ»Š : ã¹ÇÔ¶ÕÁÅÒÂÙ

 ชนชาติพันธุมลายูในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนกลุมชนหน่ึงท่ีมีการส่ังสมและถายเทศาสตรแหงศิลป

สาขาตาง ๆ มากมาย ทั้งในเรื่องการสรางเครื่องมือเครื่องใชประกอบอาชีพ ศาสตราวุธ การดํารงตนในครอบครัว 

ความสัมพันธกันและกันในชุมชน การละเลน วรรณกรรมงานสรางสรรค คําพังเพย นิทาน นิยายปรัมปรา เปนตน 

ลวนแลวแตมีบรรทัดฐานทางจารีตประเพณีที่มีหลักการตามลัทธิความเชื่อเปนสําคัญ

 ในงานศิลปที่ปรากฏในทัศนะอิสลามจึงจะรักษารูปแบบและกรอบของหลักการศาสนาเชนงานวิจิตรศิลป

ที่เก่ียวกับการวาดรูปจะไมมีการวาดสัญลักษณรูปเคารพของศาสนิกอื่น ภาพคนเปลือย การแตงตัวของสตรีจะตอง

ปกปดในสิ่งที่ควรสงวน (Aurat) ผาไมบางใสจนมองทะลุเห็นเนื้อหนังหรือแนนแนบติดเน้ือรางจนเห็นสวนเวาโคง

ชัดเจน

 ในการรายราํจะไมแสดงอาการทีย่ัว่ยอุารมณใครของผูชม หรอืงานการแสดงจะแยกสวนผูแสดงผูชมชายหญงิ

ใหออกไมปะปนกัน ในงานวรรณกรรมจะละเวนเนื้อหาที่ผิดศีลธรรมที่ดีงามของสังคมเหลานี้ เปนตน งานศิลปของ

ชนชาวมลายูจะยึดมั่นในจารีตและขอกําหนดที่มาจากอิทธิพลของศาสนาเปนหลัก

 อาจจะกลาวไดวางานศิลปที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมมลายูเปนเนื้อหาการเผยแพรหลักการศาสนาดวย สังคม

มสุลมิจะใหความสาํคญัของงานศลิป และถอืเปนอารยธรรมทีท่รงคณุคาเพราะเปนการถายทอดบคุลกิและความดงีาม

อยางกวางขวางหลากหลายรูปแบบ มคีาํพงัเพยโบราณทีเ่กบ็มาเลาโดยนกัวฒันธรรมอาวโุสชาวอนิโดนเีซยีชือ่ Tenas 

Effendy ในบทความทางวิชาการเรื่อง Sekilas Tentang Kesantunan Dalam Adat dan Kesenian Melayu 

ที่เสนอไวในงานสัมมนาผูนําทางจารีตประเพณีชาติพันธุมลายู ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 

๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ที่เขียนเปนภาษามลายูอักขระรูมีและพรอมคําแปลโดยสรุปดังนี้

 di dalam pepatah terkandung amanah

 ในคําพูดจะมีเนื้อหาของความจริงใจนาศรัทธารวมอยูดวย

 di dalam nyanyi terkandung budi

 ในบทเพลงจะประกอบดวยเนื้อหาของความกตัญูรูคุณ

 di dalam seni banyak arti

 ในงานศิลปมีความหมายมากมาย

 di dalam syair banyaklah fikir

 ในบทกลอนจะมี(ให)ความคิดอานมากมาย

 di dalam bidal banyaklah akal

 ในคําพังเพยจะมี (ให) ภูมิปญญามากมาย

 di dalam ibarat banyaklah manfaat

 ในคําอุปมาอุปมัยจะมี (ให) ประโยชนคุณคาที่สูงสง
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๑๐๒

 di dalam hikayat banyaklah amanat

 ใน (เรื่องราว) ทางประวัติศาสตร มีมากมายท่ีเปนคําสั่งเสีย (คําสั่งสอน คําช้ีแจง แนะนํา)

 Yang disebut seni beradat, manfaatnya ada dunia akhirat

 ที่กลาว (ถึง) งานศิลปที่ยึดมั่นในจารีตประเพณี ผลงานจะทรงคาทั้งโลกนี้และโลกอาคีรัต (ชีวิตหลัง

ความตาย)

 การกลาวถงึแบบแผนท่ีเปนจารตีศลิปสาขาตาง ๆ ในสงัคมมสุลมิทัว่ไปทัง้ในหมูเกาะมลายูและบนดามขวาน

ของไทย (ภาคใต) มกีจิกรรมมากมายท่ีแสดงออกมาดังทีก่ลาวขางตน โดยโบราณมามักมอีทิธพิลและความผูกพันกับ

รากเหงาทางคตินิยมในลัทธิฮินดูพราหมณ เมื่อมานับถือศาสนาอิสลาม ชุมชนไดขัดเกลาและกล่ันกรองงานศิลป

ที่เคยปฏิบัติกันมาใหสอดรับกับหลักการศาสนา รวมกันกําหนดกรอบวิถีปฏิบัติจนเปนจารีตประเพณี ชุมชนใดท่ียัง

ไมสามารถสลัดหลุดออกจากแนวคติเดิมครั้งบรรพกาลก็ยังปฏิบัติกันอยูแตจะลดความเขมขนลง

 เลากนัวางานศิลปทีเ่กีย่วของกับการละเลนหลายอยางจางหายไปในสังคมมลายูมสุลมิในภาคใตและสวนอ่ืน ๆ 

อาทิ มโนหรา มะโยง ตตือรี การรายรําอยางร็องแง็ง (ประกอบเสียงดนตรีหรือการรองเพลงมลายูประกอบ) 

ซึง่เปนการละเลนและการแสดงสวนใหญมชีายหญิงรวมแสดง เนือ้หาสวนใหญลอแหลมตอความผิดหลักการศาสนา 

ที่เนนเรื่องความศรัทธาความเชื่อและการตั้งภาคี (การบูชาครู การอางถึงเทวดาฟาดิน) ตลอดจนองคประกอบเรื่อง

ดนตรีทั้งดีดสีตีเปาและการขับรองอยางครบครัน

 ทีย่งัคงมีใหเหน็แตนอยลงทกุขณะคอืหนงัตะลงุ บาดีเกรฮลู ูศลิปการรายรําและการตอสูแบบซลีตั ิการแหนก

ในวรรณคดีโบราณ ขบวนแหชางเนื่องในงานแตงงานหรืองานบุญของครอบครัวคนสําคัญ ขบวนแห Bunga Sireh 

(พานดอกไมทีป่ระดับดวยใบพลู) ในงานบุญเชนแตงงาน ตอนรบัแขกบานแขกเมือง รวมถึงการขับรองเพลงกลอมลกู 

(ที่ขาดสาระเนื้อหาในการสงเสริมศาสนา) ซึ่งสวนใหญมุสลิมจะกังวลเรื่องการแสดงความรวยมีฐานะ ความยิ่งใหญ 

ความมีบารมี การปะปนระหวางชายหญิงตลอดจนการเลยเถิดท่ีขาดสาระ เปนตน

 สังคมมุสลิมทั่วไปกําลังเปล่ียนแปลงและตอสูทั้งในแนวความคิด และการสงเสริมความสนุกสนานและ

การบันเทิงโดยมีแนวทางหลัก ๆ ดังนี้

แนวทางแรก คอืการสงเสริมและฟนฟวูฒันธรรมด้ังเดิม มุงเนนความสวยงามคุณคาความสุนทรีทางอารมณ 

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยสวนใหญจะเปนการทํางานรวมของนักอนุรักษ

วฒันธรรม พอคาและการทองเท่ียวแหงประเทศไทยโดยการสนับสนนุอยางเต็มกาํลงัของเจาหนาทีร่ฐั (ไมคอยสนใจ

และไมลึกซึ้งในหลักการศาสนามากนัก) และกําลังเรงเราและฟนฟูอยางเปนระบบในปจจุบัน

แนวทางท่ีสอง คอืการสงเสรมิและฟนฟกูจิกรรมทีม่กีระบวนการขดัเกลาและพถิพีถินัในเนือ้หาเชนดีเกรฮลูู

ที่บรรจุเนื้อหา การขับรองท่ีมุงเนนในเร่ืองผลประโยชนดานการสงเสริมการศึกษา การมีสวนรวมในการแกปญหา

ยาเสพติด สิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (มากกวาการรองเกี้ยวกันฉันชูสาว หรือชักชวนใหดื่มดํ่า

กับน้ําเมาและการมั่วสุม) 

 การขบักลอมดนตรใีนทาํนองเพลงมลาย ู(ไมมกีารรองเพลง) สงเสรมิการรายราํเพลงตอสูแบบซลีตัทิีมุ่งเนน

ในเร่ืองการพัฒนาสมาธิจิตใจ การออกกําลังกาย ความสามัคคี ความสวยงาม (เฉพาะผูชายเทานั้น) และตลอดจน
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ความละเอียดออนของแนวคิดการสรางอาวุธโบราณ เชน การทําหอก เมน กริช วามีกระบวนการทางภูมิปญญา

ที่ไดรับการสืบทอดต้ังแตอดีตอยางไร กิจกรรมเหลานี้เกิดจากแนวคิดและภูมิปญญาของทองถ่ินและรวมกันพัฒนา

ความคิดเปนระบบมากข้ึนโดยนักวิชาการที่สนใจในหลายองคกร สถาบันการศึกษาและองคกรงานวิจัยชุมชนตาง ๆ 

โดยไดรับความรวมมือจากภูมิปญญาทองถ่ินเปนหลัก แนวคิดนี้ตองอาศัยการพิสูจนจากชุมชนอีกระยะหนึ่งเชน 

ดีเกรฮูลู เพราะภาพเกา ๆ ในเรื่องของเน้ือหาที่ขัดตอความดีงามของสังคมและหลักการยังไมจางหาย

 แนวทางสุดทายเปนแนวทางท่ีตองการนําเสนองานศิลป ที่สอดคลองและสนับสนุนใหเนื้อหาทางศาสนา

ไดรับการเผยแพรตามบทบาทและโอกาสท่ีควรจะเปน โดยใชกิจกรรมงานเขียน การแสดงกลอนเปลา กลอนสด 

(Puisi, Sajak, Syair, Pantun) หรือแมแตการแสดงละครท่ีเนนแนวประวัติศาสตรของศาสดา การตอสูของวีรบุรุษ

ในการปกปองศาสนา วถิชีวีติปจจบุนักับทางออกทีถ่กูตอง เหลานีเ้ปนความพยายามของนกักจิกรรมทีม่คีวามรูเรือ่ง

ศาสนาและใหนักเรียนหรือใชกระบวนการทางการศึกษาเปนหลัก แนวทางนี้ถึงแมจะไมกวางขวางมากนัก แตเปน

กระบวนการท่ีเปนวิชาการไดรับการยอมรับจากมุสลิมมากและดูจะมั่นคงยั่งยืนกวา

 ที่นาสนใจยิ่งในสังคมมลายูมุสลิม (โดยเฉพาะภาคใต) คือเมื่อสังคมมีทางเลือกความบันเทิงและพักผอน

หลากหลาย มีบางกลุมท่ีเลือกทางเฉพาะตน คือกลุมการเพาะเล้ียงนกเขาและนกกรงหัวจุก ทั้งเพ่ือการคาและ

สงเสริมการแขงขันใหนกขับรองท่ีไพเราะ เปนอาหารทางโสตประสาทและความสนุกสนานในหมูเพ่ือนฝูง ซึ่งเปน

วัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นอยางจริงจังเมื่อ ๒๐ ปที่ผาน เปนกิจกรรมท่ีนาศึกษาเชนเดียวกัน

¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ã¹ÊÑ§¤ÁÁØÊÅÔÁ

 ในสงัคมมสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใตเปนสวนหนึง่ของสงัคมไทย มวีฒันธรรมและประเพณทีีแ่ตกตางจาก

สวนอืน่ ๆ ของประเทศ เปนระบบนิเวศของสังคมมนุษยทีส่วยงามแหงหนึง่ในโลก มหีลายส่ิงหลายอยางทีส่งัคมไทย

สวนใหญอาจจะไมทราบและอาจจะต้ังคําถามแตไมทราบจะหาใครตอบให ในบางคร้ังก็เดาสุมจนทําใหความหมาย

และความจริงขาดหายไปอยางนาเสียดาย มไีมนอยท่ีเอาบรรทัดฐานของความหมายในสังคมใหญมาตีความ หลายคร้ัง

เรือ่งเลก็ ๆ ทีไ่มนาจะมปีญหา แตเมือ่ตคีวามตามบริบทแหงสงัคมสวนใหญของประเทศกลบักลายเปนเร่ืองทีอ่าจจะ

เสียหายไปทั้งสังคมไปดวย มีการขับเคลื่อนในสังคมตลอดเวลาเฉกเชนสังคมใหญที่อาจจะแตกตางกันบางดังที่

ยกตวัอยางมาแลวขางตน ความหมายและมติขิองคาํบางคาํท่ีสงัคมไทยไดยนิบอย ๆ จนคุนหูในปจจบุนั สามารถแยก

โดยสังเขปและใหความหมายคราว ๆ ดังนี้

 บุคคล ตําแหนง

 ดาโตะหรอืดาโตะยตุธิรรมประจาํศาล คอื ตาํแหนงทางศาลท่ีรวมพจิารณาคดีเกีย่วกบัมรดกและครอบครัว

แกมุสลิมใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต

 อสุตาด คอื ครสูอนศาสนาชาย ปกติจะเรียกเฉพาะครูทีส่อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือเปน

บุคคลที่สอนในระดับอุดมศึกษา

 อุสตาซะ คือ ครูสอนศาสนาหญิง ที่ทาํหนาที่เหมือนกับอุสตาด

 บาบอ คือ การเรียกชื่อแทนผูอาวุโส เชนบิดา โตะครู ครูสอนศาสนา (ที่มีอายุ)
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 มามา คือ การเรียกชื่อแทนผูอาวุโสท่ีเปนหญิง เชนแม ภรรยาโตะครู ภรรยาครูสอนศาสนา หรือสตรีที่

แตงงานแลว

 ฮัจญีหรือตวนฮาญีหรือโตะฮาญี คือ ผูอาวุโสชายที่เคยผานการไปประกอบพิธีฮัจญ ณ เมืองมักกะฮฺ 

ประเทศซาอุดิอาราเบียแลว

 ฮจัญะฮฺ คอื ผูอาวโุสหรอืหญงิทีเ่คยผานการไปประกอบพธิฮีจัญ ณ เมอืงมกักะฮปฺระเทศซาอดุอิาราเบยีแลว

วิถีที่ควรรูโดยทั่วไป

สํานักนิยม (School of Though) ในประเทศไทยและทั่วไปมีดังนี้

 ๑. ซุนนีหรือสุหนี่มีสํานักนิยมยอย ๆ เชน

ซาฟอี คือ ชุมชนมุสลิมสวนใหญในประเทศไทย ในสวนยอยบางชุมชนจะมีเรียกสายเกา สายใหม 

ซึ่งหมายถึงแหลงการเรียนรูของผูสอนเปนหลัก จะมีศัพทในสายใหม (ที่บางคนตีความ) คือ วาฮาบี (Wahabi) คือ

ผูที่สําเร็จการศึกษาในประเทศซาอุดิอาราเบีย (หรือแนวทางเดียวกัน) ที่มีความเปนมาดานการฟนฟูศาสนาอิสลาม

ตามแนวอัลกุรอานและแนวทางปฏิบัติของศาสดาอยางบริสุทธิ์

ฮานาฟ คือ ชุมชนมุสลิมเชื้อสายสายปากีสถาน อัฟกานิสถาน

  มาลีกี คือ กลุมสํานักที่อาศัยในคาบสมุทรอาหรับบางประเทศ

  ฮัมบาลี คือ กลุมที่แยกจากสํานักนิยมซาฟอี

 ๒. ชีอะฮฺ ในอดีตประเทศไทยเรียกวาแขกเจาเซ็นปจจุบันในประเทศไทยมีผูที่เลื่อมใสในสํานักนิยมนี้

จํานวนหน่ึง แตในประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหรานจะเปนประชากรสวนใหญของประเทศ

 ชีวิต ครอบครัว

 นีกะฮฺ คือ การแตงงานตามหลักการอิสลาม

 วาลีมะฮฺ คือ การเลี้ยงอาหารเนื่องในงานแตงงาน

 ชารีอะฮฺ คือ กฎหมายอิสลาม

 เขาซุนัตหรือสุหนัด คือ การขลิบปลายหนังหุมอวัยวะเพศชาย

 อากีเกาะฮฺ คือ พิธีรับขวัญทารก บางทีเรียกเปนการตัดผมไฟทารกเกิดใหมและมีการเชือดแพะหรือแกะ 

(ทารกเพศชายเชอืด ๒ ตวัและตวัเดยีวสาํหรบัเพศหญงิ) เพือ่เลีย้งอาหารแกญาตพิีน่องและแขกเพือ่นบานเรอืนเคยีง 

(ในกรณีมีแขกตางศาสนิกจะทําอาหารอื่นแทน)

 ซากาต คือ การบริจากทานตามศาสนบัญญัติ มี ๒ ประเภทหลัก คือ

   ซากาตฟตเราะฮฺ

   ซากาตทรัพยสิน
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 ซาดือเกาะฮฺ คือการใหทานท่ัวไป

 มลายู คือ ชาติพันธุหนึ่งของแหลมและหมูเกาะมลายูและภาษาพูดท่ีใชเปนสวนใหญในชุมชนมุสลิมภาคใต

 ยาวี คือ ภาษามลายูที่เขียนดวยอักขระอาหรับ (ไมเรียกวาภาษายาวี)

 กตีาบ กตีาบยาว ีคอื ตาํราศาสนาท่ีเขยีนในภาษามลายูอกัขระอาหรับใชสอนในสถานศึกษาปอเนาะ ในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามและในชุมชนมลายูมุสลิมทั่วโลก

 อัลกุรอาน คือ คัมภีรศาสนาอิสลามเขียนเปนภาษาอาหรับที่มุสลิมตองเรียนรู เขาใจและปฏิบัติเพราะเปน

คําสั่งของอัลลอฮฺ

 อัลฮะดิษ คือ พระวัจนะของศาสดานบีมูฮํามัด ที่รวบรวมโดยนักการศึกศาสนาในอดีต เปนการกลาวถึง

ขอปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺใหชัดเจนข้ึนและเปนแนวทางท่ีมุสลิมผูศรัทธาตองปฏิบัติตามในลําดับที่สองรองจาก

อัลกุรอาน

 ซุนนะฮฺ คือ การปฏิบัติตามแนวทางท่ีศาสดานบีมูฮํามัดไดปฏิบัติเปนตัวอยางมาแลวและมีบันทึกในอัล-

ฮะดิษแลว

 ญฮิาด คอื การขดัเกลา การแกไขความเลวรายตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้ท้ังในเรือ่งสวนตวัและสงัคมประเทศในแนวทาง

ที่ดีงามตามหลักการศาสนา โดยมีระดับความแตกตางตั้งแตการแกไขดวยสามัญสํานึก จิตใจ อารมณความรูสึก 

การกระทํา ถึงการใชสงครามที่เปนขั้นตอนสุดทาย

 ชาฮีด คือ มุสลิมที่เสียชีวิตในแนวทางศาสนบัญญัติ เชนตายในระหวางการเดินทางเพ่ือปฏิบัติธรรม

ทางศาสนา การตอสูเรียกรองความเปนธรรม การทําสงครามในแนวทางศาสนา

 มูญาฮิด คือ บุคคลที่ตอสูเพื่อศาสนา

 มูญาฮีดีน คือ กลุมบุคคลที่ตอสูเพื่อศาสนา

 อัซซาลามูอาลัยกุม คือ การกลาวทักทายเมื่อมุสลิมพบกับมุสลิมเทานั้นมีความหมายวาขอ (ใหอัลลอฮฺ

ประทาน) ความสันติสุขจงมีแกทาน

 วสัซาลามอูาลัยกมุ วาเราะฮมฺาตลุลอฮวฺาบารอกาตฮุ ฺคอื คาํกลาวการตอบรบัของมสุลมิทีจ่ะตอง (วาญบิ

คือบังคับตองตอบ) มีความหมายวาขอความสันติสุขจงมีแดทาน (เชนกัน)

 การทํางาน

 ญามาอะฮฺ คือ การทํางานหรือการปฏิบัติศาสนกิจรวมกันหลาย ๆ คน

 ญามาอะฮฺอิสลามียะฮฺ (Jamaah Islamiah) คือ การทํางานศาสนารวมกันเปนกลุม

 วะดะฮฺ คือ การทํางานเปนกลุมเปนเอกภาพ

 ดะวะฮฺ คือ การเผยแผศาสนาหรือเปนกลุมบุคคลที่เผยแผศาสนาอิสลาม



ÁÔμÔÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ �áÅÐÀÒ¾Í¹Ò¤μ ¤×¹ÊÙ‹ÊÑ¹μÔ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

๑๐๖

งานบุญ

มาแกปูโละหรือมากันปูลต จะใชกับงานหลายงาน เชนงานแตงงาน งานเขาสุหนัตฯซึ่งเปนงานการเลี้ยง

อาหารสําหรับแขกที่ไดรับเชิญ แขกอาจจะมอบของขวัญหรือเงินสดหรือเจาภาพอาจจะไมรับทั้งสองอยางก็ได

มาแกแต คือ งานเล้ียงรับประทานน้ําชาเปนกิจกรรมงานการกุศลเพ่ือสรางศาสนสถาน สาธารณสถาน 

การชวยเหลือปจเจกบุคคลที่เดือดรอน

มาโซะญาวี คือ พิธีกรรมการขลิบปลายหนังอวัยวะเพศชาย

กุรบาน กุรบั่น คือ การเชือดเพะ แกะ วัว ควายหรือสัตวปกที่มีเนื้อเทียบเทากับแพะแกะเชนนกอีมู 

นกกระจอกเทศ ฯลฯ ในชวงวันที่ ๑๐-๑๓ ของเดือนแหงการประกอบพิธีฮัจญ

¡Ô¨¡ÃÃÁËÃ×Í¾Ô Õ̧¡ÃÃÁÇÑ¹ÊíÒ¤ÑÞ

 ปวซาหรือปอซอ (Puasa)

 คือการถือศีลอดปละ ๒๙-๓๐ วันในเดือนรอมฎอน บังคับใหมุสลิมที่มีอายุตามศาสนภาวะ (ชายเมื่อเริ่มมี

การฝนเปยก หญงิเม่ือเร่ิมมปีระจําเดือน) ยกเวนบคุคลท่ีไมสบาย ผูเดนิทาง หญงิมคีรรภหรอือยูในชวงการใหนมบตุร

หรือมีประจําเดือน แตทั้งหมดตองถือศีลอดชดเชยกอนเดือนรอมฎอนอีกปจะเวียนมาอีกรอบ การถือศีลอดคือการ

อดขาวอดน้ํา งดการหลับนอนฉันสามีภรรยา การพูด กระทําและคิดในสิ่งที่ดีงามต้ังแตกอนพระอาทิตยขึ้นและ

เมื่อพระอาทิตยตกดิน ในเดือนนี้ถือเปนเดือนแหงการกระทําความดีงาม พระเจาจะเปดประตูสวรรค เพื่อใหมุสลิม

ผูศรัทธาปฏิบัติตัวในสิ่งที่ดงีามใหมาก ๆ งดการพูดคุยในเรื่องที่ไรสาระ อดทน อดกลั้นตอสิ่งท่ียั่วยุทั้งหลาย ในยาม

กลางคืนจะมีการละหมาดรวมกันทีม่สัยดิเรียกวาละหมาดตารอเวียะฮแฺละละหมาดในตอนดึกสงัดหลังจากนอนหลับ

ไปแลวชวงเวลาหน่ึง ทกุคนจะทานขาวม้ือแรกของวันกอนเวลาละหมาดเชา และเม่ือถึงพระอาทิตยตกดินจะรีบแกบวช

หรือเปดบวชหรือละศีลอดดวยผลอินทผลมักับนมสดหรือนํ้าเปลา และจะหยุดละหมาดมัฆรัยกอนจึงจะรับประทาน

อาหารหนัก

 วันรายอ วันอีด

 รายอปอซอหรืออีฎิ้ลฟตรี คือ วันเฉลิมฉลองส้ินสุดเดือนการถือศีลอดและกอนจะถึงวัน

 รายอฮัจญีหรืออิฎิ้ลอัฎฮา คือ วันเฉลิมฉลองวันที่ ๑๐ เดือนแหงการประกอบพิธีฮัจญ ซึ่งกิจกรรมท่ีเปน

ศาสนพิธีจะดําเนินที่เมืองมาดีนะฮฺ และเมืองมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอารเบีย

 รายอแน คือ วันที่เจ็ดของการถือศีลอดเพิ่มตอหลังจากวันอิฎิลฟตรี ๖ วัน

 เมาลิด คือ การเฉลิมฉลองรําลึกคลายเดือนแหงการเกิดของศาสดานบีมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮฺ

 อาซูรอ คือ กิจกรรมท่ีนิยมทําอาหารจากผลไมหลากหลายชนิดในกระทะ เปนชวงแหงการเฉลิมฉลอง

เนื่องในวันขึ้นปใหมของมุสลิมบางกลุมตามเดือนของอิสลาม
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 ชื่อเมือง

 ดารุสซาลาม คือ บานแหงสันติสุข

 เชน ปาตานี ดารุสซาลาม ปาตานีบานแหงสันติสุข

 ดารุลอีมาน คือ บานแหงศรัทธา

 เชน ยะลา ดารุลอีมาน ยะลาบานแหงศรัทธา

 ดารุลนาอีม คือ บานแหงชัยชนะ

 เชน นราธิวาส ดารุลนาอีม นราธิวาสบานแหงชัยชนะ

 เหลานี้คือองคประกอบพ้ืนฐานบางประการของสังคมหน่ึงที่อยูในชุมชนประเทศไทย คงจะมีอีกหลาย ๆ 

ประการที่ไมไดถูกนําเสนอ ณ ที่นี้ ทั้งนี้เพื่อจะเปนแนวทางการศึกษาวิถีหนึ่งของวัฒนธรรมยอย



๑๐๙

 นักประวัติศาสตรชาวอังกฤษนามอี.เอช. คาร เคยกลาววาทะซึ่งกลายมาเปนวรรคทองในวงการวิชา
ประวัติศาสตรมาถึงกึ่งศตวรรษ ขอความนั้นมีวา ประวัติศาสตรคือกระบวนการของปฏิสัมพันธที่ตอเนื่องระหวาง
นักประวัติศาสตรกับขอมูลของเขา นั่นคือการสนทนาท่ีไมขาดสายระหวางปจจุบันกับอดีต (E.H. Carr, 1961) 
หลงัจากไดศกึษาและคนควาประวตัศิาสตรในหลายประเทศและหลากประเดน็ ผูเขยีนถงึไดเขาใจและซมึซบัประโยค
สาํคญัขางตนนีว้า มนียัและผลสะเทอืนตอการทาํงานดานประวตัศิาสตรอยางยิง่ ในชวงเวลาหาปมานี ้ผูเขยีนไดศกึษา
ประวัติศาสตรและการเมืองจากอดีตที่ยังไมตาย แตยังมีความตอเนื่องและมีผลสะเทือนในทางความรับรูและ
ความคิดของผูคน ทั้งในบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต และในประเทศไทยดวยอยางมาก ประสบการณเหลานี้
ใหขอคิดและความรูตอประวัติศาสตรและการเมืองแกผูเขียนอยางมาก เปนการเรียนท่ีไมอาจเรียนไดจากหองเรียน
และในมหาวิทยาลยัไมวาจะดงัแคไหนในโลกก็ตาม ในบทความน้ีผูเขยีนจะเสนอขอคดิและความรูใหม ๆ ทีไ่ดรบัจาก
การเขาไปศึกษาประวัติศาสตรปาตานี (สะกดตามช่ือดั้งเดิมของอาณาจักร สวนปตตานีเปนการสะกดตามระเบียบ
ราชการไทย)

 ปญหาประการแรกในการศกึษาเรือ่งราวของปาตาน ีไดแกสิง่ทีเ่รยีกวาจดุยนืและทรรศนะทางประวตัศิาสตร
ตออาณาจักรปาตานี เรื่องนี้จัดวาเปนปญหาทางปรัชญา ซึ่งมองวาขอมูลหลักฐานในอดีตท้ังหลายน้ันกลายมาเปน
หลักฐานทางประวัติศาสตรได ก็เพราะนักประวัติศาสตรเปนผูเขาไปดําเนินการตีความจนทําใหกลายเปนตัว
ประวัติศาสตรไป เชนศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงหลักที่ ๑ โดยตัวจารึกเอง หลักฐานประวัติศาสตรไมไดบอกอะไร
ทีเ่ปนเร่ืองราวแกเรา ตองอาศัยนกัประวัตศิาสตรหรอืนกัโบราณคดีและนักมานุษยวิทยาไปอานและตีความสรางเร่ือง
นัน้ขึน้มา คนทัว่ไปถงึอานเร่ืองราวในประวัตศิาสตรรูเร่ืองและเขาใจได ปมเง่ือนตรงน้ีคอืเราจะเช่ือถอืการตีความของ
นักประวัติศาสตรไดมากนอยแคไหน ปญหาน้ีถาพูดอยางงาย ๆ ธรรมดาก็คือปญหาของอคติหรือความเอนเอียงที่
มีอยูกอนแลวของผูศึกษา วาไปแลวเรื่องนี้ตองถือวาเปนส่ิงปกติที่เกิดขึ้นเสมอ เนื่องจากผูศึกษาหรือคนที่เขาไปมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งใหมที่ตนเองไมเคยรูจักไมเคยทํามากอน การทําความเขาใจจึงเกิดขึ้นโดยผานประสบการณหรือ
ความเคยชินของตนเอง เชนการอานประวัติศาสตรปาตานี ก็ยอมตองอานจากความเขาใจในประวัติศาสตรชาติไทย
เปนหลกั แลวจงึคอยไปเขาใจวาเหตกุารณหรอืเรือ่งราวในปาตาน ี(ซึง่ในประวตัศิาสตรไทยเรยีกวาปตตาน)ี นัน้ดาํเนนิ
มาอยางไร ไดผลอยางไร ทาํไมถงึเกดิเรือ่งแบบนัน้ เชนกรณ ีกบฏพระยาแขกเจด็หวัเมอืง ผูเขยีนก็อานจากคาํบรรยาย
ของเอกสารและตําราฝายสยาม ซึ่งไดรับการถายทอดตอมายังนักประวัติศาสตรรุนหลัง ๆ ทุกคน การอธิบายเรื่อง
จึงเริ่มขึ้นที่การดําเนินนโยบายปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที่ ๕ วาตองการทําใหสยามและหัวเมืองเจริญกาวหนา
และไมตองตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ แตความพยายามนั้นถูกขัดขวางโดยบรรดาเจาเมืองตาง ๆ ทั้งในภาคเหนือ 
ภาคอีสานและภาคใต เราก็สรุปตรงกันวาบรรดาผูนําหัวเมืองประเทศราชเหลานั้น ชางไมมีความคิดทันสมัยเสียเลย 

ÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ�ãËÁ‹ : 

ÊÂÒÁ¡Ñº»ÒμÒ¹Õã¹ÃÐºººÃÃ³Ò¡ÒÃ¶Ö§¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§áºº¾ÔàÈÉ

ศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ*

* อาจารยวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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แทนทีจ่ะรวมมอืสรางประเทศสยามใหมใหเขมแขง็ กลบัไปตอตานการปฏริปู ดงันัน้ผลของการใชกาํลงัจากกรงุเทพฯ 
ลงไปปราบปรามจับกุมผูนําปาตานีจึงไมไดสรางคําถามอะไรแกนักศึกษาประวัติศาสตรไทย เพราะทุกคนมีคําตอบ
ชุดหนึ่งอยูในใจแลว ในประเด็นนี้ สรุปคือผูเขียนมีจุดยืนและทรรศนะทางประวัติศาสตรที่เปนสยามไทยอยางเต็มที่ 
ยอมรับความจําเปนและการท่ีสยามตองพัฒนาไปสูการเปนรัฐชาติสมัยใหม แนนอนผูเขียนไมมีจุดยืนในการมอง
ประวัติศาสตรการปฏิรูปสยามจากมุมมองของขอมูลหลักฐานในทองถิ่นเลย เพราะไมคิดวาจะมีความหมายนัยอะไร
ที่สําคัญ จึงไมสนใจไปคนหาติดตามขอมูลในทองถิ่นนั้น ๆ 

 ปญหาตอไปไดแก การสนทนาระหวางปจจุบนักับอดีต นั่นคือความคิดวาความรูในประวัติศาสตรมีผลตอ
ความเขาใจในปจจุบัน หากมีการศึกษาอยางถูกตองตามปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร ในกรณีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตก็จะชวยในการทําความเขาใจในปญหาปจจุบันในบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต เชนประเด็น
คําถามที่มีการถกเถียงและอภิปรายกันมากขึ้นเรื่อยในเรื่องแนวทางแกปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนใต 
เรื่องหน่ึงที่มีผูใหความสนใจท้ังเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางมากไดแกปญหาเร่ืองการปกครองแบบพิเศษในดินแดน
ของอาณาจักรปาตานีเกา ที่ผานมามีผูเสนอรูปแบบการปกครองทองถ่ินใหมเรียกวา นครปตตานี ทํานองเดียวกับ
การปกครองแบบพิเศษในกรุงเทพมหานคร และพัทยา เปนตน ปฏิกิริยาและความเห็นจากรัฐบาล และส่ือมวลชน 
รวมไปถึงผูคนทั่วไปมีความแตกตาง หลากหลายและแสดงออกอยางไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับวาใครมีขอมูลแบบไหน 
และมีความเขาใจในรปูแบบการปกครองน้ัน ๆ อยางไร บทความน้ีในดานหน่ึงตองการเสนอภูมหิลังและความเปนมา
ของประวัติศาสตรและระบบการปกครองท่ีสยามกับอาณาจักรปาตานีไดเคยใช และสัมพันธกันมาอยางยาวนาน 
กระทั่งมาถึงชวงประวัติศาสตรยุคอาณานิคมสมัยใหม ที่ประเทศตะวันตกขยายอิทธิพลเขามายังดินแดนอุษาคเนย 
ผลสะเทือนของลัทธลิาอาณานิคม นาํไปสูการปรับเปล่ียนระบบการปกครองระหวางสยามกับบรรดาหัวเมอืงประเทศราช
และเมอืงเจาพระยาสามนตราชตาง ๆ ลงไป เพือ่จะไดคลายความตระหนกตกใจ และหนัมาทาํความเขาใจกบัรูปแบบ
การปกครองในรัฐสมัยใหม ดวยมุมมองท่ีสอดคลองกับธรรมชาติและความเปนจริงในทองถ่ินและชุมชนกับศูนยกลาง 

 ขอที่นาสนใจมากในปญหาการเมืองและวัฒนธรรมของปตตานีก็คือการท่ีปญหาขอขัดแยงดังกลาวนั้น
เปนปญหาทางประวัติศาสตรคือเรื่องราวในอดีต มากเทา ๆ กับเปนปญหารวมสมัยหรือในปจจุบัน การมองวา
ประวัติศาสตรทั้งหลายก็คือประวัติศาสตรรวมสมัยนั้น เปนแนวคิดสมัยใหมที่ถูกจินตนาการข้ึนมาในคริสตศตวรรษ
ที่ ๑๙ นี้เอง นักคิดท่ีเสนอแนวคิดดังกลาว มาจากนักปรัชญาสํานักเยอรมันในยุโรปโดยเฉพาะในยุคสมัยของ
ความรุงโรจนของสํานักปรัชญาแสงสวางทางปญญา (Enlightenment Philosophy) ในศตวรรษท่ี ๑๘ โดยมี
นักคิดนักเขียนและนักปรัชญาการเมืองชื่อดังเชน ฌัง ฌาค รุสโซ  คานท  วอลแตรและมองเตสกิเออร เปนตน 
นกัคิดเหลานีเ้ปนกลุมแรก ๆ ทีศ่กึษาและยึดกุมประวัตศิาสตรได กระท่ังสามารถนําประวัตศิาสตรมาใชในการอธิบาย
พฒันาการและการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้ในสังคมยโุรปและท่ัวโลกดวยอยางเปนระบบเปนข้ันตอน จนในทีส่ดุนําไปสู
การสังเคราะหประวัติศาสตรโลกใหเหลือเพียงปรัชญาประวัติศาสตร นักคิดคนสําคัญที่ทําใหประวัติศาสตรไดพบ
กับปรัชญา และในเวลาเดียวกันก็ทําใหปรัชญาเปนประวัติศาสตรดวยเหมือนกันก็คือเฮเกล นักปรัชญาเยอรมันผูมี
ลูกศิษยลูกหาดัง ๆ จํานวนมาก การมองประวัติศาสตรในเชิงปรัชญาทําใหเราสามารถสรางทฤษฎีทั่วไปขึ้นมาได 
ดงัคาํกลาวทีว่า ประวตัศิาสตรทัง้หมดลวนเปนประวตัศิาสตรรวมสมยั ปจจัยทีเ่ปนสิง่รวมกนัในประวตัศิาสตรทกุยคุ
ทุกสมัยและทุกที่ก็คือความคิดในการกระทําที่สรางประวัติศาสตร ความคิดในอดีตคือสิ่งท่ีนักประวัติศาสตรปจจุบัน
สามารถทําความเขาใจและสรางขึ้นมาใหมได ดังนั้นจึงทําใหสรุปไดวา ตัวเหตุการณตาง ๆ นั้นไมเหมือนกันและ
ไดจบส้ินยุติไปแลวแตในอดีตกาล แตความคิดเบื้องหลังการกระทําเหลานั้นตางหาก ที่ยังไมไดหายหรือสูญสิ้นไป 
เพราะเรายงัสามารถคนพบและหาเหตผุลจนพบความคดิเหลานัน้ไดอกี แมกาลเวลาจะลวงเลยไปยาวนานเทาไรกต็าม
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๑๑๑

 การพูดถงึเร่ืองของปรัชญาประวัตศิาสตรกเ็พือ่จะช้ีใหเหน็วา การเขียนและตีความประวัตศิาสตรตาง ๆ นัน้

ลวนกระทําไปโดยนักประวัติศาสตร ผูมีกรอบความคิดและคานิยมอยูชุดหนึ่งของสังคมและเวลาที่เขาดํารงอยู 

การมีปรชัญาแบบหนึง่กท็าํใหนักประวตัศิาสตรมคีวามคดิและคานยิมแบบนัน้ ทาํใหการเลอืกและตคีวามขอมลูทาง

ประวตัศิาสตรออกมาสอดคลองกบัปรชัญาสงัคมนัน้ ๆ ปรชัญาทาํหนาทีค่ลายกับแวน ทีอ่าจชวยขยายความแจมชดั

ของส่ิงท่ีศกึษา หรอือาจทําใหภาพท่ีมองเห็น มสีแีละภาพลักษณตางไปจากความเปนจรงิของมันและของคนอ่ืน

ก็ได

 เชนเดยีวกบัปญหาความขดัแยงอืน่ ๆ ในสงัคมไทย ซึง่เปนปญหาทางโลกทรรศนทีแ่ตกตางบางครัง้ตรงขามกนั 

โลกทรรศนมีสวนสําคัญในการกําหนดและสรางความคิดใหแกคนในสังคมน้ัน ๆ โลกทรรศนหนึ่งถือความยึดมั่น

ในศรัทธาในส่ิงที่ไดรับการถายทอดปลูกฝงมา อีกโลกทรรศนยึดมั่นในหลักการแบบวิทยาศาสตร คือไมเชื่อเพราะ

คนแตกอนเช่ือมาอยางนั้น หากแตตองทําการศึกษาคนควาและหาหลักการของเร่ืองนั้นออกมาใหได แบบแรกมักมี

ความโนมเอียงไปทางอนุรักษนิยมและอํานาจนิยม แบบหลังหนักไปทางเสรีนิยม สนับสนุนการเปล่ียนแปลงและ

ความกาวหนาของสังคม โลกทรรศนแบบอนุรักษนิยมไดรับการตอบรับและตอกยํ้าจากการปฏิบัติ ความเชื่อและ

สมมุติฐานของฝายรัฐและระบบราชการไมนอย ทําใหความรู ขอมูลจากสังคมมิติและดานอื่นนั้นเปนสวนรอง

หรือกระทั่งไมมีความหมายไปเลย สงผลใหการแกปญหาที่ผานมา มักเปนการทําแบบเกาไมถูกที่คัน หรือตํานํ้าพริก

ละลายแมนํ้า หรือไมก็เปนแบบผักชีโรยหนาไปเสียเปนสวนใหญ กรณีเรื่องรูปแบบการปกครองทองถ่ินของปตตานี

กเ็ชนกนั คนทีอ่อกมาคดัคานกระทัง่ตคีวามวาจะนาํไปสูการแบงแยกดนิแดนนัน้ ประมวลผลดแีละผลเสยีของรปูแบบใหม

จากความเช่ือสมัยใหม ทวายังไมไดศึกษาประวัติศาสตรของความสัมพันธระหวางรัฐปาตานีในอดีต ซึ่งมีพัฒนาการ 

ความเปนมา มีเหตุและมีผลของแตละรัฐเองอยางจริงจัง ทําใหมองเห็นแตอาณาจักรสยามไทยเพียงแหงเดียว

ในประวตัศิาสตรของภมูภิาคน้ี มองไมเหน็ประวตัศิาสตรของรัฐอืน่ ๆ ทีเ่ลก็กวา แตกม็ปีระวตัคิวามเปนมาของตนเอง

เหมอืนกัน ทาํใหเกดิมีความทรงจําและมีอตัลักษณของผูคนในรัฐนัน้ ๆ แบบอัตวสิยัดานเดียว การท่ีเราไมรูไมเขาใจ

ประวัติของรัฐและผูคนอ่ืน ๆ ก็จะไมเขาใจปญหาและที่มาของความขัดแยง จะอาศัยเพียงความรูเรื่องรัฐสยาม

ฝายเดียวแลวไปตัดสินอัตลักษณคนอื่น ๆ เห็นไดวาไมอาจนํามาซึ่งความเขาใจและรวมมือกันได 

 ในวาระท่ีบรรดาประเทศอาเซียนกําลงัมุงหนาไปสูการสรางประชาคมแหงประชาชาติเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต

ทัง้ในทางเศรษฐกจิและวฒันธรรม การพดูถึงปญหาขดัแยงระหวางสยามกบัมลายมูสุลมิในประเทศไทยกค็วรหนัไปมอง

ในบริบทที่กวางใหญกวาประเทศและชาติพันธุสยามกับมลายูกอนเปนปฐม การมองใหกวางและไกลออกไปจาก

ตัวเองก็คือการมองใหเห็นทั้งภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือช่ือด้ังเดิมวา สุวรรณภูมิ ในท่ีนี้จะกลาวถึง

ลักษณะเดนบางประการของดินแดนสุวรรณภูมิกอน ลักษณะเดนอันแรกคือความหลากหลายทางภูมิศาสตรและ

ชาติพันธุสุวรรณภูมิเปนภูมิภาคที่เปดสูโลกภายนอก ทั้งทางบกและทางทะเล ทําใหอาณาบริเวณนี้เปนจุดเชื่อมตอ

และผสมกลมกลืนกันของหลายอารยธรรมใหญ ๆ จากอดีตถึงปจจุบันในแงของการผลิต ที่สําคัญการเกษตรกรรม 

การมีระบบนิเวศวิทยาที่เหมาะสําหรับการเพาะปลูกขนาดเล็ก เลี้ยงตัวเองไดไมยาก ทําใหมีลักษณะของการผลิต

แบบผูผลิตนอยกระจัดกระจายไปทั่วดินแดนตาง ๆ 

 ระบบรัฐและการปกครอง ไมจําเปนตองอาศัยระบบรัฐและการปกครองแบบรวมศูนยในการผลิตและ

แลกเปลีย่น ระบบแบบธรรมชาตสิามารถใหผลผลติมากพอสาํหรบัการคาในภมูภิาค สิง่ทีต่องการมากกวาคอืแรงงาน

ในการผลิต นักคิดไมเปนที่ตองการมากเทานักปฏิบัติ นักประยุกต ดัดแปลงธรรมชาติใหเขากับความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมตอมา ไมใชการเปลี่ยนแปลงในระบบและโครงสรางของสังคมหรือรัฐ หากแตเปนการเปลี่ยนแปลงภายใน
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๑๑๒

ระบบและรัฐ

 O.W. Wolters นักประวัติศาสตรผูลวงลับไปแลวแหงมหาวิทยาลัยคอรแนล สรุปขอคิดวาดวยลักษณะ

รวมกันสําคัญ ๆ ของอุษาคเนย วาประกอบไปดวย

 ๑) ความสําคญัของเวลา คอืเวลาปจจบุนั อดีตสาํคญัเมือ่มนัสามารถทําใหปจจบุนัมคีวามหมายได ภมูภิาคน้ี

ไมใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงแบบกาวหนาที่คอยเปนคอยไปอยางวิวัฒนาการ ตรงขามคนใหนํ้าหนักไปที่

การเกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าอีกของวัฏจักร คือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่เนนที่ตัวบุคคล มากกวาที่ระบบ อนาคตคือสิ่งที่

ตัง้ความหวังไมได เวลาแบบทีเ่ปนนามธรรม แบบทีก่าวเดนิไปขางหนาและสงูขึน้นัน้ไมมฐีานรองรับในภมูภิาค หากแต

ในเวลาตองมีสิ่งรูปธรรมท่ีอธิบายใหเห็นการกระทําที่จะเกิดขึ้น และผลท่ีจะตามมาจากการกระทําของบุคคลนั้น ๆ 

ไมปลอยใหเหตุผลหรือตรรกเปนปจจัยกําหนดการกระทําหรือผลในอนาคต

 ๒) เม่ือเวลาปจจุบนัสาํคญั จงึตองใหความสําคญัแกการปรบัรับและใชความชํานาญในเครือ่งมอืหรืออืน่ ๆ 

จากทุกที่ ไมวาจากการคาแลกเปล่ียนกับภายนอกหรือจากภายในอุษาคเนยเอง เพื่อใหทันสถานการณรวมสมัยได 

นี่ทําใหเปนลักษณะของนักปฏิบัติหรือนักทํามากกวานักคิดทฤษฎี ในหลักฐานอดีต จึงมีการระบุถึงคล่ืนลูกตาง ๆ 

ที่เขามายังสุวรรณภูมิ จากอินเดีย มาอาหรับ จีน และฝร่ัง เปนตน เชนนิทานเวียดนามใน ศ. ๑๔ ถึง ๑๕ ใชสั่งสอน

ชาวบานใหมรีะเบียบ เปนการใชความรูจากขางนอกมารับใชชนช้ันนาํในการปกครองชาวบาน อนัแสดงถึงทศันะของ

ผูนําตอชาวบานที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงไป

 ๓) การทําใหความคดิทนัสมยั ทาํใหอษุาคเนยตองสามารถมองเหน็ตวัเองในโลกใหญไดดวย โลกใหญอนัแรก

ไดแกโลกฮนิด ู(ศ. ที ่๕) โลกฮินดเูรยีกไดวาเปน ชมุชนในจินตกรรม อนัแรก ทาํใหเทพเจาฮนิดเูปนเทพของภมูภิาค

หรือรัฐทั้งหลายในอุษาคเนยไป 

 ในโลกทรรศนฮินดูนี้ ศูนยกลางอาจอยูที่ไหนก็ได ตามแตใครจะอาง ซึ่งมักอยูในที่ ๆ ซึ่งผูอางอาศัยอยู เชน

การถกเถยีงกนัระหวางนกัประวตัศิาสตรชาตติาง ๆ ในภมูภิาควา ตกลงแลวศนูยกลางของอาณาจกัรศรวีชิยัอยูทีไ่หน 

ที่อินโดนีเซียหรือที่ไชยา ตางคนตางก็มีหลักฐานทางโบราณคดีรองรับดวยกันทั้งนั้น 

 ๔) การเนนท่ีวัฒนธรรมในตัว บุคคล และ ความสําเร็จ มากกวาท่ีกลุมและฐานะของความเปนทายาท 

มีแนวโนมที่จะลดการอางถึงฐานะตามโคตรตระกูล มีการตรวจสอบผูนําในทุกเวลาและทุกรุน รัฐบาลไมใชเรื่องของ

สถาบันที่ซับซอน แตเปนระบบราชการแบบสบาย ๆ (Relaxed Unbureaucratic Style of Public Life) 

ความสําคัญอยูที่การจัดการของแตละคน การจัดพิธีกรรม ดังนั้นคุณสมบัติสวนตัวของการนําจึงสําคัญยิ่ง ดังนั้น

ไมจําเปนตองถามวา รัฐบาลเขมแข็งหรือออนแอ เหมาะที่จะใชคําวา polity มากกวา state

 การปกครองแบบสบาย ๆ ไมหมายความวาจะลมจมหรือสลายไป มีประเพณีการปกครองท่ีผูปกครองกับ

ผูถูกปกครองตองพึ่งพากัน เมื่อใดที่การปกครองรายไปก็อาจตองยายไปที่อื่น เมื่อผูปกครองปกปองศาลเทพเจาของ

ทองถ่ิน และรักษาความสงบ หรอืขจัดผูรกุรานได แสดงวามกีารพ่ึงพาอาศัยกนัขึน้ (ไมไดมองวาเปนการทําฝายเดียว 

ขางบนหรือลาง หากแตมองแบบสองดาน)

 ๕) กําลังคนเปนแหลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญของผูนํา และจําเปนยิ่งสําหรับการหาสวนเกินมาสนับสนุน

ราชสํานัก งานสวนรวม การทหารและอื่น ๆ และการคาตางประเทศ ผูนําตองปองกันภัยอันตราย ปองกันศาสนา 

เขาถึงไดดวยการเปนตัวเช่ือมประสานเม่ือเกิดความขดแยง แตคนไทย และพมา ถือวาผูนําก็เหมือนอันตรายในบาน
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อยางหน่ึงเหมือนภัยธรรมชาติ อยูใกลก็รอน อยูไกลก็หนาว การไดความมั่งคั่งจากการคาถือเปนสิทธิอยางหนึ่งของ

ผูนํา ในวรรณกรรมมลายูและชวา เมื่อพูดถึงทะเล จึงไมพูดถึงเรื่องการคาตางประเทศในนั้น ถือวาเปนเรื่องที่รูกันดี

อยูแลว ไมเปนประเด็นปญหาสําคัญที่ตองนําเสนอในวรรณกรรมอะไรอีกใหยุงยาก อันนี้จะตรงขามกับวรรณกรรม

ยโุรป ซึง่โยงการเดินทางไปตางเมืองเขากบัเร่ืองการคาเปนประจํา อยางไรก็ตามงานเขียนอนิโดนีเซีย พดูวากาํเนิดของ

อาณาจกัรตามฝงทะเลชวา เปนความสาํเรจ็ของผูนาํทองถิน่ในการเอาชนะหรือใชประโยชนจากการมาถึงของการคา

ตางประเทศได

 ๖) ผูนาํถูกมองวาเปนตวัอยางหรอืครขูองความประพฤตทิีถ่กูตอง นัน่คอืคณุสมบตัผิูนาํทางศาสนา ประกอบ

ไปดวย ความกลา การควบคมุตนเอง กาํลงัภายนอก มทีรพัยากรไมสิน้สดุ การพดูเกง ไมหลง เขาถงึได มคีวามเมตตา 

ความต้ังใจในการปกปองผูอืน่ ความสามารถในการคล่ีคลายปญหา ใจกวาง จดัการสายสัมพนัธกบัคนตาง ๆ ไดมาก 

สรุปคือลักษณะผูนํารวมเอาทุกสิ่งที่มองวา ดี งาม และจริง ภาพวาด งานเขียนจารึก ตํานานจากคัมภีรศาสนา 

ทีแ่สดงตอสาธารณชน เชนวดั หนงั ลวนมคีวามหมายในการบอกวาอะไรคอืคณุสมบตัขิองคน และกค็อืการนยิามวา

ลักษณะของผูนําในอุดมคติคืออยางไร

 ๗) ไมมรีะบบรวมศูนยทีเ่ขมแข็งตลอดกาล หากแตระบบปกครองในอุษาคเนยเปนวัฏจักรทีม่กีารเปล่ียนแปลง

แบบวงกลมไปเรื่อย ๆ ดังนั้นประวัติศาสตรโบราณท่ีแสดงออกในพระราชพงศาวดาร ตํานาน จารึกทั้งหลายจึงลวน

เปนประวัติศาสตรแบบวัฏจักร ไมใชประวัติศาสตรแบบเสนตรง

 ๘) เนื่องจากระบบปกครองอยางสบาย ๆ ทําใหปญหาชนชาติในชายขอบไมไดรับความสนใจหรือจัดการ 

ปลอยใหเปนช้ัน ๆ ทางนิเวศวิทยา ไมมี ชายแดน แตเปนรอบนอกบาง ๆ ภูมิภาคแบงออกเปนกลุม ๆ แตไมมี

เช้ือชาติเปนพื้น ผูคนถูกกวาดตอนจากที่ไปอีกท่ี จากการทําสงคราม ถาไมกวาดตอนผูคนออกไป บริเวณนั้นและ

ระบบนิเวศวิทยาก็แบงใหชนชาติอยูกันอยางปกติ การพูดสองภาษาหรือหลายภาษาเปนการทําใหคนตางชาติอยู

ดวยกันได เปนเรื่องปกติของคนอุษาคเนย

ÃÐºººÃÃ³Ò¡ÒÃ (Tributary System)

 ระบบการปกครองระหวางเมอืงหรอืรฐัตาง ๆ ในอษุาคเนยแตโบราณนัน้ ใชระบบท่ีนกัประวตัศิาสตรเรยีกวา 

ระบบมณฑล หรือ Mandala กลาวคือบรรดารัฐและผูนําเหลานั้นไดศึกษาบทเรียนจากการอยูรวมกันในอดีตแลว

พบวามีวิธีการในการทําใหพื้นที่ทางการเมือง (คือรัฐและอาณาจักรตาง ๆ) นั้นเกิดประโยชนแกทุกฝายมากที่สุด

ดวยการทําตามทฤษฎีมณฑลนี้ ในแนวคิดทฤษฎีนี้ทุก ๆ รัฐและเมืองตางเปนสวนหนึ่งหรือสมาชิกหนึ่งของระบบน้ี

หรือระบบที่เกี่ยวพันกัน ไมมีใครสามารถอยูรอดไดคนเดียวโดยไมสนใจเพื่อนบานอื่น ๆ ความเปนอิสระท่ีไดมาจาก

การเปนกลางอยางแทจริงนั้นไมมี มันไมอาจดํารงอยูไดในโลกของความเปนจริง หากแตรัฐที่เปนสามนตราชหรือ

รัฐบรรณาการตางหากท่ีอาจมี นโยบายตางประเทศ ที่เปนกลางได โดยตองแลกกับการเสียสิทธิบางอยางของตน

ไปใหแกรฐัทีใ่หญกวา กษตัรยิรกัษาตนอยูในวงัวนของชีวติทีห่ลากหลายไดดวยการใชประโยชนจากองคประกอบและ

ปจจัยแวดลอมตาง ๆ ในระบบใหไดมากที่สุด การสรางพันธมติรระหวางรัฐตาง ๆ ก็เปนผลมาจากการท่ีรัฐเหลานั้น

อยูในภูมิศาสตรแบบไหน (Wolters, 2008, 157) 

 ในทางภูมิศาสตรของสามจังหวัดชายแดนภาคใตในอดีต ไดแก อาณาจักรปาตานีเกา ซึ่งรวมเมืองยะลา 
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นราธิวาสไวดวยกัน แตไมมีสตูลอยูดวย เพราะสตูลแตกอนอยูกับเมืองไทรบุรีหรือเคดาห ตอมาเมื่อลงนามสัญญา

อังกฤษสยามในปพ.ศ. ๒๔๕๒ (ค.ศ. ๑๙๐๙) ทําใหอังกฤษยอมรับรองอํานาจของกรุงสยามเหนือเมืองปตตานี 

แลกกับการไดสทิธเิหนอืเมอืงกลนัตัน ตรงักานแูละไทรบรุไีป โดยท่ีตดัสวนทีเ่ปนสตูลใหกบัสยามไปดวย ดงันัน้สตลู

จงึไมเคยมกีารเคลือ่นไหวทางการเมอืงอะไรรวมกบัฝายปาตานีเลย ตัง้แตสมยัโนนกระทัง่สมยัปจจบุนั อาณาบริเวณ

ดงักลาวน้ีเปนทีต่ัง้ของศูนยอาํนาจสําคญั ๒ แหงคอื ปาตานีทางฝงตะวันออก และไทรบุรทีางฝงตะวันตก แสดงออก

ในการเปนรฐัเมอืงทาสาํคญัในบรเิวณตอนกลางของคาบสมทุรมลายโูบราณ ในสมยัอยธุยา ปาตานเีปนศนูยรวมของ

สินคาพื้นเมืองอันไดแกเครื่องเทศ พริกไทยและของปา เปนเมืองทาสงผานสินคาจากจีนและยุโรป แมวาปาตานี

ประกาศรับรองในความย่ิงใหญของกษัตริยอยุธยา (รัฐสยามไทย) แตความสัมพันธในการปกครองก็ไมเหมือนกับ

เมืองประเทศราชอ่ืน ๆ ดวยปจจัยทางระยะทางและลักษณะเมืองทาของปาตานีเองท่ีทาํใหปาตานีตกอยูภายใตอทิธพิล

ของสยาม แตไมไดอยูภายใตอํานาจการปกครอง อันเปนลักษณะหนี่งของรัฐเล็ก ๆ ที่ดํารงอยูตามชายขอบของรัฐ

ใหญ ๆ เชนในตอนเหนือของเกาะชวา คาบสมทุรมลายา หรือบรเิวณตอนลางของพมาและเวยีดนาม รฐัเลก็ ๆ เหลานัน้

ตางมีอิสระในการปกครองและสืบทอดอํานาจของตัวเองดวยกันทั้งส้ิน (ยงยุทธ ชูแวน, ๒๕๕๐, ๓๙)

 ประเด็นตอมาที่มักมีความสับสนกันพอสมควรเมื่อพูดถึงประวัติศาสตรยุคอาณาจักรกับเมืองสามนตราช

ก็คือปญหาเรื่องฐานะของเมืองประเทศราชวาคืออะไร โดยทั่วไปเรามักเขาใจวาก็เหมือนกับการเปน เมืองข้ึน ของ

ประเทศใหญทีม่กีาํลงัเหนอืกวานัน่เอง ความคดิเรือ่งเมอืงขึน้ในประวตัศิาสตรนพินธไทย ซึง่สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารง

ราชานภุาพทรงอธบิายในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหตัถเลขา คอืการสญูเสยีอสิรภาพของชาตหิรอืประเทศ 

มโนทัศนของพระองคทานใกลกับคําวา Independence ในประวัติศาสตรสมัยใหม ในความเปนจริง อิสรภาพ

ของรัฐชาตินั้นเปนนวัตกรรมสมัยใหม เปนจินตนาการที่เพิ่งถูกประดิษฐสรางขึ้นมาเมื่ออาณาจักรกษัตริยแบบยุค

ฟวดัลหรือศักดินาไดเสื่อมสลายไป และกําลังกอรูปแบบของรัฐสมัยใหมที่เรียกวารัฐประชาชาติ ชวงเวลาประมาณ

คริสตศตวรรษท่ี ๑๘ เปนตนมา โดยเฉพาะหลังจากการปฏิวัติอเมริกาและปฏิวัติใหญฝรั่งเศส นั่นคือปลายยุค

กรุงศรีอยุธยากําลังจะข้ึนยุคกรุงรัตนโกสินทร แตสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายความหมายของ

เมืองขึ้นตั้งแตตั้งกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๑๘๙๓ (ค.ศ. ๑๓๕๐) ดังที่ไดทรงอธิบายการสรางกรุงศรีอยุธยาของพระเจา

อูทองวา ไมไดสรางพระนครทันททีีเ่สด็จมาถึงเมืองอโยธยา ความจริงไมใช พระเจาอูทองไดยกมาต้ังเปนเมืองเล็ก ๆ กอน 

อยูที่เวียงเหล็ก (ตอมาสรางเปนวัดพุทไธศวรรย) ได ๓ ป เมื่อเห็นเวลาอันควรจะประกาศเปนอิสรภาพเปดเผย

ไดแลว จงึสรางพระนครศรอียธุยาและทาํพธิรีาชาภเิษกโดยประกาศเปนอสิรภาพ เมือ่ปขาล (ทีจ่รงิปเถาะยงัเปน) 

โทศก จุลศักราช ๗๑๒ พ.ศ. ๑๘๙๓ (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ๒๕๑๖, ๑๐๗) 

 การเปนเมอืงประเทศราช หรอืเมอืงขึน้ ในศพัทวา Dependencies จงึหมายถงึการทีร่ฐัเล็กยอมรบัในอาํนาจ

ของรัฐใหญที่เหนือกวา และการยอมรับดังกลาวนั้นไมใชสิ่งถาวร อาจยาวเปนหลายป หรืออาจสั้นไมกี่เดือนก็ได 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปจจัยเง่ือนไขของสัมพันธภาพระหวางรัฐทั้งหลายในมณฑลเดียวกันหรือที่เก่ียวพันกันวาดํารงอยูใน

ลักษณะอะไร รัฐปาตานี และไทรบุรีจึงสามารถยอมรับในความเหนือกวาของทั้งรัฐสยามและมะละกาไดในเวลา

เดียวกัน แตจะยอมรับใครมากกวาก็ขึ้นอยูกับสถานการณในขณะนั้น ๆ จึงดูเหมือนกับระบบบรรณาการเต็มไปดวย

ความวุนวาย มกีารกบฏ ขดัขนื ตอตานจากบรรดารัฐเลก็ ๆ อยูตลอดเวลา หากมองจากสายตาของศูนยกลางในทรรศนะ

สมัยใหม ก็จะสรุปวารัฐบรรณาการหรือประเทศราชมักไมจริงใจ ทําตัวเปน ขอมแปรพักตร เลยถูกทําใหกลายเปน 

ผูรายในประวัติศาสตร ของอาณาจักรใหญเสมอมา นี่เปนทรรศนะทางประวัติศาสตรที่ผิด ควรจะแกไขใหถูกตอง 
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เพื่อความเขาใจและการอยูรวมกันระหวางรัฐในอดีตที่ยังสงทอดมายังปจจุบันกันตอไป กลาวไดวาการเมืองของ

รัฐชายขอบจึงเปนอิสระในความหมายวาไมผูกติดขึ้นอยูกับศูนยอํานาจใดอยางตายตัวเหมือนเมืองอาณานิคม 

พดูอยางสมัยปจจุบนักค็อืมคีวามเปนตวัของตัวเอง ทาํการปกครองมีสทิธอิาํนาจทางการเมืองและการเงินเหนือประชากร

ในรัฐของตนเองอยางเต็มที่ ความหมายดังกลาวน้ีจึงใกลกับคําวา Autonomy หรือปกครองตนเองอยางจํากัด 

เพราะยังยอมรับในอํานาจที่เหนือกวาอยู

  กลาวไดวามโนทัศนวาดวยความเปนอิสรภาพของรัฐยังไมเกิดไมวาในตะวันตกหรือในตะวันออก ความคิด

โบราณของสยามไทยวาดวย อิศรภาพ ก็มีอยูแลว คือหมายความวาอํานาจของผูเปนใหญหรือพระอิศวร ศัพทนี้

มีปรากฏในกฎหมายตราสามดวง จึงไมใชความเปนอิสระ ไมเปนขาประเทศอ่ืนในลักษณะของการตกเปนขาทาส

หรอืเปนอาณานิคม อิสรภาพแบบโบราณจึงมีนยัถึงอํานาจในตัวบุคคลผูมฐีานะเหนอืกวา อาํนาจน้ีถายทอดไปยังคนอ่ืน

หรอืใหแกประเทศและรัฐไมได เพราะมองวารฐักค็อืตวัตนของกษัตรยินัน่เอง ความขัดแยงในประวัตศิาสตรยคุดงักลาว 

จึงเปนความขัดแยงระหวางผูนําคือกษัตริยดวยกันเอง เพียงแตอางในนามของอาณาจักรหรือรัฐน้ัน ๆ แตไมใช

ความขัดแยงระหวางราษฎรของท้ังสองรัฐนัน้ เอาเขาจริง ๆ แลวนโยบายการปกครองและการปฏิบตัทิีก่ษตัรยิกระทํา

ตอราษฎรก็คลาย ๆ กันคือไมไดคํานึงถึงความทุกขยากลําบากและความไมยุติธรรมของราษฎรขางลางเทาใดนัก 

ดงัน้ันการท่ีกษตัรยิรฐัหน่ึงจะยดึอาํนาจแลวขบัไลผูปกครองคนเดิมออกไปจากอํานาจ จงึเปนสิง่ปกตทิีร่าษฎรไมจาํเปน

ตองเขามาปกปองรักษาอํานาจให ยิง่ถากษัตรยิองคใหมสามารถใหความสุขและความอยูดกีนิดแีกราษฎรไดมากกวา 

ก็จะไดรับการยอมรับจากราษฎรเมืองนั้น ๆ ได 

 ความสมัพนัธระหวางรฐัปาตานกีบัอาณาจกัรสยามโดยเฉพาะอยธุยาถงึกรุงรตันโกสนิทร ดาํเนนิไปตามวฏัจักร

ของระบบมณฑลดงักลาวมาแลว มกีารเคลือ่นไหวจากแบบเมืองข้ึนหรอืเมืองพึง่ทีก่ารยอมรบัในอาํนาจของสยามมาก 

กับแบบเมืองเอกเทศท่ีรายาปาตานีมีอํานาจในการจัดการเมืองและคนของตนเองไดมาก เกือบเรียกวาเปนการ

ปกครองตนเองหรือเปนอสิระในระดับทองถ่ิน สวนรูปแบบใหญนัน้ยงัเปนระบบบรรณาการ ทีท่กุฝายยอมรับในฐานะ

ของรัฐทีอ่าํนาจไมเทากัน การจัดความสัมพันธระหวางรัฐทัง้หลาย กเ็พ่ือทําใหเกดิความสงบสันติมากท่ีสดุ หลกีเลีย่ง

การสงครามและการปะทะแขงขันอยางไมมีทางออก สัญลักษณของระบบบรรณาการคือการสงตนไมทองคําหรือ

บุหงามาสไปใหรัฐท่ีเปนเจาพอ

 อาณาจกัรอยธุยามคีวามสมัพนัธแบบบรรณาการเปนอยางดกีบัรฐัปาตานตีลอดครสิตศตวรรษที ่๒๐ และ ๒๑ 

กอนหนานัน้กรุงสโุขทัยกม็คีวามสัมพนัธดงักลาวกับปาตานี มหีลกัฐานวาในศตวรรษท่ี ๑๙ สมเด็จพระบรมราชาธิราช

ที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) (๑๓๗๐-๘๘) มีสนมที่เปนธิดาของขุนนางปาตานี และแตงลูก ๆ ของเธอไปกับเจาเมือง

สิงหปุระในป พ.ศ. ๑๙๔๑ ปาตานีตองเดินนโยบายระหวางประเทศที่รักษาดุลอํานาจระหวางอยุธยากับมะละกา 

ครั้งหน่ึงปาตานียกทัพไปตีมะละกา แสดงวาปาตานีมีความสัมพันธอันดียิ่งกับฝายสยาม ในป พ.ศ. ๒๐๓๕ เจาเมือง

ไทรบุรี (เคดาห) สงคณะบรรณาการไปยังราชสํานักอยุธยาสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในป พ.ศ. ๒๑๘๓ 

ทัง้ปาตานแีละยะโฮรสงเครือ่งบรรณาการไปใหกรงุศรอียธุยา ทัง้หมดนีแ้สดงวาในสมยันัน้บรรดารฐัมลายตูางพากนั

ยอมรับในอํานาจของอยุธยา

 นอกจากสัมพันธภาพที่เรียบรอยและมีความเปนมิตรตอกันระหวางรัฐทั้งหลาย อีกดานก็ยังมีความสัมพันธ

ในเร่ืองการสงครามและการใชกําลังตอสูกันเกิดขึ้น เชนมะละกาไมยอมสงสาสนแสดงความจงรักภักดีตออยุธยา

ในสมัยของสุลตานมุสตาฟา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแหงกรุงศรีอยุธยาจึงสงกองทัพลงไปปราบ แตไมสําเร็จ 

สงครามครั้งนั้นไมมีการบันทึกผลของการสงครามในพระราชพงศาวดารไทย หากแตในซะยาเราะฮมลายู 
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(พงศาวดารมลายู) มีการกลาวถึงสงครามครั้งนั้นวาสยามไมไดชนะ พงศาวดารมลายูยังบันทึกถึงการสงครามอีก

หลายครั้งระหวางสยามกับมะละกาตลอดศตวรรษที่ ๒๐ ในสงครามครั้งหนึ่งเจานายฝายสยามเสียชีวิตลงดวย

ธนูศักดิ์สิทธิ์ของฝายมะละกา 

 การสงครามท่ีมกีารบันทึกไวมากไดแกเหตุการณทีป่าตานีใชกาํลงับกุอยุธยา หลงัจากท่ีปาตานีสงกําลงัวาจะ

มาชวยอยุธยาทําศึกกับพมา ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เขียนวา ขณะน้ันพระยาตานีศรีสุลตาน 

ยกทพัเรือหยาหยบัสองรอยลาํเขามาชวยราชการสงคราม ถงึทอดอยูหนาวดักุฏบิางกะจะ รุงขึน้ยกเขามาทอดอยู

ประตูไชย พระยาตานีศรีสลุตานไดทีกลับเปนกบฏ กย็กเขาในพระราชวัง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจา

ไมทันรูตัวเสด็จลงเรือพระที่นั่งศรีลักหลาดหนีไปเกาะมหาพราหมณ และเสนาบดีมุขมนตรีพรอมกันเขาใน

พระราชวงั สะพดัไลชาวตานแีตกฉานลงเรอืรดุหนไีป... (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ๒๕๑๖, น. ๑๗๖) 

อานดูแลวยากจะเขาใจเหตุผลของฝายปาตานีในการ กบฏ วาคืออะไร อุตสาหยกกองทัพเรือหลายรอยลํามายัง

กรุงศรีอยุธยา เพื่อหลอกเขาโจมตี แสดงวาตองมีการวางแผนกอนหนาน้ันแลว ไมใชเกิดขึ้นลอย ๆ จากหลักฐาน

พงศาวดารปาตานีหรือฮิกายัตปาตานี กลาววากอนหนานี้ทั้งสุลตานปาตานีกับพระมหาจักรพรรดิก็มีความสัมพันธ

อันดีตอกัน มีการแลกเปล่ียนสันถวไมตรีทางการทูตกัน แตหลังจากน้ันทางปาตานีอางวากษัตริยอยุธยาไดปฏิบัติ

อยางไมเหมาะสมดีงามตอฝายปาตานี “kerana Raja Siam memandang darjat baginda itu sangat 

rendah dari padanya” (เพราะกษัตริยสยามดูถูกวารายาปาตานีมีศักด์ิที่ตํ่ากวาของตนมาก) (Teeuw and 

Wyatt 1970: 228) 

 ตรงนีเ้ห็นไดชดัวาหากนกัเรยีนประวตัศิาสตรไมเคยอานเอกสารหรอืพงศาวดารของทางฝายปาตานเีองบาง 

ก็ยากท่ีจะคาดคะเนไดวาเกิดอะไรขึ้นจริง ๆ ในประวัติศาสตรสมัยอยุธยากับปาตานี ขอคิดนี้สําคัญมากสําหรับ

การทําใหความเขาใจในประวัติศาสตรของเราเองและของคนอื่นถูกตองใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด ไมใชเปน

ความเขาใจทีเ่ราคดิจากหลักฐานของเราเองฝายเดยีว ทีน่ายนิดคีอืปจจุบนันีม้งีานศกึษาวาดวยพงศาวดารชาวมลายูเอง

ที่บันทึกในภาษามลายู เลมที่ปรากฏออกมาลาสุดคือ บุหงารายา ประวัติศาสตรจากคําบอกเลาของชาวมลายู 

เขียนโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีพร วิรุณหะ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลมนี้ศึกษางานเขียน

พื้นเมือง ๕ เลม ซึ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับการเขาใจประวัติศาสตรของคนมลายู

 กลบัไปท่ีสงครามระหวางสยามกับปาตานอีกีครัง้ หากตคีวามตามหลักฐานโบราณ หมายความวากษตัริยสยาม

กบัสลุตานปาตานทีะเลาะกระทัง่ใชกาํลงัเขาสยบอกีฝายหนึง่เนือ่งดวยการดถูกูกนั ไมใชจากปญหาใหญ ๆ ทางเศรษฐกจิ

การเมืองระหวางประเทศเชนนัน้หรือ ความจริงแลวพงศาวดารโบราณเขียนถกูแลว วามลูเหตุแหงความขัดแยงระหวาง

รฐับรรณาการกบัรฐัใหญนัน้ลวนมาจากเร่ืองสวนตวั เรือ่งเกียรตยิศ ศกัดิศ์ร ีการแสดงออกถึงฐานนัดรแหงความเปน

กษตัรยิของแตละรฐักแ็สดงออกผานตวับุคคลของกษตัริย นยัของความขดัแยงดังกลาวแสดงวาปญหาและความขดัแยง

ในยคุกอนโนนเปนเรือ่งของปจเจกบคุคลทีเ่ปนกษตัรยิหรอืสลุตาน ไมใชความขดัแยงของรัฐและราษฎร ไมมเีสนแขตแดน

ที่แนนอนตายตัวของรัฐ และก็ยังไมมีอัตลักษณของประชากรแหงรัฐนั้น ๆ การอานกลับไปในประวัติศาสตรของ

สยามเกาและปาตานีเกา จึงตองตระหนักวามโนทัศนเรื่องสงคราม ความขัดแยงก็ดี ลวนเปนเรื่องของผูนําแตละคน

แตละสมัย ไมใชของอาณาจักรและรัฐหรือประเทศดังท่ีเราคิดและเขาใจในปจจุบัน ดังน้ันการมองวาสงครามและ

ความขดัแยงในยคุรฐับรรณาการกเ็ปนความขดัแยงแบบเดยีวกนักบัทีก่าํลงัเกดิในปจจบุนัจงึไมถกูตอง ระบบมณฑล

และวัฏจกัรของความสัมพนัธแหงอาํนาจท่ีไมเทากนัระหวางกษัตรยิและรายาท้ังหลาย ในคาบสมุทรมลายาไดจบส้ิน

ไปแลว ที่เหลือคือความคิดเบ้ืองหลังการกระทําตาง ๆ เหลานั้น เพื่อที่คนรุนหลังจะสามารถเก็บรับบทเรียนและ
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๑๑๗

ความเขาใจที่คนรุนปจจุบัน จะซึมซับจากเหตุการณในอดีตและนํามาเปนเคร่ืองนําทางใหแกการปฏิบัติของเรา

ในยุคใหม นี่เองคือท่ีมาของการที่นักปรัชญาประวัติศาสตรกลาววา เมื่อพูดใหถึงท่ีสุด ประวัติศาสตรทั้งมวลก็คือ

ประวัติศาสตรรวมสมัยนั่นเอง 

ÊÁÑÂ¢Í§ÃÑ°ºÃÃ³Ò¡ÒÃ¡Öè§ÍÒ³Ò¹Ô¤Á

 ผูเขียนวิเคราะหความสัมพันธระหวางสยามกับปาตานีตั้งแตสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรมาถึงสมัยปฏิรูป

การปกครองของรัชกาลท่ี ๕ วา เปนยุคท่ีระบบบรรณาการแบบด้ังเดิมตามประเพณีนั้น คอยๆแปรรูปมาสูระบบ

บรรณาการแบบสมัยใหม ซึ่งมีมิติของความสัมพันธแบบอาณานิคมมากข้ึน นั่นคือมีการใชกําลังและความตองการ

ของศูนยกลางไปใชในการปกครองและควบคุมหัวเมืองประเทศราชมากขึ้น จนในที่สุดนําไปสูการรวมศูนยอํานาจ

การปกครองมาไวที่ศูนยกลางท้ังหมด แลวลดบทบาทและฐานะท้ังหลายของรายาปาตานีและรัฐมลายูอื่น ๆ ลงไป 

ตรงนีเ้องทีผู่เขยีนมองวาจงึคลาย ๆ กบักระบวนการทําใหเปนอาณานคิมเหมอืนกบัทีม่หาอาํนาจยโุรปไดกระทาํตอรฐั

ตาง ๆ ในเอเชียและอุษาคเนยในสมยัโนน จงึไมนาแปลกใจวา นํา้เสียงและทวงทาํนองการเลาเร่ืองใน ฮกิายตัปาตานี 

และ ซจาเราะฮ เกอรายาอัน มลายูปาตานี (ประวัติศาสตรราชอาณาจักรมลายูปาตานี) โดยอิบราฮิม ชุกรี 

(Ibrahim Syukri) ถึงเต็มไปดวยความรูสึกอันเปนปฏิปกษตอสยามและรัฐบาลในการปฏิบัติตอปาตานี กลาวคือ 

ฮกิายตัปาตาน ีสะทอนภาพความสัมพันธระหวางสยามกบัปตตานวีา เปนความสมัพนัธทีอ่ยูบนพืน้ฐานของความ

ขัดแยงซึ่งเกิดจากความพยายามของราชสํานักปตตานี ที่จะดิ้นรนใหหลุดพนจากอํานาจและอิทธิพลของสยาม 

(ชุลีพร วิรุณหะ, ๒๕๕๑, น. ๑๔๐) 

 ประวัติศาสตรปาตานีเลมที่มีอิทธิพลตอคนมลายูมุสลิมในสามจังหวัดภาคใตมากที่สุดไดแก ซจาเราะฮ 

เกอรายาอัน มลายูปาตานี โดยอิบราฮิม สุกรี ซึ่งบทที่ใหอารมณความรูสึกของคนมลายูตอนโยบายการปฏิรูป

การปกครองของสยามอยางดเุดอืดและตรง ๆ ไมออมคอมเลย บทสาํคญัทีห่นงัสอืเลมนีเ้ลาอยางมพีลงัไดแกสมยัของ

การที่สยามเปลี่ยนความสัมพันธระหวางสองรัฐจากแบบเดิมไปสูแบบสมัยใหม ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และเตง็กูอับดุล

กอเดรกามารุดดนี หนงัสอืบอกวาการใชกาํลงับงัคบักระท่ังจบักมุรายาปาตานี เปนการทําลายเอกราชและความเปน

อธิปไตยของอาณาจักรปาตานีลงไปอยางสิ้นเชิง เปนการเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของปาตานีอยางยิ่ง ป ค.ศ. ๑๙๐๒ เปน

ปที่เมืองปาตานีสูญเสียอํานาจอยางสิ้นเชิง นั่นคือการสูญเสียอธิปไตยของบรรดารายาและชาวเมืองปะตานี 

สิทธิเสรีภาพและความเปนเอกราชอยูใตอํานาจของพระเจากรุงสยามโดยส้ินเชิง นับเปนปแหงอัปยศท่ีสุด

ในประวัติศาสตรเมืองปาตานี (อิบราฮิม ชุกรี, ๒๕๔๑, น. ๗๑)

 มองยอนกลบัไปในประวตัศิาสตรอนัยาวไกล ปฏสิมัพนัธระหวางเมอืงมสุลิมปกษใตกบักรงุเทพฯ นบัแตแรก

ก็สะทอนถึงแรงตานจากรายา (ราชา) ปาตานีอยางเดนชัด มีการตอสูขัดขืนการที่สยามเขามาครอบงําเหนือทองถิ่น

และสะทอนความตองการอิสระของตนเองถึง ๖ ครั้ง คือกรณีตนกู ลัมมิเด็น (๒๓๒๙) ระตูปะกาลัน (๒๓๔๙) 

นายเซะและเจะบุ (๒๓๖๔ และ ๒๓๖๙) เจาเมืองหนองจิก (๒๓๗๐) เจาเมืองปาตานี (เต็งกูสุหลง ๒๓๗๔) และ

ตนกูอับดุลกอเดร (พระยาวิชิตภักดีฯ) ๒๔๔๕ ซึ่งเปนปสุดทายของการมีรายาปาตานี 

 หลังจากนั้นอีก ๔ ปตอมา รัฐบาลสยามก็แกไขการปกครองหัวเมืองปกษใตเปน ๔ เมือง คือ ปตตานี ยะลา 

สายบุรแีละระแงะ แลวตามมาดวยการทาํสญัญากบัจกัรภพอังกฤษใน สนธสิญัญากรงุเทพฯ (๒๔๕๒) เปนการตกลงกัน

ของมหาอาํนาจในการแบงดนิแดนและเขตอิทธพิลกันในสไตลของจักรวรรดินยิมตะวนัตกทีใ่ชกนัทัว่ในดินแดนทีเ่ปน

อาณานิคมทั่วโลกสมัยนั้น
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๑๑๘

 ตามสัญญากรุงเทพฯ สยามยกเลิกสิทธิการปกครองและอํานาจควบคุมเหนือไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและ

ปะลสิ รวมท้ังเกาะใกลเคยีงใหองักฤษ ในทางกลับกนัสยามไดรบัสทิธอิาํนาจอธิปไตยเหนือดนิแดนและคนในรัฐไทย

ทั้งหมดโดยสมบูรณ ที่สําคัญรวมท้ังอธิปไตยของสยามเหนือรัฐปตตานี ซึ่งเปลี่ยนจากเมืองประเทศราชมาเปน

จงัหวดัหน่ึงของสยามไป อกีดานอธปิไตยของสยามท่ีองักฤษคืนใหคอืการยกเลิกสทิธสิภาพนอกอาณาเขตและอํานาจ

กงสุลของอังกฤษในสยาม พูดอีกอยางก็ไดวา สัญญานี้เปนเสมือนบัตรเครดิตทองที่อนุญาตใหสยามเขาเปนสมาชิก

ของสโมสรเจาอาณานิคมตะวันตกได

 โดยท่ัวไปนกัประวตัศิาสตรไทยและเทศทีท่าํเรือ่งไทยมกัไมมองจดุนี ้หากแตจะมองทาํนองวา สนธสิญัญานี้

เปนผลดแีกไทยในแงของความเขมแข็งและเปนอนัหนึง่อนัเดียวกนัของประเทศ แมจะตอง เสยีดินแดนมลายู ๔ รฐั 

รวมเนื้อท่ีประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตารางไมลและพลเมืองกวาหาแสนคนใหอังกฤษก็ตาม แต (ถึงอยางไร) ก็ไมใช

ดินแดนท่ีเปนคนไทยแท ๆ (เพ็ญศรี ดุก, ๒๕๔๒)

 หากเราใหประวตัศิาสตรของผูถกูกระทาํเปนฝายพดูบาง กจ็ะไดอกีภาพหนึง่ กลาวคอืสลุตานทีก่ลนัตนัและ

ตรงักานโูกรธเคืองมากจนปรารภกับนายอาเธอร แอดมัส ทีป่รกึษาการคลังองักฤษประจําไทรบรุวีา ประเทศของฉัน 

ประชาชนของฉัน ถูกขายไปเหมือนกับการขายลูกวัว ฉันใหอภัยคนซื้อซึ่งไมมีพันธะกับฉันได แตฉันใหอภัย

คนขายไมได (ชยัวฒัน สถาอานนัท, ๒๕๔๕, น. ๖๐) แททีจ่ริงแลวในทางประวตัศิาสตร รฐัชาตสิยามกไ็มไดสญูเสยี

ดินแดนของตนแตเดิม หากแตยัง ไดดินแดน ที่ไมใชของตนโดยแทจริงเพิ่มขึ้นมาอีกตางหาก

 และน่ีคอืความยอกยอนผนัผวนของประวตัศิาสตรสยามสมัยใหมกบัปาตาน ีทีก่ารมองจากคนละจดุยนืและ

โลกทรรศน ก็มีผลทําใหการเขาใจและสรางบทสรุปแตกตางกันไปอยางส้ินเชิง 

Ç‹Ò´ŒÇÂ¡íÒà¹Ô´ÃÑ°ªÒμ ÔÊÁÑÂãËÁ‹ (Modern Nation-State)

 แนวคิดวาดวย รัฐและชาติไทยมลายู สมัยใหม กอรูปและพัฒนามาในชวงเวลาของรัตนโกสินทรตอนตน 

เมือ่บรรดาประเทศรฐัชาตสิมยัใหมในยโุรปท่ีทรงพลัง ภายหลงัสงครามนโปเลยีนยตุลิง พากนัเคลือ่นเขามาสรางฐาน

สําหรับการคาและอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียและอุษาคเนย นับแตสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย มา สยามและปาตานีเริม่เรยีนรูถงึบุคลกิแบบใหมทีไ่มเหมอืนเดิมอกีตอไปของชาวยุโรป และส่ิงทีส่าํคญักวานัน้

คอืเบ้ืองหลังพอคานกัการทูตยโุรปก็คอือาํนาจรัฐสมัยใหมทีม่อีานภุาพ คราวน้ีมาท้ังความคิดวทิยาศาสตรกบัอาํนาจ

ของอาวุธและเคร่ืองมือสมัยใหมทั้งหลาย ในเวลาน้ันยุโรปไดเปล่ียนแนวความคิดวาดวยประเทศและสังคมใหมแลว 

มกีารใหความสาํคญัมากขึน้แกรฐัชาตใิหม ทีร่วมเอาผูคนนานาเช้ือชาติและภาษาเขามาอยูดวยกนัภายในอาณาบริเวณ

ทีเ่ปนเสนเขตแดนของรัฐชาติ ลดความสําคญัของชนชาติลงพรอมกับเนนหนักไปท่ีความเปนชาติเดยีวกนัของพลเมือง

ทกุคน นบัจากนัน้มาเสนพรมแดนและเขตแดนของประเทศ จะทวคีวามสาํคญัและเปนปญหาหลกัของบรูณาการของ

ประเทศ นําไปสูพิธีการใหมของรัฐประชาชาติทั้งหลาย นั่นคือการทําสนธิสัญญาระหวางประเทศเพื่อปองกันหรือ

แกไขความขัดแยงระหวางประเทศตอไป ภาพของความเปลี่ยนแปลงในปลายศตวรรษที่ ๑๙ ถึงตนศตวรรษที่ ๒๐ 

คอืการทีบ่รรดารฐัชาตทิัง้หลายตางสรางและพฒันาศกัยภาพของรัฐตนขึน้มา เพือ่ทาํการแขงขนัหรือตอสูกบัรฐัอืน่ ๆ 

อาํนาจทางการเมืองท่ีสาํคญัจงึมาจากรัฐและบทบาทของรัฐในการเมืองระหวางประเทศ ขอทีต่างกันอนัสาํคญัยิง่คือ

ในขณะท่ีรฐัชาติตะวันตกสรางรูปแบบอํานาจการเมืองข้ึนนัน้ กไ็ดสรางชนช้ันกระฎมพีหรือชนช้ันนายทุนทีม่อีาํนาจ

ทางการเมืองขึน้มาดวยเชนกนั ทาํใหอาํนาจการเมืองในรัฐนัน้ตองมกีารแบงอาํนาจและถวงดุลอาํนาจระหวางชนชัน้สูง
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๑๑๙

กบัชนชัน้กลาง มผีลทาํใหระบบการเมอืงแบบประชาธปิไตยสามารถพฒันาและดาํเนนิการไปไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

ในขณะท่ีบรรดาประเทศและรัฐท่ีไมใชตะวันตกเชนสยามน้ัน อาํนาจการเมืองรัฐชาติไมไดนาํไปสูการสรางชนช้ันกลาง

หรือนายทุนขึ้นมาได มีแตชนช้ันนําตามประเพณีที่กุมอํานาจรัฐและการเมืองไวอยางเต็มที่ พัฒนาการและการ

เปลีย่นแปลงทางการเมอืงในรฐัชาตจิงึยงัจาํกดัและผกูพันกบัการเปลีย่นแปลงในชนชัน้นําเปนสําคญั กรณขีองสยาม

แสดงออกในการรวมศูนยอํานาจของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมากขึ้นภายใตการนําของพระมหากษัตริย และ

ลดทอนอํานาจของกลุมขุนนางลงไป นี่คือบริบททางประวัติศาสตรของสยามในสมัยตนรัตนโกสินทร ผูนําชั้นสูง

ในราชสํานกัเร่ิมใหความสนใจและคอย ๆ ตระหนักถงึความเปนจริงอนัใหมทีก่าํลังกอรปูขึน้ ดงัเห็นไดจากปฏิสมัพนัธ

และการปรับตวัของผูนาํสยามสมัยรชักาลท่ี ๔ ในหลายดาน ทัง้ทางการเมืองและการศึกษา การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ

ของสยามเกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลท่ี ๕ โดยเฉพาะทางการเมืองการปกครองน้ัน ไดรับแรงบีบคั้นจากลัทธิ

อาณานิคมตะวันตก โดยเฉพาะฝรั่งเศสในภาคเหนือ อีสานและตะวันออก และอังกฤษในภาคใต นําไปสูนโยบาย

ในการปฏิรปูการปกครองสยาม และการรวมศูนยการปกครอง หรอืจัดระบบการปกครองและความสัมพันธกบับรรดา

หัวเมอืงและประเทศราชเสียใหม 

 เก่ียวกับปญหารูปแบบการปกครองหัวเมืองมลายูทั้ง ๗ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใหมอยางมากในสมัยรัชกาล

ที ่๕ ทีน่กัประวัตศิาสตรเรยีกวาการปฏิรปูการปกครองเปนแบบรวมศูนยอาํนาจการปกครองมาท่ีกรงุเทพฯ ขอทีไ่มมี

นักประวัติศาสตรไทยพูดถึงมากนัก ไดแกการที่รัชกาลที่ ๕ ทรงตระหนักเปนอยางดีถึงความไมเหมาะสมและ

ไมสะดวกในการปกครองแบบเทศาภิบาลที่สยามนําลงไปใชในหัวเมืองทั้งหลายท้ังเมืองลาวและเมืองแขก กลาวคือ 

 เปนการฝนความจริงอยู ฤาจะกลาววาเราเอาแบบฝร่ังมาใช แตใชในทางท่ีผดิก็วาได เพราะวาเราถือวา

เมืองเหลานั้นเปน เมืองของเรา พวกลาวพวกแขกเปนขาราชการคนหนึ่ง จะติดตอสมาคมกับใครก็ยอมได 

แตความน้ันไมจริงแขกฤาลาวเขาก็ถือวาเปนเมืองของเขา การท่ีเราทําเปนวาไวใจน้ันก็ไมไดไวใจจริง ๆ (Tej 

Bunnag, 1968)

 การเอาปลดัและขาหลวงไปกาํกบัพวกเจาเมอืงนัน้อกี โดยทีข่าหลวงกไ็มมอีาํนาจอะไร นอกจากไปเปนหุนเชดิ 

หรอืไมกเ็ปนคนสอดแนม ไดความลบัอะไรกก็ระซบิกนัมา พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงเปรยีบเทยีบ

วิธีการที่ฝรั่งอาณานิคมทํา เขาทําใหเจาเมือง ขึ้นไปเปนสวรรคเปนเทวดา เกือบไมตองทําอะไร มีนาที่แตเพียง

เซ็นชื่อกับไดเงิน ขางเราขืนใจใหมาทําการที่ไมพอใจจะทํา แลวซํ้าตองเปนตัวแมงกลางแปลงอยูเสมอ ใครเขา

อยากจะทํา

  นัน่เปนพระราชดํารใินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทีม่ตีอปญหาในการปฏิรปูระบบการปกครอง

หัวเมืองของสยาม ทั้ง ๆ ที่ทรงรูถึงการฝนความจริง แตที่สยามจําตองทําไปก็ดวยปญหาท่ีอังกฤษก็กําลังขยาย

ผลประโยชนเขามาเหนือหัวเมืองมลายูทั้งหลายดวย กระบวนการเจรจาและในที่สุดรักษาอาณาเขตสยามเหนือ

ปาตานไีด จงึไมใชการ เสยีดนิแดน ดงัท่ีนกัประวตัศิาสตรทัง้หลายมกัอธบิายกนัตอ ๆ มา หากแตแทจรงิแลวควรเรยีก

อยางที่ ดร.เตช บุนนาคเสนอคือเปน การประนีประนอมเพื่อรักษาดินแดน ของรัชกาลที่ ๕ มากกวา

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว การปกครองมณฑลปตตานีคอย ๆ สรางความขัดแยง

และตงึเครียดขึน้ เมือ่รฐับาลประกาศใชนโยบายใหม ๆ หลายประการเชน การเกบ็ภาษหีลายอยางมากขึน้ การบังคบั

เขาเรียนประถมศึกษา และการเก็บภาษีพลีเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา และยังมีเร่ืองศาลศาสนาอีก ในที่สุด

มีขาวมาถึงสวนกลางวามีการรวมตัวกันของชาวบาน และวาถูกยุยงโดยเจาเมืองปตตานีคนเกาคือตนกูอับดุลกอเดร
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๑๒๐

ใหกอจลาจลข้ึนในป ๒๔๖๕ ทางการไดจับชาวบานมุสลิมไปหลายสิบคน สงฟองขอหาขบถ ๑๕ คน นาสังเกตวา

เหตุการณและผลลงเอยของกรณีนี้ ซึ่งทางการยังเรียกวา ขบถ พ.ศ. ๒๔๖๕ (ดูรายละเอียดใน พรรณงาม 

เงาธรรมสาร, ๒๕๕๒) นั้นคลายคลึงกับเหตุการณตอมาที่รูจักกันดีวา กบฏดซุงญอ คือเปนการตีความและขยายผล

ไปในทางลบของเจาหนาที่ตํารวจและฝายปกครองในพื้นที่กันเอง สงผลใหกรุงเทพฯเกิดความหวาดกลัวและไมไวใจ

คนในปตตานีมากยิ่งขึ้น

¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§áºº¾ÔàÈÉã¹»ÒμÒ¹Õ

 อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีเกิดข้ึนในทางนโยบายการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

กลบัแสดงถึงวฒุภิาวะและความเขาใจในปญหามณฑลปตตานีของขาราชการผูใหญในขณะน้ัน ทีส่าํคญัคอืเจาพระยา

ยมราช (ปน สุขุม) ผูไมเห็นดวยกับการตีความและตกใจกลัวอยางไรเหตุผลของรัฐบาล จึงไดเสนอใหมีการทบทวน

และศึกษาขอเท็จจริงของกรณี ขบถ ๒๔๖๕ อยางจริงจัง ผลคือการนําไปสูการออกนโยบายใหมเรียกวา หลักรัฐ

ประศาสโนบาย ๖ ประการ ซึ่งเปนการดัดแปลง แกไขระเบียบราชการตาง ๆ ใหสอดคลองกับความเปน ทองที่

พเิศษดวยภูมปิระเทศแลบคุคล และออก สมดุคูมอืสาํหรบัขาราชการกระทรวงมหาดไทยทีร่บัราชการในมณฑล

ซึ่งมีพลเมืองนับถือศาสนาอิสลาม ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ (พรรณงาม เงาธรรมสาร, ๒๕๕๒)

เจาพระยายมราช (ปน สุขุม)

 แมนโยบายดังกลาวจะไมใชการสรางระบบการปกครองพิเศษขึ้นปกครองตนเองก็ตาม แตก็มีการ

ประนีประนอม โอนออนยอมรับอัตลักษณและบทบาทของคนมุสลิมทองถิ่นมากขึ้น กลาวไดวาในทางความคิดและ

หลักการ รัฐบาลกรุงเทพฯสมัยนั้น ตระหนักดีถึงความจําเปนในการท่ีมณฑลปตตานีตองมีรูปการปกครองท่ีพิเศษ 

ไมเหมือนกับเมืองและมณฑลอื่น ๆ ในประเทศได นโยบายดังกลาวไมมีโอกาสปฏิบัติไดนานนัก เนื่องจากเกิดการ

เปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ อนันาํไปสูการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองแบบภูมภิาคและแบบทองถ่ินขึน้ 

ระบบมณฑลเทศาภิบาลเปนอันสิ้นสุดไป 
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๑๒๑

»ÃÐÇÑμ ÔÈÒÊμÃ �¢Í§»̃¨¨ØºÑ¹

 การปฏิรปูการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั มกัเขาใจและตีความวา เปนการ

สรางรัฐชาติไทยที่เปนรัฐประชาชาติหรือ Nation-State ขึ้นมาตามแบบอยางของรัฐสมัยใหมทั้งหลายในยุโรปและ

อเมริกา คุณลักษณะใหญ ๆ ของความเปนรัฐชาติ ไดแก การมีรัฐบาลที่เปนตัวแทนของประชาชนและพลเมือง

แหงรฐันัน้ ๆ กบัการทีป่ระชากรในรฐันัน้ ๆ ไดกลายมาเปนพลเมอืง มสีทิธแิละเสรภีาพของพลเมอืง และเปนเจาของ

อาํนาจอธปิไตยในรฐันัน้ ๆ โดยไมขึน้ตอเชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิและเพศพนัธุหรือการศกึษาและฐานะไมวาทางเศรษฐกจิ

หรือฐานันดร 

 รปูแบบของรฐัชาตสิมยัใหมดงักลาว นาํมาจากประสบการณในการสรางรฐัชาติสมยัใหมของยโุรปและอเมรกิา

เปนสําคัญ ดังนั้นหากพิจารณาจากตนตอและกําเนิดของรัฐชาติดังกลาว จะแบงออกไดเปน ๒กระบวนใหญ ๆ คือ 

กระบวนแรกมาจากพัฒนาการภายในรัฐนัน้ ๆ เปนหลัก พลงัการเมืองใหมมาจากชนช้ันกระฎมพีและนายทุนตาง ๆ 

ทําลายพันธนาการของระบบฟวดัล (หรือศักดินา) และระบบปกครองแบบกษัตริยสมบูรณาญาสิทธิราชยลงไป เชน

การปฏิวัติของอเมริกา และการปฏิวัติใหญฝรั่งเศส เปนตน

 อกีกระบวนหน่ึงมาจากการตอสูเพือ่ปลดแอกลทัธอิาณานคิมตะวนัตก ตนตอและกาํเนดิทางความคดิอดุมการณ

และการจัดตั้งมีที่มาจากเมืองแมหรือเมืองศูนยกลางของระบบทุนนิยม ภายในประเทศไมมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

และสังคมสุกงอมพอท่ีจะรองรับและสานตอการปฏิวัติประชาชาติไดอยางเต็มที่และอยางเปนอิสระได รัฐชาติใหม

กลุมหลังนี้จึงมักเนนหนักท่ีความเปนเอกราช มากกวาความเปนประชาธิปไตย ดังเชนการปฏิวัติของอินโดนีเซีย 

ทีพ่ยายามเดินสายกลาง ออมชอมกับแนวทางท้ังซายและขวา กบัอกีหนทางคือจีนและเวยีดนามเหนือทีเ่ปนสงัคมนยิม

และคอมมิวนิสต เปนตน

 การปฏิรูปของสยามในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หากมองในบริบทของ

ประวัติศาสตรโลกสมัยนั้น ก็ตองพูดวาเปนลูกผสม (ลูกคร่ึง) อยูในระหวางสองรูปแบบของสองกระบวนขางบนนี้ 

คือมีทั้งกําเนิดมาจากปจจัยและพลังการเมืองในประเทศโดยเฉพาะจากชนช้ันนําตามประเพณี และมีปจจัยอิทธิพล

ที่มาจากมหาอํานาจเจาอาณานิคมภายนอก 

 ผลก็คือรัฐชาติสมัยใหมของสยาม กลับสรางระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่เข็มแข็งยิ่งกวาที่เคยเปนมากอน 

พลงัการเมืองของชนช้ันกระฎมพไีดรบัการกระตุนและกอตวัขึน้ แตกไ็มสามารถยกระดับพฒันาใหเปนพลังการเมือง

ทีอ่สิระมีอดุมการณและการปฏบิตัขิองตนเองได ในขณะเดยีวกนักไ็ดสรางกลุมขาราชการโดยเฉพาะทหารข้ึนมาเปน

พลังตอรองทางการเมืองระยะผานที่จะผานอยางยาวนาน 

 เปาหมายทางการเมืองโดยท่ัวไปแมจะอยูทีค่วามเปนเอกราช แตกเ็ปนเอกราชของชนช้ันนาํกอนจะเปนของ

ราษฎร เพราะรัฐยังเปนของชนช้ันนําอยู หาไดเปนของราษฎรไม เนื้อหาของประชาธิปไตยแมจะพูดกันมาก แตก็

หดตวัลงและคอยหายไปในการตอสูชวงชงิอาํนาจการนาํระหวางชนชัน้นําเกากบัใหม ระหวางกลุมทหารกบัพลเรอืน 

และในที่สุดระหวางทองถิ่นกับศูนยกลาง

 หากจบัเอาสองขอใหญคอืการมรีฐับาลท่ีมาจากตวัแทนของประชาชนและการท่ีพลเมอืงเปนเจาของอํานาจ

อธปิไตยแหงรฐันัน้ ๆ โดยไมขึน้ตอปจจยัอืน่ใดแลว กต็องฟนธงลงไปวา การปฏริปูการปกครองและแมการเปลีย่นแปลง

การปกครองฯ ตอมา ก็ยังไมไดสรางรัฐประชาชาติไทยที่สมบูรณตามนิยามขางตนขึ้นมา ตรงกันขามรัฐไทยในระยะ
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ดงักลาว กลบัสราง ชนสวนนอย ขึน้มาตามชายแดนและในบริเวณทีร่ฐับาลกลางไมอาจบงัคบั และทาํใหคนสวนนัน้

ยอมรับแนวคิด และการปฏิบัติของการเปนไทยตามภาพลักษณที่รัฐบาลกลางเชื่อและตองการเห็นได

 ทั้งหมดนี้คือบริบทและที่มาทางประวัติศาสตรของการเกิดการประทวงตอตานและจินตภาพของการ 

แยกดินแดน ของชาวมลายูมุสลิมภาคใตและอีสาน อันเปนปฏิสัมพันธระหวางพลเมืองกับรัฐ และระหวางภูมิภาค

กับสวนกลาง ในกระบวนการสรางรัฐสยามไทยกับอํานาจการเมืองใหมที่เรียกวา ระบบประชาธิปไตย

  
¡íÒà¹Ô´¢ºÇ¹¡ÒÃáÅÐÅÑ· Ô̧ áº‹§áÂ¡´Ô¹á´¹

 ปญหา สี่จังหวัดภาคใต เปลี่ยนแปลงโดยพ้ืนฐานในชวงกอนและหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ นั่นคือชวงเวลา

ของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ๑ (๒๔๘๑-๒๔๘๗) ถึงรัฐบาล ป.พิบูลสงคราม ๒ (๒๔๙๑-๒๕๐๐) ระยะเวลา

ดงักลาวเปนยคุสมยัของการเคลือ่นไหวลทัธชิาตนิยิมและการสรางชาตใิหม หลงัจากตอสูหลดุพนจากลทัธอิาณานคิม 

ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดไปท่ัวภูมิภาคอุษาคเนย ลักษณะเดนของขบวนการชาตินิยมไทย ที่แตกตางจากประเทศ

เพื่อนบาน ไดแก การท่ีลัทธิชาตินิยมไทยถือกําเนิดและพัฒนาโดยรัฐไทยเอง ไมใชจากขบวนการตอตานลัทธิ

อาณานิคมตะวันตกโดยประชาชนเอง ดังนั้นเปาหมายของลัทธิชาตินิยมไทยแบบทางการภายใตรัฐบาลจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม จึงไมใชมหาอํานาจตะวันตก หากแตกลายเปนคนกลุมนอยและคนชายขอบของสังคมไทยเอง 

ในขณะที่ความใฝฝนของรัฐไทยสมัยนั้นคือการยกระดับขึ้นเปน มหาอํานาจ เสียเอง ดวยจุดหมายและความ

ทะเยอทะยานดงักลาว ทาํใหนโยบายสรางชาตขิองจอมพล ป. พบิลูสงครามและหลวงวจิติรวาทการ นาํไปสูการสราง

ความเช่ือที่เรียกวาลัทธิเหยียดเชื้อชาติหรือ Racism ขึ้นมา กลายเปนเครื่องมือและอาวุธทางการเมืองในการกําจัด

และปราบปรามบรรดาคนและกลุมคนที่คัดคานและคิดเห็นตางจากรัฐบาลไป (ธเนศ อาภรณสุวรรณ, ๒๕๕๓)

 ดงัไดกลาวแลวแตตอนตนวา ไมใชรฐัไทยเทานัน้ท่ีมพีฒันาการและการสรางอตัลักษณความใฝฝนของตนเอง

ขึ้นมา บรรดากลุมคนและทองถิ่นตาง ๆ ในอาณาจักรสยามแตเดิมมา ก็มกีารยกระดับและเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน 

นับแตทศวรรษป พ.ศ. ๒๔๗๐ เปนตนมา ทั้งรัฐไทยและจังหวัดมุสลิมภาคใต ตางก็มีการเปลี่ยนแปลงในสถาบัน

และความคิดของตนเอง รฐัไทยมีการปฏิวตัแิละรฐัประหารเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธริาช

ไปเปนระบอบประชาธปิไตย ภายใตระบอบปกครองใหมกเ็กดิปญหาและความขดัแยงชดุใหมทีบ่างกต็อเนือ่งมาจาก

ปญหาเกา กระทั่งนําไปสูระบบอํานาจนิยมและเผด็จการโดยกลุมผูนําทหาร

 ในสวนของทองถ่ินมสุลมิเองก็มกีารเปล่ียนแปลงตอนรับการมีสวนรวมทางการเมืองกับรัฐไทย แตทีจ่ะมีผล

ยาวไกลคือการเปลี่ยนแปลงในทางความคิดและการปฏิบัติของผูนําศาสนาของคนมุสลิม หนึ่งในปญญาชนมุสลิม

ที่กําลังมีบทบาทและมีทรรศนะอันกวางไกลบนพ้ืนฐานของความเปนอิสลามหัวใหมในระยะน้ันคือ ฮัจญีสุหลง 

อับดุลกาเดร

 ประเด็นที่นาสนใจในการกอตัวและเติบใหญของขบวนการมุสลิมหัวใหมในปตตานี ไมใชอยูที่การนําไปสู

การเรยีกรองทางการเมอืง ทีส่าํคญัคอืคํารองขอ ๗ ประการ ซึง่มเีนือ้หาใหญทีก่ารทาํใหสีจ่งัหวดัมสุลมิภาคใตมกีาร

ปกครองโดยคนมุสลมิในพ้ืนทีเ่ปนสวนใหญ รวมไปถึงระบบภาษีทีน่าํไปใชในพืน้ที ่ไปถึงการใชภาษายาวีคูกบัภาษาไทย 

กลาวโดยรวมคือทําใหการปกครองเปนเรื่องของตนเองมากขึ้น อันเปนความหมายสําคัญของประชาธิปไตยน่ันเอง 

การปกครองโดยคนมลายมูสุลมิกนัเองมนียัอกีประการคอื เปนการทาํใหหลกัการปกครองอสิลามสามารถนํามาปฏบิตัิ
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ไดอยางแทจริง จุดที่สําคัญไมนอยในดานของพัฒนาการทางภูมิปญญาของคนมลายูมุสลิมรุนใหม ไดแก การเกิด

แนวคิดและอุดมการณการเมืองสมัยใหมที่วางอยูบนหลักการอิสลามดวย 

 ในแงนี้การเคล่ือนไหวของฮัจญีสุหลงกับคณะ จึงเปนผลพวงของการตอบโตปฏิสัมพันธกับลัทธิอาณานิคม

และความเปนสมยัใหมทีไ่ดนาํความเปลีย่นแปลงดานตาง ๆ เขามาในสงัคมมสุลมิ ไมวาจะในรปูแบบของรฐัประชาชาติ 

ระบบการศึกษาแบบใหม การเกิดขึ้นของสิ่งพิมพทุนนิยม ที่ชวยสรางจินตนาการของชุมชนการเมืองใหมใหเปนจริง

เปนจังขึ้นได มาจนถึงแนวคิดวาดวยสิทธิอัตวินิจฉัยของรัฐและสิทธิมนุษยชนของประชาชนเชื้อชาติตาง ๆ 

 ทีส่าํคญัคอืการจุดประกายใหกบัการเกิดจติสาํนกึ การตระหนักถึงอตัลกัษณและความเปนตวัตน ซึง่จาํเปน

ตองการพื้นที่หรือเทศะ (space) แหงใหมที่เอื้อตอการเติบใหญของสํานึกทางการเมือง ดังนั้นการมองไปท่ีรัฐ 

ในฐานะทีเ่ปนพืน้ท่ีและมอีาํนาจ อนัเปนเหตเุปนผลในการทาํใหปจเจกชนสามารถกาวไปสูอุดมการณของเขาแตละคน

และในสวนท้ังหมดได จึงกลายเปนเปาหมายของการเคล่ือนไหว เพื่อการไปบรรลุความเปนอิสลามและระบบ

ประชาธิปไตยที่แทจริงตอไป

 จากประวัติศาสตรการเมืองในสมัยดังกลาว ทําใหเห็นถึงความขัดกันที่เกิดขึ้นในการเมืองไทย กลาวคือ

ในขณะท่ีรฐัไทยอางและสรางนโยบายสรางชาติเพือ่ใหไปสูความเปนสมยัใหมและประชาธิปไตย กลบันาํไปสูการสราง

ระบบอํานาจนยิม (เผดจ็การ) ในรฐับาลมากขึน้เรือ่ย ๆ ตรงกนัขามขบวนการทางการเมืองในทองถิน่ทัง้ใตและอสีาน 

ซึง่กําลงัสรางประสบการณและความรบัรูในระบบประชาธปิไตยของชมุชนทองถิน่ขึน้มา กลบัถกูมองวาเปนพวก กบฏ 

เปนพวก แบงแยกดินแดน ไปเสียหมด เนื่องจากอํานาจและความเหนือกวาอยูที่รัฐไทยกรุงเทพฯ ดานหลักของ

ปญหาความขัดแยงนี้ไดแกนโยบายและการปฏิบัติดานลบของรัฐไทย ที่ไดกระทําตอชุมชนและคนมุสลิมภาคใต 

และกลุมผูนาํการเมอืงและราษฎรอสีาน นีค่อืหลกัของมลูเหตแุหงปญหาขัดแยงและของการกบฏและแบงแยกดนิแดน

ที่จะเกิดตามมา 

 ทั้งหมดน้ันประกอบกันข้ึนเปนโลกทัศนและนโยบายของรัฐไทย จากความหวาดระแวงของรัฐไปสูการ

ปราบปรามผูนํามุสลิมและการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพและความเปนอิสลามของชาวมุสลิมภาคใต มีปจจัย

หลายอยางเขามาประกอบทําใหความสัมพันธระหวางคนมุสลิมภาคใตดังกลาวกับรัฐไทย ไมอาจกาวพนความ

หวาดระแวงและไมเขาใจกันไปได จนในที่สุดนําไปสูการใชความรุนแรงของรัฐเขาแกปญหาภูมิภาคนั้น ปฏิสัมพันธ

ในอดีตดงักลาวไดสรางความไมเช่ือถือ ไมรบัรองและไมตองการรัฐบาลไทยในฐานะผูปกครองคนมุสลมิภาคใตตอมา

อยางยากที่จะลบรอยราวนั้นใหออกไปไดงาย ๆ 

 ดังในสมัยที่รัฐไทยยุค เชื่อผูนําชาติพนภัย มีนโยบายรัฐนิยมพยายามบีบบังคับทําใหพลเมืองในเขตแดน

ประเทศไทยท้ังหมด ไมวามีเช้ือชาติ ศาสนาและภาษาอะไรก็ตาม ใหเปนคนไทยเหมือนกันหมด ตามนิยามและ

การปฏิบัติของรัฐไทย (กรุงเทพฯ) จดุนี้เอง ที่เปนประกายไฟใหแกการประทวงและเรียกรองถึงลักษณะทางชนชาติ

และศาสนาของคนกลุมนอยใหปรากฏออกมา ดงัท่ีชาวมลายูมสุลมิภาคใตกเ็คล่ือนไหวใหเรียกพวกเขาวา มลายมูสุลมิ 

ไมใช ไทยมุสลิม ดังที่ฮัจญีสุหลง อดีตผูนําปาตานีใหคําอธิบายวา
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เราชาวมลายูตระหนักดีวาเราถูกปกครองโดยสยาม ก็เพราะพายแพสงคราม คําวา ไทยอิสลาม ซึ่งใชเรียก

พวกเรานัน้ เปนสิง่เตอืนใจเราใหนกึถงึความพายแพนัน้ เราจงึไมชอบคาํนีเ้ลย เราจงึใครขอวงิวอนใหรฐับาลใหเกยีรติ

เราดวยการเรียกเราวา มลายูมุสลิม๑

¨Ò¡¡º¯¶Ö§ áº‹§áÂ¡´Ô¹á´¹

 จุดอันเปนหัวเลี้ยวหัวตอของการเมืองการตอตานใน สามจังหวัดภาคใต คือกรณีที่ทางการเรียกวา กบฏ

ฮัจญีสุหลง ในป ๒๔๙๑ และตามมาดวยกรณี กบฏดุซงยอ ในปเดียวกัน ซึ่งผมไดศึกษาและตีความใหมวา กรณี

ทัง้สองน้ันไมใช การกบฏ และไมไดมคีวามสัมพนัธตอเน่ืองกัน หากแตเปนการเกิดข้ึนอยางเปนไปเอง ไมไดมกีารนํา

และการวางแผนไปถึงการใชกําลังยึดหมูบานและเมือง ดังที่รายงานของราชการและตํารวจในขณะนั้น (ธเนศ 

อาภรณสุวรรณ, ๒๕๕๓)

 สังเกตใหดี การฆาตกรรมอดีต ๔ รัฐมนตรีอีสานเกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๙๒ และ พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่ทางการ

อางวาถูกโจรจีนคอมมิวนิสตมลายูมาแยงชิงตัวถึงในกรุงเทพฯ ทําไมรัฐไทยถึงหวาดกลัวการแบงแยกดินแดนทั้งใน

อีสานและภาคใตสมัยนั้นเปนอยางมาก ความกลัววาการเคล่ือนไหวทางการเมืองของภาคใตและอีสานจะนําไปสู

การแบงแยกดินแดน อันจะทําใหฐานะความเปนรัฐชาติไทยส่ันคลอนได ทําใหรัฐบาลกรุงเทพฯ เกิดโมหจริต 

จนนําไปสูการวิสามัญฆาตกรรมผูนําปตตานีและอีสานเสียกอน

 แตการกระทําดังกลาวทําใหรัฐชาติไทยเปนปกแผนและเขมแข็งขึ้นมาจริงหรือ หรือวานั่นเปนเพียงชัยชนะ

ของลัทธิคลั่งชาตินิยมไทยอันคับแคบ กับสะทอนถึงธาตุแทอันไมใชรัฐประชาชาติเสียมากกวาหรือเปลา

 เพื่อทําใหภาพของการเคล่ือนไหวของประชาชนในภูมิภาคท่ีคัดคานนโยบายรัฐไทยสมัยสงครามโลก

ครัง้ที ่๒ ชดัเจนข้ึน จาํเปนทีจ่ะตองทาํความเขาใจในความคิดและการตระหนักถงึตวัตนของคนอีสานและคนใตดวย 

วามีลักษณะและจุดมุงหมายอะไรในกระบวนการสรางรัฐชาติที่เปนประชาธิปไตย ตองไมลืมวากระบวนการสราง

รัฐชาติประชาธิปไตยนั้น ตองมีสองสวนอยูเสมอ คือสวนที่เปนการปฏิบัติใชกลไกรัฐของรัฐบาล และสวนที่เปนการ

เขารวมและตอบสนองของประชาชนท้ังประเทศ การประทวงไมวาในรูปแบบอะไรก็ตาม กต็องถือวาเปนการเขารวม

สรางรัฐชาติประชาธิปไตยของประชาชน ไมใชเปนเพราะวาประชาชนน้ัน ๆ มปีญหา ทัง้นีเ้พราะระบบประชาธิปไตย

เปนระบบวิทยาศาสตร ไมใชระบบไสยศาสตร ที่คิดและเขาใจเองตามความเชื่อและพอใจของหมอผีแตผูเดียว 

 ดงันัน้เมือ่พจิารณาการเคลือ่นไหวของผูนาํมสุลมิภาคใตและผูนาํการเมอืงอสีานสมยัสงครามโลก กต็องเหน็

กระแสสงูของการตืน่ตวัและตระหนกัในฐานะและสทิธขิองความเปนพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยของนกัการเมอืง

และผูนําทองถิ่นเหลานั้น ดังกรณีฮัจญีสุหลงในปาตานีกับกรณีอดีต ๔ รัฐมนตรีอีสานในระยะเวลาเดียวกัน 

 ภาพทีป่รากฏออกมาจะเหน็ถึงวญิญานของประชาธิปไตยในผูนาํทองถิน่ท้ังอสีานและใตสดุ เหน็ถึงความสามารถ 

สติปญญาและความมีอุดมการณทางการเมืองอยางเต็มเปยม เปนผูนําทางการเมืองและทางสังคมที่ไมมีสถาบันและ

๑ ดร.สรุนิทร พศิสวุรรณ อดตีรฐัมนตรีตางประเทศชาวมุสลิมกลาวถึงปญหาน้ีวา “จดุนีเ้ปนจดุทีล่ะเอียดออนมาก ยากท่ีคนภายนอก
จะเขาใจ สําหรับชาวมลายูมุสลิมแลว คําวา “มลายู” กับคําวา “มุสลิม” นั้นมีความหมายอยางเดียวกัน สวนคําวา “ไทย” หรือ 
“สยาม” กับคําวา “พุทธ” ก็มีความหมายเหมือนกัน  การที่จะถูกเรียกวา “ไทยอิสลาม”  จึงเปนคําที่ขัดแยงกันอยูในตัว คือ
ไมสามารถท่ีจะเปนท้ังพุทธ (ไทย) และมุสลิม (อิสลาม) ในขณะเดียวกันได  แมกระทั่งปจจุบันนี้คําวา “ไทยอิสลาม” ก็ยังเปนที่
รังเกียจอยูทั่วไปในหมูชาวมลายูมุสลิมทางภาคใต”  (สุรินทร พิศสุวรรณ, ๒๕๒๕ หนา ๑๒-๑๓).
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มหาวิทยาลัยที่ไหนในเมืองไทยสามารถสรางขึ้นมาได ไมวาจะเก็บคาเรียนแพงเทาไรก็ตาม แตสิ่งที่รัฐไทยสมัยนั้น

กระทาํและปฏิบตัติอผูนาํทองถิน่อนัเปรยีบเสมอืนเพชรในตมเหลานัน้ คอืการสังหารโหดคนเหลานัน้อยางไรมนษุยธรรม 

ภายใตเหตุผลและความชอบธรรมของการดํารงอยูของ (อํานาจ) รัฐไทยอยางเดียวเทานั้น

 เง่ือนไขภายในประเทศขณะน้ัน คอืการตอสูและเอาชนะกันระหวางพลังการเมืองของคณะราษฎรปกกาวหนา

ภายใตการนาํของนายปรดี ีพนมยงค กบัพลงัการเมอืงของคณะเจาและปกขวาของคณะราษฎร โดยมจีกัรวรรดนิยิม

อังกฤษและตอมาสหรัฐอเมริกาเปนแรงกดดันและหนุนฝายที่ตนตองการ 

 โดยเฉพาะในปญหา สี่จังหวัดภาคใต ที่ชายแดนตอกับมลายาของอังกฤษ มีผลทําใหอดีตเจาเมอืงปตตานี 

(รายาวชิติภกัดอีบัดลุกาเดรและลกูชายคอืตนกมูะไฮยดิดิน) ทีไ่มอาจตอสูกบัรฐัสยามได ตองหนลีีภ้ยัไปอยูในกลนัตนั

ซึง่เปนรฐัอาณานิคมอังกฤษ และรอคอยความหวังวาองักฤษจะใหการสนับสนนุคนมลายูมสุลมิในการเรียกรองเอกราช

และความเปนอิสระในการปกครองจากรัฐไทย โดยเฉพาะเม่ือไทยภายใตการนําของจอมพลป.พิบูลสงครามเขารวม

กับญี่ปุนและเปนฝายแพสงครามโลก 

 แตในท่ีสุดความหวังนี้ก็ไมเปนจริง เหตุหนึ่งเพราะสมัยนั้นมหาอํานาจเองก็ไมมีความเช่ือวารัฐเล็ก ๆ ที่อยู

ระหวางรัฐใหญกวา จะสามารถรักษาเอกราชและมีระบบเศรษฐกิจได จาํตองใหขึน้อยูกบัรัฐใหญดกีวา ขอนีจ้ะตรงขาม

กบัความเชือ่ใหมในปลายศตวรรษที ่๒๐ โดยเฉพาะเมือ่คายคอมมวินสิตพงัทลายลงเปนแถบ ๆ ทีป่ระชาคมมหาอาํนาจ 

(ตะวนัตกเปนสาํคญั) เริม่ยอมรบัการเปนชาตแิละมเีอกราชแหงรฐัของกลุมชนเชือ้ชาตติาง ๆ ไมวาเลก็หรอืนอยแคไหน

ก็ไดทั้งนั้น อันนี้เปนอิทธิพลสวนหนึ่งของลัทธิชาตินิยมทางไกล (long-distance Nationalism)

 กลาวโดยสรุป บทความนี้ตองการเสนอขอคิดวาระบบการปกครองใด ๆ ก็ตามยอมตองเกิดมาจากสภาพ

ความเปนจริงในทองท่ีนั้น ๆ และในระบบความสัมพันธกับอํานาจท่ีเหนือกวา ปจจุบันระบบอํานาจทางการเมือง

การปกครองดาํเนนิไปบนหลกัการของระบบประชาธปิไตย คอือาํนาจสงูสุดหรอือธปิไตยนัน้ ซึง่แตกอนอยูในตัวกษตัรยิ 

มาบัดนีไ้ดเล่ือนไหลลงมาอยูกบัราษฎรท้ังปวงแลว ระบบปกครองในทองท่ีกต็องดําเนินไปบนหลักการของประชาธิปไตย 

คอืใหอาํนาจการปกครองเปนของราษฎรทัง้ปวง ดงัปรากฏการณลาสดุในประเทศอาหรบัและตะวนัออกกลาง ซึง่เกดิ

คลื่นของการปฏิวัติประทวงรัฐบาลอํานาจนิยมโดยมหาประชาชนในรัฐนั้น ๆ อยางไมมีใครขวางก้ันได สัจธรรมขอนี้

ดูจะเปนที่ยอมรับกันมากข้ึนวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน แตปญหาใหญตอไปคือ ประชามหาชนจะทําการ

ปกครอง จัดระเบียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจของตนอยางไร จึงจะทําใหอํานาจอธิปไตยที่ไดมานั้นไมกลายเปน

อํานาจอธรรม ที่หันมาทํารายประชาชนและสรางความอยุติธรรมขึ้นมาอีก
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ใน ๓ จงัหวัดชายแดนภาคใต การสรางความรู และการเผยแพรความรูเกีย่วกบัประวัตศิาสตรชมุชน วถิชีวีติ
และวัฒนธรรมชุมชนโดยเฉพาะชุมชนท่ีมีชาวบานสวนใหญนับถือศาสนาพุทธท่ีอยูทามกลางชุมชนไทยมุสลิม 
เปรียบเสมือน ชุมชนไขแดง โดยมุงหวังใหความรูที่ผานการสั่งสม การลองผิดลองถูกจากการปฏิบัติจริง การแกไข 
คลีค่ลายปญหาตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชมุชน เพือ่ใหลกูหลานในชมุชนและสงัคมภายนอกไดรูวา กวาชมุชนในแตละพืน้ที่
จะอยูรอดได บรรพบุรษุ ปูยา ตายาย ตองผานความยากลําบากตาง ๆ นานา มานบัไมถวน และทามกลางความขัดแยง 
ความรนุแรงทีก่ระตุนใหเกดิความกลวั ความแตกแยกในสงัคม ในชมุชน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ความรูจากชมุชน
เหลานี ้จะไดทาํหนาท่ีเปนสวนหน่ึงของการแกปญหาความไมรู ลดอคติทีม่ตีอกันของฝายตาง ๆ โดยเฉพาะในสวนของ
เจาหนาทีร่ฐัซึง่เปนผูมบีทบาทสําคญัในการนํานโยบายตาง ๆ ของรฐับาลสูการปฏิบตั ิและเปนความพยายามตอบสนอง
ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา

  การศึกษาประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนไดนําผลงานวิจัยจากกรณีศึกษาชุมชนบานเชิงเขา 
ซึ่งทําการศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ชาวบานในชุมชนท้ังพุทธและมุสลิมเขามามีสวนรวมตั้งแต
การกาํหนดประเด็นปญหา การสบืคนและรวบรวมขอมลู การสรปุขอมลูและการรายงานผลการศึกษาใหคนในชมุชน
ไดรวมรับทราบและเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 
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สภาพทั่วไป 

 บานเชิงเขา เปนชือ่เรยีกตามท่ีตัง้ทางภูมศิาสตรของหมูบาน ซึง่ตัง้อยูบรเิวณทีร่าบเชิงเขา ตามแนวเทือกเขา
บูโด (คําวา บูโด มีหลายความหมาย อยางเปนทั้งชื่อภูเขา ชื่อวังโบราณ ชื่อสกุลเชื้อสายเจาเมืองเกา๓) ที่ทอดตัว

* รองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
๑ ทมีวจิยัชาวบานและหนวยประสานงานวิจยัเพือ่ทองถิน่ภาคใตตอนลาง, (๒๕๔๖), รายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาระบบการ

คุมครองสิทธิ เสรีภาพและสงเสริมการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทภายในชุมชน ศึกษากรณีชุมชนสมานฉันทพื้นที่ภาคใต บานเชิงเขา 
หมูที่ ๔ ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานภาค

๒ ทมีวจิยัชาวบานและหนวยประสานงานวิจยัเพือ่ทองถิน่ภาคใตตอนลาง, (๒๕๔๖), รายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาระบบการ
คุมครองสิทธิ เสรีภาพและสงเสริมการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทภายในชุมชน ศึกษากรณีชุมชนสมานฉันทพื้นที่ภาคใต บานเชิงเขา 
หมูที่ ๔ ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานภาค

๓ คําวา “บูโด” วามีหลายความหมายคือ 
๑) หมายถึงชื่อ ภูเขาใหญ ตั้งอยูทิศใตของบานเชิงเขา  ทอดยาวไปทางทิศใตติดหลายอําเภอ  
๒) หมายถึงชื่อ “กุโบร” อันหมายถึงสุสานอิสลาม ตั้งอยูที่บานจือแร ทางทิศใตของตลาดนัดตนไทร ๑ กิโลเมตร ปจจุบันเปน

สวนมะพราว เปนท่ีขุดพบหินบดยาขนาดใหญบริเวณวังเกาดวย

à¢ŒÒã¨ à¢ŒÒ¶Ö§áÅÐ¾Ñ²¹Ò ¼‹Ò¹»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ� 

ÇÔ¶ÕªÕÇÔμáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁªØÁª¹ ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒºŒÒ¹àªÔ§à¢Ò ËÁÙ‹·Õè ô 

μíÒºÅ»ÐÅØ¡ÒÊÒàÁÒÐ ÍíÒàÀÍºÒà¨ÒÐ ¨Ñ§ËÇÑ´¹ÃÒ¸ÔÇÒÊñ

ผูชวยศาสตราจารยปยะ กิจถาวร*
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๑๒๘

ทางทิศใตไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือบานเชิงเขา เปนท่ีราบติดกับภูเขาและพรุ สภาพดินเปนดินเหนียว มีความ

อุดมสมบูรณ สมัยกอนมีการทํานาพรุ นาดํา นาหวาน ทําไร ทําสวน ปลูกพืชไดตลอดท้ังป ผูที่มาบุกเบิกชุมชน

เชิงเขาเปนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม อยูรวมกันในบริเวณเดียวกัน ทํามาหากินในท่ีดินผืนเดียวกันฉันพี่นอง 

  บานเชิงเขา ตั้งอยูในเขตหมูที่ ๔ ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เปนกลุมบานที่มี

หมูบานอีกหลายหมูบานอยูลอมรอบ เดิมประกอบดวยกลุมบานยอย ๆ รวม ๙ กลุมบานคือ บานกูแบบือซา 

(บานทุงปลักใหญ) บานสวนบานเกา บานสวนใหญ บานเขานอย บานกลาง บานตะออก (ตะวันออก) บานใตตีน 

(ใตตนีคอื ทศิเหนอื) บานตก บานหวันอน (หวันอนคอื ทศิใต) บานปาตอ การเดินทางไปมาหาสูกนัของชาวบานเชงิเขา 

บานดซูงปาลอ และบานกูแบบอืซามีสองเสนทาง คอื เสนทางสายบานตนไทร อาํเภอบาเจาะ - บานตะโละดือรามัน 

อําเภอกะพอ เสนทางสายนี้จะผานหมูบานไทยพุทธเชิงเขา เปนถนนลาดยาง และอีกเสนทางคือเสนทางสายมะนัง

ดาลํา – บานดูซงปาลอ (สายไชยา) - บานกูแบบือซา - บานเชิงเขา เปนถนนดินลูกรัง

บานเชิงเขา

 บานเชิงเขามีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของหมูบานคือ แหลงนํ้าธรรมชาติ มี ๒ แหง คือ พรุกบถ (นาจะ

เพี้ยนมาจากไมตะพด) เพราะรูปรางพรุ คลายรูปไมตะพด มุสลิมเรียกวา พรุ บือตอ และบึงยือไร ชาวบาน

ไมนิยมนํานํ้าในบึงมาใชบริโภค แตเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า เชน ปลา หอย ปลิง และใชเปนแหลงทํามาหากินเชน 

ทอดแหหาปลา สําหรับแหลงนํ้ากิน นํ้าใชในชุมชน ไดแก บอนํ้า สระ และน้ําประปา สวนมากชาวบานจะใชนํ้าบอ 

ในการบริโภค อปุโภค แตสวนใหญชาวบานจะใชนํา้บอรวมกนัเชน บาน ๒ หลัง จะมบีอนํา้ ๑ บอ ภเูขา ซึง่บางพืน้ที่

เปนดินเหนียวและดินรวน สามารถปลูกพืชยืนตน และพืชลมลุกไดสารพัดอยาง อุดมสมบูรณดวยนํ้าและลําธาร 

สภาพปามีความหนาแนนพอประมาณ ในปาสวนมากเปนไมผล และยางพาราบางเล็กนอย พืชท่ีนิยมปลูกไดแก 

ลองกอง ทุเรียน เงาะ ที่ราบเปนดินเหนียว ใชประโยชนไดมากหลายอยาง เชน ใชในการเล้ียงสัตว ปลูกผักสวนครัว 

ไมผลนานาชนดิ ตามความตองการของประชากรในหมูบาน และไดปลกูบานสาํหรบัทีอ่ยูอาศยัของชาวบาน ทาํถนน

๓) บูโด เปนชื่อที่ตั้งวังโบราณ มีแนวคันดินปลูกไผหนามเปนรั้ววัง ปจจุบันเปนสวนยางพารายังมีแนวรั้วเหลืออยูสองดาน ตั้งอยู
ทางทิศเหนือของบานปะลุกาแปเราะ หมูที่ ๗ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ ติดกับคุงนากอตอ แมนํ้าสายบุรี  

๔) บูโด เปนชื่อสกุลเชื้อสายเจาเมือง ปจจุบันยังมีผูใชนามสกุลน้ีอยูจํานวนมาก
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๑๒๙

หนทางสะดวกสบายตามท่ีตองการ ที่บานเชิงเขา ฤดูรอน อากาศจะรอนและแหงแลงมาก แหลงนํ้าที่เคยใช

จะแหงแลง ผืนดินแหงแตก ฤดูฝน จะมีฝนตกตามพื้นที่ตาง ๆ มาก ลักษณะดินที่เปนดินเหนียวทําใหนํ้าทวมขัง 

และเกิดนํ้าทวมในพื้นที่ลุมของหมูบาน 

 เมือ่ป ๒๕๔๖ บานเชงิเขา มปีระชากรรวม ๑๙๕ ครวัเรือน รวม ๙๕๐ คน นบัถอืศาสนาพทุธ ๑๒๐ ครวัเรอืน 

๖๓๙ คน เปนชาย ๓๑๘ คน หญิง ๓๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๖๗ นับถือศาสนาอิสลาม ๗๕ ครัวเรือน ๓๑๑ คน 

เปนชาย ๑๕๑ คน หญิง ๑๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๓๓ 

  ประวัติหมูบาน 

 ประวัติการกอตั้งหมูบาน แตเดิมบริเวณนี้เปนปา ผูที่มาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานคือ โตะกูกอ และกูเยาะ ซึ่งเปน

ตนตระกูลรายอคาลี ทั้งสองเปนเช้ือสายเจาเมืองยะหร่ิง และเปนบรรพบุรุษของชาวบานกูแบบือซา ซึ่งสวนใหญ

มเีช้ือสาย ตวนและก ู(เชือ้สายเจาเมอืง) รวมท้ังครอบครัวของ นายโตะเจะเตะ และภรรยาคือนางโตะวามะ หลงัจาก

โตะเจะเตะและโตะวามะ ไดเสียชีวิตไป ก็มีคนอพยพเขามาอีกหนึ่งครอบครัวคือ นายตวนจําปากอ และนางตวนมะ 

และมีลูกหลานสืบจนถึงปจจุบัน และการปลูกบานเรือนในอดีตจะเปนกระทอมเล็ก ๆ ลอมรอบดวยปา มีเสือ มีชาง 

มเีรือ่งเลาวา สมยัเมาะโตะเราะ ซึง่เปนบรรพบรุษุคนหนึง่ของหมูบานและชอบกนิหมาก วนัหน่ึงนัง่ตาํหมากนอกบาน 

แกเขาใจวาน่ังอยูลาํบนตนของมะพราว แตแททีจ่รงิ แกนัง่ตําหมากบนลําตัวของงูใหญ ตาํไปตํามา เลือดงูไหล จงึได

รูวาเปนลําตัวงูใหญ ในชมุชนมุสลิมแตกอนเต็มไปดวยสวนผลไม เจาของอาศัยอยูที่อื่น และจะเขามาทําสวนของตน 

ยึดการทําสวน เปนอาชีพหลัก ชาวไทยมุสลิมจะตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยที่บานกูแบบือซา และบานดูซงพาลอ

 

สภาพของกูแบบือซาหรือทุงปลักใหญ ในปจจุบัน

 

 กูแบบือซา เปนชื่อในภาษามลายูทองถิ่น แตคนไทยพุทธเรียกวา ทุงปลักใหญ ในอดีตบริเวณนี้มีบึงนํ้า

ใหญมากและนํ้าในบึงไมเคยแหงไมวาฤดูไหนก็ตาม ตอมามีการแยกออกมาอีกกลุมบานคือ บานดูซงพาลอ คําวา 

พาลอ แปลวา บุญ เนื่องจากบริเวณนั้นเคยมีชาวบานมารวมกันทําบุญระลึกถึงวิญญาณบรรพบุรุษ เพื่อเปนที่ระลึก

วาที่นั้นเคยมีผูมารวมทําบุญ



ÁÔμÔÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ �áÅÐÀÒ¾Í¹Ò¤μ ¤×¹ÊÙ‹ÊÑ¹μÔ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

๑๓๐

ประวัติศาสตรชุมชนบานเชิงเขา

ยุคภายใตการปกครองของเจาเมืองสายบุรี

 สมยัของปกครอง ๗ หวัเมอืงปกษใต ตอนตนกรุงรตันโกสินทร ประมาณป พ.ศ. ๒๓๕๑ หมูบานน้ีอยูภายใต

การปกครองของเจาเมืองสายบุรีที่สงลูกหลานมาปกครอง มีวังชื่อวัง บูโด วังสมัยนั้นสรางดวยไม ปจจุบันไมได

หลงเหลือซากใหเห็น สิ่งที่บงบอกเขตแดน (กูบู) ของเมืองทําเปนคันดินขึ้นมาคลายกับถนนและปลูกตนไผเปนแนว

เอาไว เขตแดนจะไปบรรจบกับเขาสักขี เขตอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ซึ่งปจจุบันยังคงเหลือซากอยูบาง 

 คนไทยพทุธรุนแรก ๆ ทีเ่ขามา พอสบืไดวามาจากบานสะพานไมแกน อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา บางสวน

มาจาก อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี สวนระยะหลัง ๆ มาจาก อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี คนไทยพุทธที่เริ่ม

เขามาคาดวาเปนคนท่ีหนคีดอีาญาเขามา โดยอาศยัชองวางของการเขตการปกครองกลาวคอื การทีท่างการจะขามเขต

มาจับกุมนั้นเปนเรื่องที่จะกระทํามิได บุคคลสําคัญที่หนีมาคือ หมอคงทอง เปนหมอยาที่มีวิชาความรู (มีการขุดพบ

แทนหินบดยาในบริเวณที่ตั้งเมืองเกา) ในระยะแรกมีการมาต้ังรกรากบริเวณบานกูแบบือซา หรือบานทุงปลักใหญ 

แตเพราะการเดินทาง ความเปนอยูยากลาํบาก ฤดฝูนนํา้มกัทวม เรอืกสวน ไร นาเสียหาย ชมุชนไทยพุทธ จงึคอย ๆ 

ยายถิ่น ขยับมาเรื่อย จนถึงบานเชิงเขาในปจจุบัน ลักษณะของบานในสมัยนั้นจะสรางงาย ๆ เปนเสาไมกลม 

ฝาขัดแตะ มุงจาก ปจจุบันเรียกวา ขนํา บางก็วา สนํา ประมาณ ๔-๕ หลัง ความเปนอยูก็ไมราบรื่นนัก 

คาดวามีการรบกวนจากมุสลิมที่พยายามบังคับใหเปลี่ยนมารับศาสนาอิสลามอยูเสมอ

ภาพวาดจําลองเหตุการณชวยชางเจาเมืองขึ้นจากบึงกาเสาะ
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๑๓๑

 เหตกุารณทีเ่ปนจดุเปลีย่นเริม่ขึน้เมือ่สมยัพญากบง เจาเมอืงผูปกครองในสมยันัน้ พระองคทรงมีชางตัวโปรด
อยูเชือกหน่ึง ชื่อ สะดอ (สีดอ) เปนชางไมมีงา แตมีความดุดัน ฉลาด สามารถใชปญญาเอาชนะชางอื่น ๆ ที่มีงาได 
ตอนสายวันหนึ่ง ขณะที่ควาญพาชางลงไปอาบน้ําที่คลองแหงหนึ่ง ปจจุบันอยูที่บริเวณบานกาเซาะ หลังจากปลด
โซตรวนที่เทา คงเหลือที่ปลอกเหล็กที่ขอเทาไว ก็พาชางลงอาบนํ้าตามปกติ ผลปรากฏวาชางไดเดินพลาดไปเหยียบ
เอาบริเวณท่ีตนไมลมทับถมในคลอง ทําใหกิ่งไมเขาไปขัดอยูในบริเวณปลอกเหล็กที่ขอเทาชาง ทําใหชางยกเทาขึ้น
ไมได พญากบงจึงเกณฑคนและเครื่องมือ แลวสั่งใหคนดํานํ้าลงไปเลื่อยไมใหขาด แตก็ไมมีใครท่ีจะเล่ือยใหขาดได 
เนื่องจากดํานํ้าไดไมนานเพราะน้ําจืดมาก ชางโผลแตงวงหายใจไดอยูอยางน้ันหลายช่ัวโมง จนมีบุรุษนิรนามผูหน่ึง 
ไดอาสาดําน้ําลงไปเลื่อยให ไมที่ติดกับขอเทาชางก็ขาด สามารถนําชางขึ้นจากคลองไดสําเร็จ พญากบงดีใจมาก
ถึงขนาดเขามากอดชายนิรนามคนนั้น และเอยวาอยากจะไดอะไรตอบแทนก็ใหขอมา บุรุษนิรนามผูนั้นไมไดขอ
แกวแหวนเงินทอง หญิงงาม ที่นา หรือแมกระทั่งวัวควายสักตัว แตกลับบอกวาชุมชนไทยพุทธที่ตั้งบานเรือน 
๔-๕ หลงันี ้ขออยาไดมารบกวนเขาเลย ใหเขาอยูอยางสุขสบายตามสมควรเถิด พญากบงก็ทาํตามคาํทีบ่รุษุนรินามขอ 
ชุมชนไทยพุทธจึงไดอยูอยางสงบตั้งแตนั้นมา

 ในสมัยนั้น การปกครองและการตัดสินคดีความเปนสิทธิขาดของเจาเมือง เชน มีกรณีขโมยไซที่ใชดักปลา 
หากสืบทราบวาเปนใครก็จะถูกลงโทษโดยการยึดที่นา ๓ ไรมาเปนของเจาเมืองเสีย หากคดีหนัก ๆ จะรับสั่งวา
ใหสงไป พงกลาเซาะ คือส่ังใหประหารน่ันเอง (พงกาเซาะ = พง = ตน กาเซาะ = เลียบ กลายเปนตนเลียบ 
หมายถึงบริเวณแดนประหารที่มีตนเลียบข้ึนอยู ปจจุบันอยูตรงขามกับวัดเลียบ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี) 

 มเีรือ่งเลากนัวา ครัง้หนึง่ขณะทีเ่จาเมอืงสายบรุแีละขาราชสาํนกัตองเดนิไปเฝาเจาเมอืงยะหริง่ แตคนพายเรอื
ขามฟากมารับชา ทาํใหไปเฝาเจาเมอืงยะหริง่ชาไปดวย พอนัง่เรือถงึฝง ดวยความโกรธเจาเมอืงสายบรุไีดใชกรชิแทง
ที่ทองคนพายเรือจนตาย เจาเมืองยะหริ่งลวงรูความเขา จึงลงโทษดวยการใหเจาเมืองสายบุรีนําชาง ๕-๖ เชือก
ไปกวนปลาในบึงของเจาเมืองสายบุรี เพื่อเอาปลาไปแจกจายใหชาวบาน

 เจาเมืองสายบุรีองคสุดทายเปนสตรี มีพระนามวา กูจิ ทรงขับชางเอง ชวงเก็บเกี่ยวขาวก็ประทับเสล่ียง
มาตรวจตราดวยพระองคเอง มีคร้ังหน่ึงพระองครูวาสวามีของนางไปมีความสัมพันธกับหญิงอ่ืน จึงทรงจับมวยผม
ของนางผูน้ันแลวใชกรชิแทงจนตาย สิน้สดุระบบเจาเมอืงในชวงที ่กจู ิยงัมชีวีติอยู นบัวาสิน้สดุการปกครองในระบบ
เจาเมือง กอนจะเปล่ียนการปกครองมาเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล

 ยุคการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล

 เมื่อมีเปลี่ยนการปกครองเปนแบบมณฑลเทศาภิบาลในป พ.ศ. ๒๔๓๙ เจาเมืองขึ้นกับขาหลวงเทศาภิบาล
มณฑลปตตานี เปนการลดอํานาจของเจาเมืองโดยปริยาย ตอมามีการแตงต้ังกํานนั ผูใหญบาน ตามพระราชบัญญตัิ
ลกัษณะการปกครองทองที ่พ.ศ. ๒๔๕๗ ผูไดรบัเลอืกใหเปนกาํนนั ผูใหญบานสวนใหญเปนชาวไทยพทุธ ดวยไดเปรยีบ
ที่อานและพูดภาษาไทยได บางคนไมรูหนังสือก็ไดเปนดวยมีเงินบริจาคสรางสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในหมูบาน 
กํานันคนแรก ๆ คือขุนปะลูกา สะกําธร ผูใหญบานบานเชิงเขาคือ หมื่นจันทรักษา มีชื่อวาสมญา โตะนายขอน

 ในสมัยนั้น พื้นท่ีในหมูบานเปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณดวยปาและลําธารท่ีมีนํ้าไหลอยูตลอดทุกฤดูกาลท้ังป 
ชาวบานทีม่าอยูอาศัยกม็นีอย ดานความสัมพนัธ การชวยเหลือกนัมมีาก คนในบริเวณใกลเคยีงกันอยูแบบพ่ีแบบนอง 
การทะเลาะวิวาทกนัแทบจะไมม ีทาํใหเกดิการอยูรวมกนัแบบสามัคคกีนั แมนวาการดํารงชวีติในการเล้ียงชพีแสนจะ
ลําบาก แตก็มีความเขาใจกันและอยูอยางมีความสุข
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๑๓๒

ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒

  เม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ชาวบานตองใชชีวิตดวยความแรนแคนทุกดาน ทั้งอาหาร การกิน เส้ือผา 

เครื่องนุงหม หลายครอบครัวปลูกฝายและทอผาใชเองได แตไมเพียงพอทั้งหมูบาน ตองใชอยางประหยัดแบบสุด ๆ 

การกินอาหารทุกอยางตองกินใหหมดเกลี้ยง จะกินแบบกินทิ้งกินขวางในสมัยปจจุบันไมได เพราะทุกสิ่งทุกอยาง 

มีความสําคัญตอการประทังชีวิตใหอยูรอด ทางดานเสื้อผา ผาถุง เวลาจะนั่งหรือยืน ตองคอยระวังไมใหเสื้อผาขาด 

เพราะถาเสื้อผาขาดกวาจะไดมามันลําบากแทบจะหาไมไดเลย ปจจัย ๔ ของการดํารงชีพขาดหายไปหมด 

เหลือแตเพยีงทีอ่ยูอาศัยทีส่ามารถเปนทีพ่กัท่ีไมตองด้ินรน พอหลังสงครามไดเกดิภาวะขาวยากหมากแพง โจรผูราย

ชุกชุม คอยดักปลนชาวบานอยูไมขาด โดยเฉพาะป พ.ศ. ๒๔๙๐ เกิดมีโจรชื่อ อะแวสะดอ (คําวา สะดอ

อาจมาจาก สดีอ เปนชางเพศผูไมมงีา) รางกายสงูใหญออกอาละวาดในแถบเทอืกเขาบโูด ใครกป็ราบไมได ทางการ

จึงสงขุนพันธรักษราชเดช มาปราบปรามจึงสําเร็จลงได

 ในป พ.ศ. ๒๕๐๗ หลังเหตุการณสงบลง ชาวบานชุมชนไทยพุทธก็ใชชีวิตตามปกติ การเดินทางใชการ

เดินเทาบาง จักรยานบาง เวลาที่มีงานมีหนังตะลุงที่อําเภอสายบุรี ก็เดินเทาไปตั้งแตบายสอง ถึงอําเภอสายบุรี

ตอนเย็น ดหูนงัตะลุงถงึเชา กน็อนเอาแรงแลวเดินเทากลบั ชวงนีเ้ริม่เกิดปญหาชาวบานโดนขโมยวัว ควาย ในหมูบาน

เวลามีเหตุราย เชน การขโมยวัว ควาย ชาวบานจะเคาะเกราะ ๓ ครั้งเปนการระดมชาวบานชวยกันจับคนราย 

ชวยวิ่งไลตามรอยเทาไป โดยมีอาวุธปนสมัยนั้นคือ ปนพระราม ๖ (เปนปนที่ทหารอังกฤษใช เปนชวงที่ตรงกับ

สมัยที่มาเลเซียอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ) สวนใหญคนรายมักใชเสนทางยะรอง (มาจากภาษามาลายูวา 

ยอร็อง) ซึ่งเปนทางเดินทั้งของคนและสัตวเลี้ยง ที่ใชมานานรวมกันทั้งเปนรองลึก บางชวงทวมหลังชาง ไปจนถึง

แมนํ้าเขตพ้ืนที่ ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ในสมัยกอนใครโดนขโมยวัว พอรูตัววาใครทําก็จะไปขโมย

เพื่อแกแคนกัน แตสมัยหลัง ๆ ทําไมได เพราะเร่ิมมีการยิงกัน ฆากัน และกลัววาบาปเกาจะตามมาทัน 

  ยุคอิทธิพลภายในหมูบาน

 ชวงป พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๐ สมัยกํานัน เพชร (ตนตระกูล เพชรเชิงเขา) เปนกํานันตําบลปะลุกาสาเมาะ 

และเปนผูใหญบานหมู ๓ มีพรรคพวกเปนมุสลิมอยูมาก สวนไทยพุทธก็มีผูใหญบานชื่อ นายอินแกว นิรันดรพุฒ 

เดมิเปนคร ูลาออกจากครูมาเปนภารโรงท่ีวาการอําเภอบาเจาะ พอเกษียณอายกุก็ลบัมาอยูทีบ่าน เปนชวงทีโ่จรเอง

ก็แบงเปน ๒ ฝาย ตางคนตางสงเสบียงใหโจรเพื่อปองกันไมใหมาคุกคามชุมชนของตัวเอง เปนอยูอยางนี้จนถึง

ป พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๒ ชวงหนึ่งที่ไมมีกํานันปกครอง ก็มีโครงการหมูบาน หมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 

(อพป.) มาอบรมชาวบานในการใชอาวุธเพ่ือปองกันโจรผูราย และใหสิทธิกับชาวบานในการพกพาอาวุธปน เชน 

ปนพระราม ๖ ปนคารบิน ปนลูกซอง เพื่อคุมครองหมูบานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 ดานความสัมพันธกับนักเลงในพ้ืนที่ ชาวบานมีขอคิดวา เราอยากจะใหทําอะไร อยากไดอะไร เราก็ไปขอ

ความชวยเหลือจากเขาก็จะไดทุกอยาง แตพอเขาขอเรา เชน ชวยเปดทางใหปลน เราก็ลําบากใจ เพราะไมไดมี

เหตุขัดเคืองกับคนถูกปลนเลย จึงเตือนสติวาทีหลังอยาไปสัมพันธกับพวกนักเลงเลย 
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๑๓๓

¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾¢Í§ªÒÇºŒÒ¹

  ชาวบานเชิงเขามีอาชีพหลักในการทําสวนลองกอง เงาะ ทุเรียน ทํานา เลี้ยงวัวและทําสวนยางพารา 
ดังกรณีตัวอยางจากการบอกเลาของชาวบาน ดังตอไปนี้

 การทําสวนยางพารา

  จากการบอกเลาของชาวบานมีขอมูลที่นาสนใจวา การทําสวนยางพาราที่บานเชิงเขาไดเร่ิมเมื่อ ๑๔๐ ป
มาแลว กลาวคือเม่ือประมาณป ๒๔๑๕ นายแดง สุขเล้ียง นายพรหมแกว วันแกว คนบานเชิงเขา ไดไปเอา
เมล็ดพันธุยางพารามาจากภูเขาไมฝาด ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จากสวนของชาวดัตช 
เดิมคนสมัยนั้นเช่ือวา การปลูกยางพาราจะทําใหการทํานาไมไดผลเทาท่ีควร แมแตกิ่งไมยางแหง ก็ไมนํามาทําฟน
หุงขาว เปนเหตุใหการทําสวนยางพาราสมัยนั้นไมเปนที่นิยมและไมกาวหนาเทาที่ควร 

 ดานการทําสวนยางพารา จากการบอกเลาของชาวบานเมื่อป ๒๕๔๖ มีขอมูลจากการสัมภาษณโดยการ
สุมถามชาวบานที่ทําสวนยางพาราที่นาสนใจ ดังนี้

สวนยางพารา

  - รายแรก มีสวนยางพารา ๒๐ ไร ผลผลิตยางแผนที่ไดประมาณ ๒๕ ชิ้นตอวัน มีปญหาคือ ตนยางตาย 
หนายางตาย รายไดตอเดือนประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ชวงท่ีกรีดยางไดคือเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม และ
เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน จะใสปุยในชวงฝนตก เพื่อใหปุยที่ใสไดซึมลงในดิน ตนยางจะใหนํ้ายางไดมาก ๆ
  - รายท่ีสอง มีสวนยางอยู ๕ ไร ผลผลิตที่ไดประมาณ ๑๕ ชิ้นตอวัน ปญหาสวนยาง คือ ตนยางตาย
หนายางตาย รายไดตอเดอืนประมาณ ๕,๐๐๐ บาท (ถาตดัยาง) ถาเดือนไหนฝนตกก็หยดุ เพราะจะทําใหหนายางตาย 
นํ้ายางไมออก และอาจจะทําใหตนยางตาย
  - รายท่ีสาม มสีวนยางพ้ืนท่ีประมาณ ๓ ไร ผลผลิตทีไ่ดประมาณ ๑๐ ชิน้ตอวนั รายไดตอเดือนไดประมาณ 
๓,๐๐๐ บาท ถาเดือนไหนฝนตกก็ตองหยุดตัดยางเพราะจะทําใหหนายางตาย
  - มชีาวบานอกีสวนหนึง่ จะมอีาชพีรบัจางตัดยาง เวลาไปขายไดเงนิมา กเ็อาไปใหเจาของ เจาของสวนยาง
จะแบงเงินเทา ๆ กัน (แบง ๕๐ : ๕๐) บางที่ก็ใหเหลือมาบาง
 - ในชุมชนมุสลิม ที่ทําอาชีพรับจางตัดยางเชน นางโมง รายอคาลี มีสมาชิกในบาน ๕ คน อาชีพรับจาง
ตัดยาง (ยางพารา) รายได ๕๐ บาทตอวัน นายตวนเยาะห ลูก ๕ คน อาชีพรับจางตัดยาง (ยางพารา) รายได 
๕๐ บาทตอวัน โดยเฉลี่ยอาชีพทําสวนยางพาราในชุมชนมุสลิม มีรายไดที่ไดรับเฉลี่ยสูงสุดตอเดือน ๓,๕๐๐ บาท 
และมีรายจายจะตองสงเสียลูกเรียนหนังสือ ๒ คน (มัธยม/ประถม) กินรายวัน ฐานะความเปนอยูพออยูรอด 
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๑๓๔

อาชีพเลี้ยงวัว

  เลี้ยงวัว ๔ ตัว ของตัวเอง ๒ ตัว ของปูเวาะฮ ๒ ตัว (ปูเวาะฮ เปนภาษามาลายูหมายถึง การเลี้ยงวัวของ

คนอ่ืนโดยจะมีการแบงลูกวัวที่ได ถาวัวติดลูกปหนึ่งใหเรา อีกปหนึ่งใหเจาของวัว กอนจะใหลูกวัวกับเจาของวัวตอง

เจาะจมูกววัทีโ่ตแลวใหเขา) ปญหาการเล้ียงวัวคอื เวลาวัวเจ็บ ตองไปตามหมอวัว (ปศสุตัว) มาฉีดยาใหววั ทีท่าํงาน

ของหมอวัวคือ ที่บานตนไทร ชวงที่วัวเปนสัดก็โทรตามหมอวัวมาผสมเทียมให ที่ผสมเทียมของวัวมีหลายที่คือ 

บานปากอ บานปาสวน บานตก ใครใกลตรงไหนกไ็ปตรงนัน้ ววัพนัธุราคาจะแพง ตวัละ ๑๕,๐๐๐ บาท สวนววับาน

ราคาจะถูก ตัวละ ๘,๐๐๐ บาท เวลาขายเขาจะมาซื้อถึงที่ไมตองไปขายเอง วัวท่ีขายอายุ ๔-๕ ป วัวสวนใหญ

ใหลูกถี่จะใหดีตองใชวิธีผสมเทียม วัวที่ใหลูกปเวนปมักจะขายไป 

เล้ียงวัว

  การปลูกสะตอ

  พืน้ทีป่ลกูสะตอคอืบนเขานอย มเีนือ้ทีป่ระมาณ ๒ ไร สะตอปลกูจาํนวน ๗ ตน และมผีลไมอยางอืน่อยูดวย

เชน ลองกอง ๕, ๖ ตน ดกู ู๒ ตน ละไม ๑ ตน มตีนไมอืน่ ๆ อกีดวยเชน หมากประมาณ ๑๐ ตน มะพราวประมาณ 

๑๐ ตน รายไดจากการขายสะตอตอป ๒,๐๐๐ บาท ไปขายที่ตลาดนัดตนไทร

สะตอ
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๑๓๕

 การทําไมกวาดดอกหญา 

 การทาํไมกวาดดอกหญาโดยเอาดอกหญามาจากบนเขาทีง่อกขึน้เองและออกดอกในเดอืนยี ่คอืเดอืนมกราคม 
ชาวบานจะขึ้นไปตัดดอกหญาในเดือน ๕-๖ คือเดือนเมษายน-พฤษภาคม วิธีทําไมกวาดดอกหญา เมื่อตัดแลว
เอาดอกหญามาตากแดด ทําการฟดดอกหญาในตอนเท่ียง แลวก็มาคัดดอกท่ีเสียออก แลวเอาหวายมามัดใหแนน 
วิธีดอกหญาอันนี้ไมยากและไมงาย ไมกวาดดอกหญาอันนี้ ๑ อัน ใชเวลาทําประมาณ ๓๐ นาที ขายในราคาอันละ 
๕๐ บาท แตละวันจะทําไดจํานวนไมแนนอน 

ปฏิทินแสดงกิจกรรมเพาะปลูก และอาชีพชาวไทยมุสลิมบานเชิงเขา

 ชาย   หญิง

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ทํานา เก็บเกี่ยว  ไถนา    ดํานา

ทําสวนทุเรียน 
(ปลูก ๗ ป)

ออกดอก (บํารุง)  เก็บเกี่ยว  

ทําสวนลองกอง
 
(ปลูก ๗ ป)

บํารุง ใสปุย  ออกดอก (บํารุง)  เก็บเกี่ยว  

สวนยางพารา 
(กรีดไดตลอดป)

 
ตลอดปยกเวนฝนตกและผลัดใบ

สวนมังคุด 
สวนเงาะ

บํารุง ใสปุย
 

ออกดอก  ออกดอก  เก็บ

เกี่ยว
รานขายของชํา    ตลอดป

รับจางและขายอาหาร
ในมาเลยเซีย 

   ตลอดป

รับจางกอสราง    บางชวง

Ê¶ÒºÑ¹·Ò§ÊÑ§¤Áã¹ªØÁª¹

 วดัเชงิเขา เดมิเปนสาํนกัสงฆตอมามกีารสรางวดั ชาวบานเรยีกวาวดัเกา จากนัน้ยายมาอยูบรเิวณหลงัโรงเรยีน
วัดเชิงเขา เรียกวาวัดใน ในป พ.ศ. ๒๔๑๙ ไดนิมนตพระเอียดมาจากบานแปน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 
และมีการพัฒนาวัดสืบตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ชาวบานเชิงเขาใชวัดในการทําศาสนกิจเปนประจํา โดยเฉพาะใน
วนัพระและวนัสาํคญัตาง ๆ หากทางวดัมงีานพฒันา ชาวบานกไ็ปชวยกนัพฒันาเปนประจํา บทบาทของวดัตอชมุชน
คือ ทําใหจิตใจสงบ เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน เปนพิธีประกอบศาสนา เปนที่ปรับนิสัยใชประกอบงานตาง ๆ 

 พระอธกิารแดง ธมมฺโชโต หรอืหลวงพอแดง (พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๕๒๒) อดีตเจาอาวาสวดัเชงิเขา เปนพระมหา
เถระ ทีไ่ดรบัการศึกษาท้ังในสวนท่ีเปนคนัถธุระ และวิปสสนาธุระ ปฏบิตัใินทางธุดงควัตรอยางเครงครัด หลวงพอแดง 
เปนศูนยรวมน้ําใจของคนในชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเคียงทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ยามท่ีมีเร่ืองไมสบายใจหรือมีเรื่อง
รายแรงอะไร ก็ไปใหหลวงพอชวยเหลือ มีทั้งนํ้ามนต มนตคาถาปองกันตัว 
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๑๓๖

วัดเชิงเขา อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

มสัยิดดูซงปาลอ มสัยดิดซูงปาลอตัง้อยูในบรเิวณบานดซูงปาลอ ในสมยักอตัง้ใหม ๆ ไมมมีสัยดิ แตตัง้เปน

สุเหราเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ ตอมาในเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดขยายจากสุเหราสรางขึ้นเปนมัสยิดและไดขึ้นทะเบียนกับ

สาํนกังานคณะกรรมการอิสลามประจําจงัหวัดนราธิวาส บทบาทของมัสยดิตอชมุชนคือ เปนทีล่ะหมาด เปนสถานท่ี

สอนศาสนาอิสลาม ใชประกอบพิธีทางศาสนา และเปนที่จัดงานตาง ๆ 

มัสยิดดูซงปาลอ
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๑๓๗

 โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) ในป พ.ศ. ๒๔๗๗ ทางราชการประกาศใหทุกตําบลมีโรงเรียนประชาบาล 

ตาํบลปะลุกาสาเมาะจงึตัง้โรงเรียนประชาบาลประจาํตําบลปะลุกาสาเมาะ ตอมาภายหลังแตละหมูบานกต็ัง้โรงเรยีน

ขึ้นมา จึงเปล่ียนชื่อมาเปน โรงเรียนบานตีนเขา พอมีชั้นประถมศึกษาปที่ ๗ ก็เปลี่ยนช่ืออีกคร้ังเปน โรงเรียน

วดัเชงิเขา (แดงอุทศิ) โรงเรยีนบานเชิงเขามคีรไูมเพยีงพอกบัจํานวนเดก็นกัเรยีน จงึมกีารรวมชัน้เรียนจาก ๒-๓ ชัน้ 

เปนชั้นเดียว เรียนรวมกัน และแตละชั้นจึงมีนักเรียนจํานวนมาก เด็กสวนมากอานหนังสือไมออก มีชาวบานเปน

กรรมการโรงเรียน และใหความชวยเหลือโรงเรียนตามกิจกรรมตาง ๆ 

โรงเรียนบานเชิงเขา (แดงอุทิศ) เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๖

  ในระดบัประถมศกึษาเดก็ในชมุชนมสุลิมจะเรยีนหนงัสือทีโ่รงเรยีนวดัเชงิเขาเกอืบทัง้หมด เดก็ทีเ่ขาไปเรยีน

ไมจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ก็มี ตองออกเรียนกลางคัน สาเหตุเพราะผูปกครองไมใสใจตอการเรียนของเด็ก 

ปลอยตามความตองการของเด็ก ไปเรยีนกไ็ด ไมไปเรยีนกไ็ด เด็กไทยมสุลมิทีจ่บระดบัประถมศกึษาแลว จะไปเรยีนตอ

สายสามัญและศาสนานอกหมูบาน มากกวาเรียนสายอาชีพ เชน ไปเรียนท่ีโรงเรียนบานลาลอ โรงเรียนดรุณศาสน 

อาํเภอสายบุร ีซึง่เปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทีส่อนท้ังดานศาสนาและสายสามัญไปพรอม ๆ กนั สวนมาก

เดก็ผูชายจะไปเรียนปอเนาะ เพือ่เรียนดานศาสนาโดยตรง เพราะความเช่ือในหลักศาสนาและผูปกครองใหการสนับสนนุ 

เดก็ในพืน้ทีส่วนมากจะทํางานมากกวาเรยีนหนงัสอื สาเหตุทีเ่ยาวชนไมใหความสําคญักบัการเรียน เพราะผูปกครอง

ไมสนบัสนนุและไมเขาใจเรือ่งการศกึษาสายสามญั ตองการใหลกูทาํงานมากกวา และไมเหน็ประโยชนของการสงลกู

เรียนสายสามัญ ซึ่งคาใชจายสูง มีเวลาทํางานและประกอบอาชีพนอย แตจะสนับสนุนใหเรียนทางศาสนามากกวา 

  โรงเรียนตาดีกา ในชุมชนไทยมุสลิม มีโรงเรียนตาดีกา (อนุบาลอิสลาม) อยู ๑ แหง อยูภายใตการดูแลของ

คณะกรรมการมัสยิด มี ๔ หองเรียน มีครูสอน ๒ คน เด็กนักเรียน ๔๓ คน ทําการสอนเก่ียวกับศาสนาอิสลาม 

ในวันเสารและวันอาทิตย เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. 
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๑๓๘

โรงเรียนตาดีกาที่บานดูซงปาลอ

»ÃÐà¾³ÕáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§ªØÁª¹ºŒÒ¹àªÔ§à¢Ò 

ซึ่งเปนที่ยึดเหนี่ยวรวมใจของชาวบานเชิงเขา ประกอบดวย

 ๑) งานประเพณี และวันสําคัญทางศาสนาอิสลามในชุมชน ไดแก การถือศีลอด๔ วันรายออีฎิ้ลฟตรี๕

วันรายออีฎิ้ลฮัฎฮา๖ พิธีกวนอาซูรอ๗ วันเมาลิด๘ การเขาสุหนัด๙ การแตงงาน เปนตน 

๔ การถือศลีอด มาจากภาษาอาหรับวา อศั-เศาม หรอื อศั-ศยิาม ในทางภาษาหมายถึง การละ การงด การระงับยบัยัง้ การควบคุม 
ครองตน เชน การละความชัว่ ยบัยัง้สิง่ตาง ๆ ทีเ่กิดจากอารมณฝายตํา่ สวนความหมายในทางศาสนา หมายถงึการละเวนการบรโิภค
อาหาร เคร่ืองดืม่ การรวมสังวาสระหวางรุงสางจนตะวันลบัขอบฟา งดเวนการพดูจาโกหกเหลวไหลไรสาระ เวนจากการประพฤติชัว่
ทั้งโดยลับและเปดเผย

๕ วันอีฎิ้ลฟตรี หรือ รายอออกบวช  อีฎิ้ลฟตรี มีความหมายวา สภาพเดิม ดังนั้นวันอีฎิ้ลฟตรี จึงหมายถึงวันที่เวียนมาสูสภาพเดิม 
เปนวนัทีก่ลบัมาสูการเวนจากการถือศลีอด ตรงกับวนัขึน้ ๑ คํา่ ของเดอืนเชาวาล (เดอืน ๑๐ ของปฏทินิอสิลาม) ในเดอืนรอมฎอน 
(เดอืนที ่๙ ซึง่บางคนเรียกวา ถอืบวช) ฉะนัน้เมือ่พนจากเดือนเราะมะฎอน กลับมาสูสภาพเดมิทีไ่มตองถอืศลีอด ทานนบจีงึใหวนันี้
เปนวันแหงการรืน่เรงิ การถอืศลีอดของชาวไทยมสุลมิ นยิมใชคาํวา ถอืบวช ดงันัน้ในเดอืนอฎีิล้ฟตร ีจงึนยิมเรยีกวา วนัออกบวช

๖ ตรงกับวันที ่๑๐ เดือนท่ีชาวมุสลมิประกอบพิธฮีจัย ีณ นครเมกกะ พธิกีารในวันนีเ้หมือนกับวันอดีลิฟฎรี  ทีเ่พ่ิมข้ึนคอื การฆาสตัว 
เชน ววั  ควาย แพะ แกะ เพือ่ทําทานเรยีกวา กรบุาน พธีิฆาจะทาํหลงัการละหมาดแลว เนือ้สตัวถกูฆาจะนาํไปขายไมได นอกจาก
ทําอาหารเล้ียงหรือแจกจายเปนทานใหกับผูยากไร

๗ ตรงกับวันขึ้น ๑๐ คํ่า เดือน มาฮารอม เปนวันที่ทานนาบีมูฮัมหมัดคุมพรรคพวกเดินทาง และเกิดขาดแคลนอาหารบริโภค 
ทานจึงขอความชวยเหลือจากชาวบานใหทําอาหารมารับประทานรวมกัน ใครมีอะไรมารวมกัน เชน ขาวสาร เนื้อ กลวย ฟกทอง 
กวนเปนขนมขึ้นเรียกวา อาซูรอ เรียกตามภาษาทองถิ่นวาขาวบุโบร แลวแจกจายกินกันทั้งหมูบาน

๘ คําวาเมาลิด เปนภาษาอาหรับ แปลวา วันประสูติของทานนาบี มูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ ๑๒ เดือนรออบิอูลอาวัล (ประมาณวันที่ 
๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๑๑๑๓) ณ นครเมกกะ ในวันน้ีมีการทําบุญเล้ียงกันที่มัสยิดหรือที่บาน กลาวสรรเสริญเกียรติคุณของทานนาบี
มูฮัมหมัด พรอมกับอานดูอาขอพรจากองคอัลเลาะฮฺ

๙ ประเพณีมาโซะยาวี หรือการเขาสุหนัด หมายถึงพิธีกรรมอยางหนึ่งของมุสลิมที่มุสลิมทุกคนพึงปฏิบัติ จะทํากันในวัยเด็กดวยการ
ตัดหนังหุมปลายอวัยวะเพศ เพื่อความสะอาด เด็กท่ีเขาพิธีนี้เรียกวา อาเนาะตูนอ ในพิธีมีการกินเล้ียง มีมหรสพและมีขบวนแห
อาเนาะตูนอ ตามฐานะเจาภาพ เม่ือเด็กอาบน้ําชาํระลางรางกายสะอาดแลว กน็ัง่บนหยวกกลวย โตะมเูดง็หรือหมอผูทาํพธิกีลาวนาม
พระผูเปนเจา เสรจ็แลวลงมอืขลบิหนงัปลายอวัยวะเพศของเด็กดวยมดีกรรไกร พรอมกบัเอายาใสแผลและพันแผลไวเปนอนัเสรจ็
พธิ ีเดก็หญงิกท็าํมาโซะยาวีเชนกันโดยอาศยัโตะบแิดหรอืหมอตาํแยนําสตางคแดงมรีสูวมตรงเน้ือสวนทีย่ืน่ของอวยัวะเพศ แลวใช
ปลายเข็มสะกิดปลายเนื้อสวนนั้นใหโลหิตออกมาขนาดแมลงวัน ๑ ตัวกินอิ่ม เปนอันเสร็จพิธี จากนั้นจึงทําพิธีมาโซะมลายูหรือ
มาโซะอิสลาม ดวยการกลาวคําปฏิญาณตอองคอัลเลาะห มีสักขีพยานอยางนอย ๒ คน
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๑๓๙

ตารางแสดงงานประเพณีในรอบปของชาวไทยมุสลิมบานเชิงเขา

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การถือศีลอด

วันรายออีฎีลฟตรี

วันรายออีฎิ้ลฮัฎฮา

พิธีกวนอาซูรอ

 ๒) มโนหราควน หมายถงึมโนหราเชิงเขา เลน ๒ ภาษาทัง้ภาษาไทย และภาษามลายทูองถิน่ มชีาวไทยมสุลิม
มารวมเลนดวย โดยมาเลนตีเครื่องลูกวง การรํามโนหรา จะมีการประกาศแมบท แมศรีมาลาเปนครูตน เหมือนกับ
มโนราหทัว่ไป แตมคีวามตางคือ มกีารรองแขกปน(ภาษามลายูทองถ่ิน) เวลาขับกข็บัไทยทอนหน่ึง ขบัแขกทอนหน่ึง 
เหตุที่ตองขับแขกดวย เพราะสมัยกอนมโนหราไปเลนแถวบานไทยมุสลิม เลยตองใช ๒ ภาษา สวนใหญชาวบานจะ
เรยีกวา มโนหราแขก หลงัเก็บเก่ียวขาวก็จะมีการแสดงมโนราหตามบานชาวไทยมุสลมิ ชาวไทยมุสลมิจะหุงขาวเล้ียง 
และสมทบเงนิคนละ ๕๐ สตางค หรอืคนละ ๑ บาท หรือไดกนิขาว การแสดงมโนราห มเีปาหมายสาํคญั เพือ่รกัษา
คนไข โดยที่ฝายคนปวยตองเชิญใหไปเลน เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมและศิลปะ และเพื่อแกบนตาง ๆ มโนหราควน 
เมื่อกอนจะมีที่บานแปน และ บานกะลาพอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี แตตอนหลังไมคอยมี เนื่องจากไมมีการ
สอนลูกศิษยไว สวนท่ีจังหวัดนราธิวาส ก็มีที่บานโคกเคียน และท่ีอําเภอตากใบ คือ มโนหราเชยยังเลนอยู

 ๓) มะโยง การละเลนมะโยงเปนการเลนเพื่อแกบน เวลามีคนลมปวย ญาติของผูปวยมักจะบนวาหาก
คนปวยหาย จะทําการละเลนมะโยง  

 ๔) สิละ เปนการแสดงเพื่อใหวิญญาณบรรพบุรุษดู เชื่อกันวาหากใครในหมูบานลมปวย เพราะวิญญาณ
บรรพบุรษุจะทาํและอยากดกูารแสดงสิละ การแสดงสิละเปนวฒันธรรมและทําเปนอาชพี แสดงเปนฤดกูาล คาแสดง
ครั้งละ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท

 ๕) ถํา้คนธรรพท เมือ่กอนมถีํา้แหงหนึง่ชือ่ ถ้ําเขานอย เปนถํา้เปด เลาลอืกนัวา เปนถํา้ผหีรอืถํา้คนธรรพท
ในถํ้ามีแกว แหวน เงินทอง ถวยชามของมีคามากมาย จึงมีบางคนยืมไปใชในงานแตงงาน แตพอเสร็จงานแลว 
ของที่ยืมไปคืนไมหมด ถํ้าก็เลยปด ปจจุบันมีบางคนอยากไดทรัพยสินเหลานั้น ไปขุดหากันแตไมพบอะไร 

 ๖) ประเพณีลาซัง เปนประเพณีทํากันมานานแลว โดยจะทําทุกวันท่ี ๑๓ เมษายน ของทุกป ซึ่งจะทํา
หลังจากเก็บขาวเสร็จ ลาทุง (ลาทุงนา) เมื่อกอนเปนงานใหญ มีการชกมวย รํามโนหรา ปจจุบันตอนเชา 
มีการทําบุญ อาบนํ้าใหคนเฒาคนแกในหมูบาน และมีการทําขาวเหนียวตม และไปชวยกันเกี่ยวซังเพื่อมาทําหุน 
ซึง่จะทาํเปนหุนผูหญงิ และหุนผูชายยนื พอตกกลางคืนประมาณ ๑ ทุมโดยไปจัดกนัท่ีทุงนา มกีารประกวดธิดาลาซัง 
โดยใหเวรชาวบานที่นําขาวมาวัดชวยกันรับผิดชอบ จัดสงเด็กมารวมประกวด และไดรับความอนุเคราะหจาก 
องคการบริหารสวนตําบลปะลุกาสาเมาะ บริจาคผาขนหนู สวนเงินที่นํามาใชในการจัดงานทุกคนในหมูบานชวยกัน
บรจิาค ธดิาลาซังจะเปนเด็ก ๆ มกีารมอบของรางวัลใหแกเดก็ ๆ เพือ่เปนสนินํา้ใจ หลงัจากน้ันกม็กีารรําเวียนรอบหุน 
และเลิกงานประมาณเที่ยงคืน ซึ่งในการจัดงานทุกคนมีสวนรวม สนุกดี ชวยกันทํา ชวยกันเตน 

 ๗) ประเพณทีาํบญุขาวใหม หลงัจากการเก็บเก่ียว คนทีม่บีรรพบรุษุเปนมสุลมิจะนาํขาวใหมไปใหคนอาวโุส
ที่เปนไทยมุสลิมในหมูบาน หรือใครก็ไดที่เรารูจักเพ่ือใหเขาดูอา (ขอพร) อุทิศสวนกุศลใหถึงบรรพบุรุษของตน 
โดยจะตองบอกชื่อบรรพบุรุษ 
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๑๔๐

 ๘) ประเพณีไหวผีนา จะทําหลังเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ เปนพิธีกรรมที่ทํามานานแลว พอถึงเดือน ๖ ขึ้น ๕ คํ่า 
หรอื ขึน้ ๗ คํา่ หรอื ขึน้ ๙ คํา่ หรอื ขึน้ ๑๑ คํา่ ใหตรงกบัวนัจันทร จะทาํตอนเชาประมาณ ๘ โมงเชา (ต ี๘ ต ี๙) 
ทุกคนก็จะไปที่ทุงนา สวนใหญจะทํารวมกัน โดยแตละบานจะนําถาดอาหารไป ซึ่งจะมีขนมโค ขาวเหนียว ขาวเจา 
ปลาแหง (ปลาเค็ม) ไขตม ๑ ลูก ใสถวยแลวใสถาดนําไปวาง แลวจุดธูปเทียนระลึกถึงผีนา จะมีตัวแทน ๑ คน 
ทําหนาที่ประกาศวา ทํานาไดผลดีแลวใหมากิน ผีนาอยูไหนใหมากิน เพราะขาวผลผลิตไดดี การไหวนาจะเปน
การขอบคุณท่ีชวยดูแล พอตกกลางคืนประมาณ ๖ โมงเย็นเปนตนไป จะมีการไหวเจาที่ เพ่ือใหปกปกรักษา 
คุมครองบาน ทรัพยสิน รวมทั้งสัตวเลี้ยง

 ๙) ประเพณีไหวตายาย มโนหรา สวนมากจะทําเดือน ๖ ไหวตายายโนหรา คนเชิงเขาสวนมากมีตายาย
โนหราเกือบทุกคน โดยทุกคนจะไปรวมกันที่บานมโนหราจวน ญาติใครเปนมโนหราก็พากันไป พาขาวเหนียว 
ขาวเจา แปง ไปชวยกันทําขนมลา ทําแกง ทําอาหารสําหรับเลี้ยงมโนหรา มโนหราจะเลน ๓ คืน 

 ๑๐) ประเพณีไหวกลามาส (ไหวสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ) จะทําประจําทุกป แรมคํ่าหนึ่งเดือนหา พรอมบังสกุลบัว 
สวนใหญจะทําบัวรวม เพื่อใหคุมครองหมูบาน ชาวบานจะนําอาหารใสถาดรวมกัน  

 ๑๑) ประเพณสีวดทุง (ทุงนา) พอดํานาเสร็จหมดแลว ชาวบานก็รวมกันกาํหนดวันสวดทุง จะทําในวันจันทร
โดยนิมนตพระมาที่ศาลาหมูบานกลางทุง ใหพระมาสวดพอเสร็จพิธีก็เอานํ้ามนตไปซัดใหทั่วที่นา และเลี้ยงพระ 
ในเชาวันอังคาร มีการทําขาวเหนียวตมใบพอ 

 ๑๒) ประเพณีสวดทาง เพื่ออยาใหมีคนเจ็บไข ไมสบายในหมูบาน หรืออยาใหมีอุบัติเหตุ รวมทั้งของไมดี
ไมงามอยาใหเกิดในหมูบาน ใหอยูอยางปลอดภัย จะทําในวันจันทร มีการเชิญพระมาทําพิธีสวด มีการทําสงหาบ 
สงคอน โดยจะใสนํ้า ขาว ฯลฯ ใสหาบ แลวหาบไปทิ้งขางทางใหพนเขตหมูบาน 
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 ชมุชนบานเชงิเขาซึง่ประกอบดวยชาวไทยพทุธและชาวไทยมสุลมิไดใชทัง้ความเปนเครอืญาต ิงานประเพณี 
และศิลปะการแสดงของทองถิ่น ในการสรางความสัมพันธและความรวมมือที่ดีตอกัน เชน

  ๑) ใชความเปนเครอืญาต ิมกีารนบัถอื พึง่พาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ไปมาหาสูกนัเสมอ ๆ มอีะไรกนักแ็บงปนกัน 
เมือ่ยามเดอืดรอนเครอืญาตกิจ็ะเขามาชวยเหลอื ทีบ่านเชงิเขาสวนมากจะแตงงานกนัในหมูเครอืญาต ิบานกแูบบอืซา
มีความเปนเครือญาติกันสูง มีคนนอกนอยมาก 

 ๒) การสรางความสัมพันธระหวางไทยพุทธกับไทยมุสลิม เพ่ือนบานคือรั้ว ซึ่งการสรางความสัมพันธ
มีมานานแลว ตั้งแตการทํากินบนแผนดินเดียวกัน การไปมาหาสูกัน การทําบุญรวมกันเชน กรณีชาวไทยพุทธท่ีมี
ทวดเปนมุสลิม จะมีการหุงขาวใหม (ทําบุญขาวใหม) ใหกับบรรพบุรุษท่ีเปนมุสลิม ชาวไทยพุทธจะชวยงานมัสยิด 
รวมทาํบญุเมือ่ชาวไทยมสุลมิจะเดนิทางไปแสวงบญุท่ีนครเมกกะ เวลาไทยพทุธไปบานไทยมสุลมิจะไดรบัการตอนรบั
อยางดี แตงานศพของไทยพุทธ ทางไทยมุสลิมจะมารวมไมได เพราะทางไทยมุสลิมจะไมมีการเผาศพ แตไทยพุทธ
รวมงานศพของชาวไทยมุสลิมได เชน ไปชวยกลบ ชวยฝงศพ เปนตน

 ชมุชนไทยพุทธบานเชิงเขา มขีอสรปุจากการเรียนรู จากประสบการณจรงิวา การอยูทามกลางชุมชนมุสลมิ 
หากจะอยูรอดตองสรางร้ัว และการสรางร้ัวที่ดีคือการสรางมิตร โดยสรางดวยความเมตตา เอื้อเฟอ ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
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๑๔๑

 ๓) การจัดงานประเพณีตาง ๆ เชน ประเพณีทําบุญขาวใหม หลังจากการเก็บเกี่ยว คนที่มีบรรพบุรุษเปน

มุสลิมจะนําขาวใหมไปใหผูอาวุโสในหมูบานมุสลิมใหขอดูอา (ขอพร) อุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษของตนเอง 

ประเพณีลาซัง โดยจะทําทุกวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกป หลังจากเกบ็ขาวเสร็จ ก็จะลาทุง (ลาทุงนา) มีการทําบุญ 

อาบนํ้าใหคนเฒาคนแกในหมูบาน มีการทําขาวเหนียวตม และไปชวยกันเกี่ยวซังเพื่อมาทําหุน ประเพณีไหวตายาย

มโนหรา ซึ่งชาวบานเชิงเขาสวนมากมีตายายมโนหราเกือบทุกคน มีการพาขาวเหนียว ขาวเจา แปง ไปชวยกันทํา

ขนมลา ทําแกง ทําอาหารสําหรับเลี้ยงมโนหรา มโนหราจะเลน ๓ คืน 

  ๔) ศิลปะการแสดงของทองถิ่น เชน มโนหราควนหมายถึงมโนหราเชิงเขาซึ่งใช ๒ ภาษาทั้งภาษาไทย 

และภาษามลายูทองถ่ิน และมีชาวไทยมุสลิมมารวมเลนดวย มีภาษามลายูทองถ่ินปน เวลาขับก็ขับไทยทอนหน่ึง 

ขับมลายูทองถิ่นทอนหนึ่ง เพราะสมัยกอนหลังฤดูเก็บเกี่ยวขาว จะมีการแสดงมโนหราตามบานชาวไทยมุสลิม 

ชาวไทยมุสลมิจะหงุขาวเลีย้ง และสมทบเงินคนละ ๕๐ สตางค หรอืคนละ ๑ บาท หรอืไดกนิขาว การไปเลนมโนหรา

แถวบานไทยมุสลิมตองใช ๒ ภาษา สวนใหญชาวบานจะเรียกวา มโนหราแขก หรือในชุมชนไทยมุสลิม จะมี

การละเลนมะโยงเปนการเลนเพือ่แกบน เวลามคีนลมปวย ญาตขิองผูปวยมกัจะบนวาหากคนปวยหาย จะทาํการละเลน

มะโยง การแสดงสิละ เปนการแสดงเพื่อใหวิญญาณบรรพบุรุษดู การแสดงสิละเปนทั้งวัฒนธรรมและเปนอาชีพ 

  ๕) การประชุมศาลากลางทุง ในชุมชนบานเชิงเขาจะมีการประชุมชาวบานในหมูบานเปนประจําทุกเดือน

หลงัวนัประชมุกาํนนั ผูใหญบานของอาํเภอ เพือ่ใหผูใหญบานไดชีแ้จงใหชาวบานไดรบัทราบนโยบาย ขอมลูขาวสาร

ตาง ๆ ของทางราชการ รวมท้ังเปนทีพ่บปะชาวบานของสวนราชการตาง ๆ หนวยงานตาง ๆ การประชุมศาลากลางทุง

ที่บานเชิงเขา ไดถือปฏิบัติมา ๔๐ กวาปแลว ในการประชุมจะมีผูชวยผูใหญบานที่เปนไทยมุสลิมเขารวมดวย

 ๖) การรวมกลุมและการประชุมกลุมตาง ๆ ในหมูบาน เชน มีการประชุมของกลุมแมบานทุกวันที่ ๑๐ 

ของเดอืน ประชมุของกลุมกองทนุหมูบานทกุวนัที ่๑๕ ของเดอืน ประชมุของกลุมออมทรพัยทกุวนัที ่๒๐ ของเดอืน 

การจัดเวรยามของหมูบาน โดยอยูเวรยามกันท่ีโรงเรียนบานเชิงเขา การจัดเวรใหตัวแทนแตละครอบครัวทั้งชาย

และหญิงไปเขาวัดทุกวัน วันละ ๗-๑๐ คนเพื่อทําหนาท่ีโยมอุปฏฐาก การเขาวัดในวันพระ การสวดมนตที่วัด

ในชวงเขาพรรษา การไปมัสยิด การละหมาด กิจกรรมการรํากลองยาว ในงานวันสําคัญตาง ๆ ของหมูบาน และ

ของทางราชการ เชน วนัแหเทยีนพรรษา วนัวฒันธรรม วนัของดเีมอืงนรา วนัแมแหงชาติ วนัรวมพลงัตานยาเสพติด 

การจัดกจิกรรมพัฒนา เชน การพัฒนาวัด มัสยิด โรงเรียน พัฒนาหมูบาน คูระบายนํ้า 

 ๗) งานกินเหนียว เปนประเพณีอยางหนึ่งของทองถิ่นท่ีรวมผูคนหลาย ๆ คน หลาย ๆ ศาสนา มารวม

กลุมกัน ศาสนาอิสลามบังคับวา เพื่อนบานรอบ ๆ บาน ทุกทิศไมวาจะเปนทิศตะวันออก ตะวันตก เหนือ ใต 

ทิศละ ๔๐ ครัวเรือน คือแขกคนสําคัญของเรา มีอะไรตองแบงปนกัน เมื่อมีการจัดงาน อันดับแรกก็เชิญญาติของเรา 

และเชิญแขกรอบบานมารวมงาน เพื่อรวมงานกินเหนียว งานกินเหนียวมีหลายประเภทเชน เหนียวแตงงาน 

เหนียวเขาสุหนัด ซึ่งเปนงานรวมของชุมชน เปนงานรวมเครือญาติ ทุกคนมารวมงานแสดงถึงความสามัคคี และ

การชวยเหลือซึ่งกันละกัน

 ๘) ประเพณีกินนํ้าชา เปนประเพณีระดมทุน ที่เปนทั้งเรื่องสวนตัว และเรื่องสวนรวม สวนรวมจะเปน

ประเพณีกินน้ําชามัสยิด กินนํ้าชาโรงเรียนตาดีกา เปนตน ถาสวนตัวจะเปนการกินนํ้าชาเม่ือเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งตอง

ใชเงินจํานวนมาก 
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เนื่องจากชาวบานเชิงเขาที่อยูรวมกัน ตองเรียนรูที่จะจัดการกับปญหา กรณีพิพาท เพื่อความอยูรอด 

และการอยูรวมกัน ซึ่งในแตละกรณีจะมีวิธีการจัดการกรณีพิพาท ความขัดแยงที่เกิดข้ึน ทั้งท่ีเกิดจากภายในชุมชน 

และการกระทําจากภายนอกท้ังโดยโจรผูราย และเจาหนาที่รัฐ ที่แตกตางกัน ดังกรณีตัวอยางซ่ึงเปนเรื่องบอกเลา

จากชุมชนดังตอไปน้ี

 ๑) กรณีการจัดการคดีความในหมูบาน 

กรณีที่ ๑ กรณีการลักขโมยในหมูบาน เราก็รูวาเปนใคร เพราะหมูบานมันไมกวาง พอทราบกันไดวา

มีกี่คน ใครบางที่มีพฤติกรรมแบบนี้ บางครั้งก็ปลอยไป ถาเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ เชน ขโมยแมไก ขโมยกลวย 

ถามจากชาวบานกันเองก็รู แตรูแลวก็ไมไดเอาความอะไร เพราะเปนลูกหลานของญาติ ๆ ทั้งนั้น จะไปทํารายเขา

ก็เกรงใจพอแมเขา ปูยาเขา ตอไปก็ตองระวังอยาใหขโมยมันเอาไปไดงาย ๆ นัก

กรณทีี ่๒ กรณทีีล่กูสาวโตะบอืราเฮง หนตีามผูชายไทยพุทธไป คนทีช่วยไกลเกลีย่ใหคอืโตะฆาล ี(ปจจุบนั

คือตําแหนงดะโตะยุติธรรม แสดงวามีระบบกฎหมายอิสลามหรือ ศาลชารีอะฮฺ บังคับใชมากอน นาจะศึกษาจาก

ชุมชนมุสลิมเพ่ิมเติม) ขอใหกลับมา แตเนื่องจากโตะบือราเฮงเปนคนที่ดุมาก ลูกสาวก็ไมกลากลับเขาบาน ก็อยูกิน

กับสามีแลวเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ เปลี่ยนชื่อจาก จอแทะ หรือ จอแตะ (หมายถึงคนที่มีติ่งเนื้อยื่นออกมา

จากใบหู) มาเปน จันทรทอง

   กรณทีี ่๓ กรณลีงุพฒุ ถกูฆาตายกส็บืกนัไมรูวาจะเปนดวยสาเหตุใด จะเกดิการทะเลาะกับคนในหมูบาน

แลวคูกรณไีปเอาคนนอกมาฆา บางกว็าจะไปดหูนงัตะลงุระหวางทางเจอโจรจงึถกูฆาปดปาก หรอือาจเปนเร่ืองมรดก 

พอลุงพุดตาย ตํารวจก็จับเอาญาติไปซอมปางตาย เพื่อใหสารภาพ เปนภาพที่ชาวบานเห็นแลวนึกเกลียดตํารวจมา

ตั้งแตบัดนั้น 

  บางทีไมชอบพอกับใครก็ไปใสความใหตํารวจมาจับ ชาวบานเรียกวา ถูกนายมัด อยูในมือตํารวจแลว 

แมไมมหีลกัฐานแนชดัทีจ่ะเอาผดิ เขากใ็สขอหาไดสารพดั ชาวบานเคยโดนซอม ตองเอาเงนิไปจายใหตาํรวจ ๔๐๐ บาท 

จึงยอมปลอย บางทีตํารวจเองก็นาเห็นใจ ไมรูขอมูล ไมรูขาวสาร ใครบอกวาอยางไรก็เชื่อ บางครั้งคนที่ใหขาว

เปนคนทําเองก็มี ก็อาศัยสรางสถานการณกันไป

 ๒) กรณีการตอสูและแกปญหาโจรผูราย ของชาวบานเชิงเขา

   กรณทีี ่๑ กอนสงครามโลกครัง้ทีส่อง ในชมุชนมุสลมิ มโีจรขึน้บาน ขโมยเงินทอง เขม็ขดั กาํไล ของมคีา

ตาง ๆ เมือ่กอนโจรมมีากประมาณ ๓๐-๔๐ คน ชาวบานก็จะหนไีปซอน ในหลุมใตดนิ เพราะกลัวโดนฆา ชวงทีม่โีจร 

ชาวบานไมกลาออกนอกบานเลย โจรบางพวก ก็ขโมยขาวสาร ขาวเปลือกไปดวยก็มี

   กรณทีี ่๒ ชวงท่ีมกีลุมโจรอยูกนัมาก ทางราชการก็ตองการปราบปราม มอีาสาสมัครรักษาความปลอดภัย

ของหมูบาน ทางอําเภอก็อนุญาตใหชาวบานมีปนไดเพื่ออยูยามเฝาระวังกัน ลาดตระเวนรอบ ๆ หมูบาน แตความ

จรงิแลว ชาวบานท่ีทาํมาหากินธรรมดา อยางไรก็สูกับโจรไมได โจรเองเขาก็ตองทําดีกบัเรา ตองการผูกมติรเพ่ือใหเขา

อยูไดเหมอืนกนั เพยีงขอใหเราไมปากสวางกอ็ยูไดแลว เวลาเราข้ึนเขาไปตัดยาง ไปลาสตัว บางทกีห็ลงเขาไปในคายโจร 

เขาก็เรยีกมานัง่คยุกนินํา้ชากาแฟกนั คงจะเรียกไปดูหนาใกล ๆ วาเปนใคร คลาย ๆ กบับอกเปนนยั ๆ วาเขาจาํหนา

เราได ถามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาก็แสดงวาเราเปนคนบอกขาวใหทางการ เราก็จะไมปลอดภัย 
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๑๔๓

   เราก็อยูแบบคานอํานาจกันแบบน้ีเร่ือยมา โจรเกาถาเขาอยากอยูไดกต็องผูกมิตรกับเรา โจรใหมตอนแรก

อาจออกฤทธิ ์แตพอนานไปถาอยากอยูไดกต็องเปนมติรกบัเราเหมอืนกนั ชาวบานดวยกนัเองกจ็ะมวีธิกีารสือ่ใหรูวา 

ควรเขาไปบริเวณท่ีโจรอยูหรือไม เชน เวลาไปลาสัตว หากบอกวาบริเวณน้ีไมมีหรอก ไปตรงโนนดีกวา ก็เปนที่

เขาใจวามีโจรอยู ไมควรเขาไป หรือกรณีจะไปเยี่ยมเด็ก ก็จะถามชาวบานแถวน้ันวาเขาไปหาเด็กที่บานไดไหม 

ถาเขาบอกวาอยาไปเลย ก็เปนที่รูกันวามีโจรอยูแถว ๆ นั้น

  กรณีที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ชวงที่มีนาวิกโยธิน ทหารบก เขามาตั้งฐานในหมูบาน เปนชวงที่เหตุการณ

ตึงเครียด ทางราชการมองวาชาวบานเล้ียงโจร ถาไมเลี้ยงโจรก็คงจะอยูไมได ซึ่งเปนจุดออนอันสําคัญของฝาย

บานเมือง แตจริง ๆ แลวไมใช เรามีหลักวา เราเกรงใจโจรมากเทาไหร โจรก็เกรงใจเรามากเทาน้ัน เพราะเรารูวา

โจรแตละคนเกีย่วโยงเปนญาตใิครในหมูบาน รูชอง รูทางกนัอยู พฤตกิรรมทีท่างการเร่ิมไมไวใจเราทีช่ดัเจนคอื กรณี

ที่สงสัยวาผูใหญบานอิ่มเปนพวกโจร และทางการพยายามลอบสังหาร ผูใหญอิ่มก็รูตัว จึงระวังอยูตลอด คืนหนึ่ง

ทางการก็สงคนข้ึนบานจะไปลอบฆา คอื จาคอเหลือง (ผกูผาสีเหลืองทีค่อ) แตพอขึน้ไปก็เจอกบัปนคารบนิสองลงมา

เหมอืนกนั จงึทาํใหจาคอเหลอืงตองถอยไป เหตกุารณนี ้ชาวบานกไ็ดคยุกนัวาตองลงขนัฆาจาคอเหลอืง กาํนนัก็เรยีก

จาคอเหลืองไปตําหนิวา อยูดวยกัน ก็ขอใหไวใจกัน เรื่องจึงยุติลงได

 กรณทีี ่๔ กรณลีงุงอก บานอยูแถวกะพอ อยูเพยีงคนเดยีว โจรมาบานกต็องเลีย้ง ตาํรวจมาบานกต็องเลีย้ง 

เพราะไมรูจะทําอยางไร ตํารวจก็กลาวหาวาเล้ียงโจร โจรก็หาวาเปนสายใหตํารวจ สุดทายก็ถูกสมุนโจรยิงตาย 

คนที่ยิงก็ไปอยูกับเปาะสู แตเปาะสูไมยอมรับ เอามาสงในหมูบาน ตํารวจก็ตามมายิงตาย

 กรณีที ่๕ เปาะเยะ โจรอีกคนหนึง่ท่ีทางการรูจกัด ีเดิมเปนคนปะลกุาเสาะเมาะ อยูกบัแมเล้ียงคอืเมาะกูเนาะ 

เปนเพ่ือนสนิทกับนายช่ืน คงสาม เที่ยวเลนดวยกัน ตอมาเมื่อโตเปนวัยรุน ก็เร่ิมมีสมัครพรรคพวก เปนแนวรวม

กับโจร เรียนหนังสืออยูในหมูบาน ครูคนหนึ่งที่สอนเปาะเยะ ชื่อ ครูหยอง เปนคนที่ชอบพูดโวยวาย ครั้งหนึ่งพูดกับ

เปาะเยะในทํานองขูวาจะบอกตํารวจเรื่องที่เปนโจร สุดทายครูหยองก็ถูกยิงตาย

 กรณีที ่๖ การเรยีกคาคุมครอง บางทกีเ็ปนโจรธรรมดาในหมูบาน อางชือ่โจรทีเ่ปนขบวนการมาปดสวนยาง 

หรือที่ทํากินของชาวบานเพ่ือเรียกคาคุมครอง โดยใสจดหมายเรียกคาคุมครองในซองพลาสติกกันชื้นแลวมาติดไว

ใกล ๆ กับยันตปราบแมลงกะสิง (แมลงที่ดูดนํ้านมขาว) ในนาของชาวบาน (เปนยันตที่ติดไวเพ่ือปดเปาสิ่งที่จะมา

ทาํลายพืชผลของชาวบาน) โจรท่ีมอียูแบงไดหลายประเภทคือ โจรโดยนิสยั หรอืโจรโดยสันดาน ประเภทน้ีแกลาํบาก 

โจรจําเปน ยังพอคุยกันได เกิดจากการถูกทางการเพงเล็งวาเก่ียวของกับโจรบาง ถูกเพ่ือนซัดทอดวาเปนโจรบาง 

หรือเวลาหนีทหาร แตโดยมากแลว ทางการจะไปตามใหไปฝกทหารตอ เพราะไมคิดวาจะเปนการเสริมเขี้ยวเล็บ

ใหกลุมโจร 

  
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðà¾×èÍμÍºÊ¹Í§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ �¾ÃÐÃÒª·Ò¹ à¢ŒÒã¨ à¢ŒÒ¶Ö§ ¾Ñ²¹Ò

  ๑. ปากะ (PAKAT)

  ทามกลางการเปลี่ยนแปลง ความขัดแยงและการปรับตัวของชุมชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 

ไดมีขอสรุปวาชุมชนไทยพุทธ และมุสลิมมีหลักการ หรืออุดมการณรวมของชุมชน ที่ยึดถือกันมาอยางยาวนาน 

โดยคํานึงถึงอุดมการณอํานาจของชุมชน ที่เคารพในสิทธิ ศักดิ์ศรีของชาวบาน ที่เรียกวา ปากะ (PAKAT) ซึ่งเปน

มุมมองของชาวบาน ทั้ง ปากะ (PAKAT) เปนคําในภาษามลายูทองถิ่น มีความหมายพอสรุปไดดังนี้
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๑๔๔

   - ตองเอื้อ ซึ่งกันและกัน 

  - การรวมมือกัน การขอความรวมมือ 

   - การรวมมือ รวมใจทําสิ่งใด สิ่งหนึ่ง โดยมุงหวังใหเกิดผลท่ีทุกคนยอมรับ ปรองดองกัน ชวยเหลือกัน 

คําวา ปากะ ตองมีรูปธรรมในการปฏิบัติ เชน ปากะกันในการสรางมัสยิด ปากะสรางโรงเรียน 

ปากะชวยเหลือคนที่ไดรับความเดือดรอน และคําวา ปากะแต เปนคําที่มีความเชิงนามธรรม โดยทั่วไป ปากะแต 

แสดงถึงระบบของความสัมพันธของคน ตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ที่มีการรวมแรง รวมใจ เอื้อซึ่งกันและกัน คําวา 

ปากะแต จะแสดงถึงสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น หรือสิ่งที่ไดทําไปแลว 

   การ ปากะ ใชไดทั้งในกลุมชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม ภายในหมูบาน และระหวางหมูบาน 

การปากะกันในชุมชนนั้น ใครมีอะไร ก็ชวยตามที่มี เชน มีแรงงาน ชวยแรงงาน มีความรู ชวยความรู มีเงิน ชวยเงิน 

พอไปชวยก็เปนปากะ แลวเกิดความผูกพันกัน ความขัดแยง เร่ืองที่เลวรายตาง ๆ ก็จะเบาบางลง

   ปากะ แสดงถึงรูปธรรมของความรวมมือกันของชาวบาน การทํางานอยางใดอยางหนึ่งจึงตองเอื้อ 

ตองปากะ ซึ่งกันและกัน ถาเขาไมยอมปากะ เขาก็จะไมยอมเปดโอกาส ไมเอื้อ ชวนมาคุยก็จะไมมีเวลา และคําวา

ปากะ มีรากฐานความเชื่อมาจากหลักการในศาสนาอิสลาม เชน พระวัจนะของศาสดานบีมูฮําหมัด ซึ่งไดกลาวไววา 

พวกทานจงอยูเปนกลุมเถอะ และในพระคัมภีรอัลกรุอาน ไดบัญญัติไววา จงประชุมหารือในทุกกิจกรรมของทาน 

และในเม่ือตกลงกันแลว จงมอบความสําเร็จใหกับพระเจา

  มีการเปรียบเทียบวา การปากะ เปนวัฒนธรรมของชุมชน ที่เปรียบเสมือนมือและนิ้วมือทั้ง ๕ นิ้ว 

ซึง่ตางก็มปีระโยชน แตมลีกัษณะท่ีไมเหมือนกัน ใจกลางมือ เปรียบเสมือนใจ นิว้หัวแมมอืคือกฎหมาย นิว้ช้ีคอือาํนาจ 

นิ้วกลางคือแรงงาน นิ้วนางคือแมและเมีย นิ้วกอยคือความเมตตา ออนนอม แตละน้ิวมีประโยชนไมเหมือนกัน 

งานหนัก งานเบา ถาทุกนิ้วชวยกันก็สําเร็จ น้ิวใดเจ็บ นิ้วอื่นก็เจ็บไปดวย เพราะมีความเช่ือมโยงสัมพันธกัน 

ขาดนิว้หนึง่นิว้ใดไปไมได การกาํมอืเขาหากนั กเ็หมอืนการปากะกนั เกดิพลงัทีจ่ะนาํสูความสาํเรจ็ในการสมานฉนัท 

และผลท่ีเกดิขึน้มแีตสนัตสิขุ การปากะ ตองรวมมือกันทกุฝาย จงึจะสําเร็จ ปากะ คอืการยืดหยุน เพ่ือใหเกิดสนัตสิขุ

ในครอบครัว ในชุมชน

  ปากะ หรือ ความรวมมือ รวมใจ ทําสิ่งใด สิ่งหน่ึง โดยมุงหวังใหเกิดผลท่ีทุกคนยอมรับ ปรองดองกัน 

ชวยเหลือกนั จงึเปนทัง้แนวคดิ หลกัการ และอดุมการณรวมของชุมชนและเนนรปูธรรมทางปฏิบตั ิทีม่รีากฐานจาก

ความเชื่อทางศาสนา การเรียนรูที่จะอยูรวมกัน ชวยเหลือกันของคนในชุมชน ที่สามารถนําไปปรับใช เชื่อมโยง

ศักยภาพ ทุน จารีตของชุมชนดานตาง ๆ เขากับกระบวนการจัดการดานสิทธิ เสรีภาพ และการไกลเกล่ีย ระงับ

ขอพิพาทภายในชุมชน ชุมชนกับสังคมภายนอก รวมทั้งกับสวนราชการหนวยงานของรัฐ ซึ่งจะนําไปสูการสราง

การเรียนรู การสรางความรวมมือ ความปรองดอง ความสมานฉันทรวมกันทั้งในชุมชน และสังคมภายนอก

 ๒. หลักการสรางความสมานฉันท ๗ ประการ

   การศกึษากรณบีานเชิงเขา ซึง่เปนชุมชนทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรมไดขอสรปุวา หลกัการสราง

ความสมานฉันทในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีอยู ๗ ประการ คือ

  ๑) การอยูรวมกนัดวยความแนนแฟน ตองมคีวามเขาใจหลักของศาสนาซ่ึงกนัและกัน และอยูในขอบเขต

ความถูกตองตามหลักศาสนา เพราะทุกศาสนาสอนใหทําความด ีทั้งศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ 
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๑๔๕

   ๒) มกีารไปมาหาสูกนั มกีารตดิตอกนัระหวางชมุชนไทยพทุธกบัชมุชนไทยมสุลมิ โดยเฉพาะการพดูคยุ

การส่ือสารกันดวยภาษามลายูทองถิ่น

   ๓) ตองมีคุณธรรม มีจริยธรรม รูความตองการของเขา ของเรา

   ๔) การไกลเกลี่ย การระงับขอพิพาทระหวางชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม จะขอความเห็นใจกัน 

(ปากะ) ไมพูดถึงความถูก ผิด

   ๕) กฎเกณฑแกปญหาความขัดแยงในหมูบานคือ เร่ืองส้ันทําใหหาย เร่ืองยาวทําใหสั้น สิ่งสําคัญที่สุด

เพื่อความอยูรอดของคนในหมูบาน คือการทําความดีและระมัดระวังการพูดจา ไมลําเอียงฝายใดฝายหนึ่ง

  ๖) ดานสิทธิและเสรีภาพ นาจะใหเสมอภาคท้ังไทยพุทธ ไทยมุสลิม

  ๗) ปราบปรามโจร ขาราชการทุจริตอยางเด็ดขาด เพื่อสรางความสงบสุขในพ้ืนที่

ทีมวิจัยเยาวชนอาสาสมัครบานเชิงเขา หมูที่ ๔ ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
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๑๔๖
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๑๕๐

ชื่อ - สกุล  ศาสตราจารย ดร.ครองชัย หัตถา

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๒๕๓๒

 • การศึกษาบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

  ๒๕๑๙/๒๕๒๒

รางวัลท่ีไดรับ

 • นักศึกษาดีเดนดานกิจกรรมสังคม องคการ SEATO ๒๕๑๙

 • ผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดปตตานี กระทรวงวัฒนธรรม ๒๕๔๕

 • อาจารยดีเดนดานการสอน ในวันครูสงขลานครินทร ประจําป ๒๕๕๒

 • อาจารยตัวอยางดานการวิจัย ในวันนักวิจัย ม.อ. ประจําป ๒๕๕๓

 • ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการดีเดนจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป ๒๕๕๓

ผลงานทางวิชาการ (เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับเรื่องที่บรรยาย)

 • หนังสือเรื่อง -ภูมิลักษณอาวปตตานี (๒๕๔๑)

 • หนังสือเรื่อง -กรือเซะ – มรดกอารยธรรมปตตานี (๒๕๔๗)

 • งานวิจัยเรื่อง -ประวตัิศาสตรปตตานี สมัยอาณาจักรโบราณถึงการปกครอง ๗ หัวเมือง (๒๕๕๐)

 • งานวิจัยเรื่อง -สังคมพหุวัฒนธรรมกับความมั่งคงของรัฐ กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต (๒๕๕๐)

 • งานวิจัยเรื่อง -ลังกาสุกะ ประวัติศาสตรยุคตนของจังหวัดชายแดนภาคใต (๒๕๕๑)

 • ประวัติศาสตรจังหวัดชายแดนภาคใตในมิติทางภูมิรัฐศาสตร (๒๕๕๓)

ตําแหนงปจจุบัน 

 • ศาสตราจารย ระดับ ๑๐

  ประจําภาควิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 • อุปนายก สมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศไทย

 • กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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๑๕๑

ชื่อ - นามสกุล  อาจารยโชคชัย วงษตานี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศศ.บ อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี พ.ศ. ๒๕๔๑

 • ปริญญาโท พช.ม พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๗

วิชาที่สอนและสาขาท่ีมีความชํานาญเปนพิเศษ

 วิชาที่สอน

  • วิชา การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) (ปริญญาตรี)

  • วิชา แนวทางการจัดการความขัดแยง (ปริญญาโท)

  • วิชา อิสลามกับสันติภาพ (ปริญญาโท)

 สาขาที่มีความชํานาญเปนพิเศษ

  • อิสลามศึกษา (Islamic Studies)

  • มลายูศึกษา (Malayu Stusies)ล

  • พัฒนาชุมชน (Community Development)

  • การจัดการความขัดแยง (Conflict Management)

ตําแหนงปจจุบัน

 • อาจารย (พนักงานมหาวิทยาลัย)

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
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ชื่อ - นามสกุล  รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ

ประวัติการศึกษา 

 • การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๑๙

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔

ประวัติการทํางาน

 • กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒ ป

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (มหาวิทยาลัยทักษิณ) ๑๒ ป

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปลายป ๒๕๔๐ - ปจจุบัน

 

ผลงานดานวิชาการ

 • วิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม ๑๒ เรื่อง

 • หนังสือ ๓ เลม วรรณกรรมชาดก วรรณกรรมทองถิ่นภาคใตและ สังขทอง

 • บทความทางภาษาและวัฒนธรรม ๙๐ สํานวน

ตําแหนงปจจุบัน

 • ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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๑๕๓

ชื่อ - นามสกุล  อาจารยอัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง

ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • ประกาศนียบัติชั้นสูง สาขาการสงเสริมและพัฒนาสันติสุขในสังคม สถาบันพระปกเกลา

 • ประกาศนียบัตร Diploma.in Rural Social Leadership

   Development , Xavier University Philippines

ตําแหนงปจจุบัน  

 • ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

 • กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบผลงานทางวิชาการสาขารัฐศาสตร

  และความมั่นคงของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ

 • ผูอํานวยการ โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนมุสลิม

 • ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการแกไขปญหาและฟนฟูการพัฒนาตามวิถีวัฒนธรรม

  จังหวัดชายแดนภาคใต วุฒิสภา
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ชื่อ - นามสกุล  ศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ

ประวัติการศึกษา 

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร สหรัฐอเมริกา (รัฐศาสตร)

 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบิงแฮมตัน สหรัฐอเมริกา (ประวัติศาสตรสหรัฐฯ)

 • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบิงแฮมตัน สหรัฐอเมริกา (ประวัติศาสตรสหรัฐฯ)

ประวัติการทํางาน

 • รองอธิการบดี ฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 • ผูอํานวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา คณะศิลปศาตร มธ.

 • คณบดี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 • กรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

 • กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กระทรวงวัฒนธรรม

 • Board of Trustees, Southeast Asian Studies Exchange Program, (SEASREP)

  International Contributor Editor: The Journal of American History

ตําแหนงปจจุบัน

 • ศาสตราจารยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ชื่อ - นามสกุล  ผูชวยศาสตราจารยปยะ กิจถาวร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๑๙

 • ปริญญาตรี พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.๒๕๒๒

ประวัติการทํางานและผลงาน

 • บทบาทชุมชนประมงพ้ืนบานในการจัดการทรัพยากรชายฝง ศึกษากรณีการบังคับ ใชกฎหมายในพ้ืนที่

รอบอาวปตตาน ีโดยการสนบัสนนุของสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๓

 • งานรวมนักวิชาการ - ชุมชน - นักพัฒนาชุมชน

 • ผูประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสํานักงานภาค พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๙

 • กรรมการผูทรงคณุวฒุภิาคประชาสงัคมในพืน้ที ่คณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัทแหงชาต ิ(กอส.) 

พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๔๙

 • รองประธานคณะกรรมการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย (คณะ ๓) กอส.

 • สมาชิกสภาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ศูนยอํานวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๓

 • ประธานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต (สสต.)

 • ผูประสานงานโครงการวิจยักจิกรรมทางเลือกเพือ่เดก็กาํพรา หญงิหมาย และผูนาํศาสนา พ.ศ.๒๕๕๐ - 

๒๕๕๔

 • กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดปตตานี พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

ตําแหนงปจจุบัน

 • รองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต


